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Rzeszów, dnia 27 lutego 2020 r.

Nr postępowania: G-2512-1/20

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowanie przetargowe pn. Sukcesywne dostawy tonerów i tuszy oraz innych 

materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych, 

kserokopiarek i faksów użytkowanych w Sadzie Okręgowym w Rzeszowie i Sadach Rejonowych 

w Leżajsku, Łańcucie, Ropczycach i Strzyżowie w 2020 roku.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, działając 

zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych - 

(t.j. Dz.U.2019.1843), zwaną dalej „ustawą Pzp", przekazuje treść zmiany Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, zwanej dalej w skrócie „SIWZ”, a konkretnie zmian w załączniku nr 2 do 

SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - formularz asortymentowo-cenowy, zmiana 

dotyczy wiersza (pozycji) nr l.dz. 44 i kolumny oznaczonej literą „B” (strona nr 4 załącznika nr 2 do 

SIWZ):

Załącznik nr 2 do SIWZ tj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - formularz asortymentowo- 

cenowy, w zmienionej wersji zostanie udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego

w zakładce „Zamówienia publiczne” pod przetargiem pn. i

oraz innych nnateriotów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych,

wielofunkcyjny^ kserokopiarek i faksów użyjkowanych w Sgdzie Okręgowym w Rzeszowie 

i Sadach Rejonowych w Leżajsku, Łańcucie,Ropczycach / Sjuyżowie w 2020 roku, a także na 

platformie Zamawiającego SMARTPZP, pod w/w nazwą postępowania.

Pozostała treść SIWZ z załącznikami pozostaje bez zmian.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert pozostaje bez zmian, i jest to dzień: 

3 marca 2020r. godz. 11:00. Sposób i miejsce składania ofert pozostaje również bez zmian.

W miejsce następującego zapisu:

"Bęben do urządzenia RICOH FAX 1195L (wydajność min. 20 000 stron)” 

wprowadza się następujący:

“Bęben do urządzenia RICOH FAX 1195L (wydajność min. 12 000 stron)”
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