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BIULETYN  INFORMACJI  

PUBLICZNEJ  STRONA  

INTERNETOWA  

ZAM AWIAJĄCEGO   

  

    

  

 

dot. świadczenie obsługi prawnej Oddziału Regionalnego w Lublinie Agencji Mienia Wojskowego 

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym na zasadach 

stosowanych zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych  ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na podstawie Rozdziału VI ust. 6 

ogłoszenia dokonuje następujących zmian: 

 w ogłoszeniu 

 

1. Wykreśla zapis: 

UWAGA! 

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy najpierw dokona 

oceny ofert a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona 

jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu.  

 

2. Rozdział IX ust. 2 SIWZ  

jest: 

„Oferta powinna znajdować się w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, opatrzonej nazwą  

i adresem Wykonawcy, z napisem: 

  

Nazwa i adres Wykonawcy: 

....................................................... 

Agencja Mienia Wojskowego 

Oddział Regionalny w Lublinie 

ul. Łęczyńska 1, 20-209 Lublin                

(Kancelaria ogólna, pokój nr 22) 

 

Oferta na: „Świadczenie obsługi prawnej Oddziału Regionalnego w Lublinie Agencji 

Mienia Wojskowego” 
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(Postępowanie nr OL-ZP.7729.1.2018) 

Nie otwierać przed dniem:25.01.2019 r.,  godz. 10:00 

 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

„Oferta powinna znajdować się w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, opatrzonej nazwą  

i adresem Wykonawcy, z napisem: 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

....................................................... 

Agencja Mienia Wojskowego 

Oddział Regionalny w Lublinie 

ul. Łęczyńska 1, 20-209 Lublin                

(Kancelaria ogólna, pokój nr 22) 

 

Oferta na: „Świadczenie obsługi prawnej Oddziału Regionalnego w Lublinie Agencji 

Mienia Wojskowego” 

(Postępowanie nr OL-ZP.7729.1.2018) 

Nie otwierać przed dniem:28.01.2019 r.,  godz. 10:00 

 

 

2. Rozdział X ust. 2 i 5 SIWZ  
 

jest:  
„Termin składania ofert upływa dnia 25.01.2019 r. o godz. 09:45.”  

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie:  
„Termin składania ofert upływa dnia 28.01.2019 r. o godz. 09:45.”  

 jest:  

”Komisja przetargowa dokona jawnego otwarcia ofert w dniu, w którym upływa termin składania 

ofert, tj. 25.01.2019 r. o godz. 10:00, w siedzibie Zamawiającego, w Sali konferencyjnej pok. 108  

(I piętro)”. 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie:  

„Komisja przetargowa dokona jawnego otwarcia ofert w dniu, w którym upływa termin składania 

ofert, tj. 28.01.2019 r. o godz. 10:00, w siedzibie Zamawiającego, w Sali konferencyjnej pok. 108  

(I piętro)”. 

 

 w umowie 

Zamawiający dokonuje następujących zmian we wzorze umowy: 

1. w § 7  ust 8: 

wykreśla zapis: 

„Niezależnie od ust. 4, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy  

ze skutkiem  natychmiastowym, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, gdy: 

1) Wykonawca utraci możliwość świadczenia pomocy prawnej; 

2) otwarcia postępowania likwidacyjnego wobec Wykonawcy; 

3)   wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji/rejestru.” 
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i w to miejsce wpisuje: 

Niezależnie od ust. 7, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy  

ze skutkiem  natychmiastowym, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, gdy: 

1) Wykonawca utraci możliwość świadczenia pomocy prawnej; 

2) otwarcia postępowania likwidacyjnego wobec Wykonawcy; 

3) wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji/rejestru.” 

2. w § 7  ust 9  

wykreśla zapis: 

„Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić pisemnie Zamawiającego  

o zaistnieniu okoliczności opisanych w ust. 5.” 

 

i w to miejsce wpisuje: 

„Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić pisemnie Zamawiającego  

o zaistnieniu okoliczności opisanych w ust. 8.” 

 

 

3. w § 18 w ust 2 zostaje wykreślony pkt  3. 

 

Zmiany wchodzą z dniem podpisania. Pozostałe zapisy Ogłoszenia pozostają bez zmian.  
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