Nowy Sącz, dnia 30.11.2011 r.
BPM.ZZP.271.886.2011
Otrzymują Wykonawcy
którym przekazano specyfikację
wg rozdzielnika
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla potrzeb Urzędu
Miasta Nowego Sącza”
I.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. z 2010 r. Dz. U. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, zamawiający
Miasto Nowy Sącz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, zwany dalej „Zamawiającym” przekazuje
wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, gdyż zwrócono się o wyjaśnienia treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „specyfikacją”.

PYTANIA I ODPOWIEDZI
Pytanie 1 Wykonawcy:
Wnosimy o przesunięcie terminu rozpoczęcia świadczenia usługi na dzień 01.02.2012 r., gdyż
rozstrzygnięcie postępowania nastąpi w grudniu 2011 r. Powyższa zmiana jest podyktowana
możliwością zapewnienia zachowania konkurencji pomiędzy poszczególnymi wykonawcami. Obecny
termin zapewnienia działania dotychczasowych numerów promuje jednego operatora – aktualnie
świadczącego usługi na rzecz Zamawiającego, ponieważ pozostali wykonawcy chcąc spełnić
wymagania Zamawiającego w zakresie działania istniejącej numeracji muszą respektować terminy
wypowiedzi istniejących umów oraz terminy, w których dotychczasowy operator ma obowiązek
przekazać istniejące numery nowemu Wykonawcy. Podany termin, w odniesieniu do terminu
składania ofert nie zapewnia pozostałym, poza obecnym Wykonawcą, możliwości wykonania
przedmiotu zamówienia, co stanowi naruszenie art. 7 ust. 1 i art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.
Odpowiedź na pytanie 1 Wykonawcy:
Zamawiający nie zgadza się na przesunięcie terminu rozpoczęcia świadczenia usługi, ponieważ
przewidział taką ewentualność w Rozdziale III pkt 3 specyfikacji, w pkt I ppkt 1 załącznika nr 1 do
specyfikacji oraz w § 3 pkt 1 załącznika nr 4 do specyfikacji.

PREZYDENT MIASTA NOWEGO SĄCZA
(-) Ryszard Nowak
01.12.2012 r.
.....................................................
(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej

Otrzymują:
1. Wykonawcy, którym przekazano specyfikację,
2. strona internetowa: www.nowysacz.pl,
3. a/a UM - BPM.ZZP.

