Nowy Sącz, dnia 08.12.2011 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, gdyŜ
zwrócono się o wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
zwanej dalej „specyfikacją”.
PYTANIA I ODPOWIEDZI
Pytanie Wykonawcy:
Zwracam się z uprzejmą prośbą o wykluczenie z toczącego się postępowania numeru
skróconego 986. TP. S.A. nie przekazuje tych numerów innym operatorom
telekomunikacyjnym. Obecność tego numeru w puli numerów objętych zamówieniem
wskazuje, Ŝe tylko jeden Wykonawca moŜe zrealizować to zamówienie, a co za tym
idzie stanowi naruszenie zasad uczciwej konkurencji.
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy:
Zamawiający wyklucza z przedmiotu zamówienia
PowyŜsze potwierdza zmiana treści specyfikacji.

w/w

numer

skrócony.

II. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający zmienia treść specyfikacji
w następujący sposób:
1. W Rozdziale XII specyfikacji – Opis sposobu obliczenia ceny w pkt 1. lit. A - „Tabela
nr 1 – abonamenty” w kolumnie „Ilość” skreśla się liczbę „36 ”, a w jej miejsce
wpisuje się liczbę „35”;
2. W załączniku nr 1 do specyfikacji „Opis świadczenia usług telekomunikacyjnych
dla Urzędu Miasta Nowego Sącza” w pkt III ppkt 2) skreśla się liczbę „36 ”, a w jej
miejsce wpisuje się liczbę „35”;
3. W załączniku nr 2 do specyfikacji „Wykaz i lokalizacja poszczególnych
nr telefonicznych”, w tabeli skreśla się zapisy wiersza nr 2;
4. W załączniku nr 4 do specyfikacji „Wzór umowy” w § 5 ust. 2 pkt 4) lit. b) skreśla
się liczbę „36 ”, a w jej miejsce wpisuje się liczbę „35”;
5. W załączniku nr 6 do specyfikacji „Wzór oferty” w pkt 1 lit. A - „Tabela nr 1 –
abonamenty” w kolumnie „Ilość” skreśla się liczbę „36 ”, a w jej miejsce wpisuje
się liczbę „35”.
III. Na podstawie art. 38 ust. 4, 4a oraz art. 12a ust. 2 ustawy Zamawiający zmienia treść
specyfikacji, przedłuŜając termin składania ofert do dnia 12.12.2011r., a tym
samym modyfikuje specyfikację w następującym zakresie:

1. W Rozdziale X specyfikacji – Opis sposobu przygotowywania ofert, w pkt I, ppkt. 4
skreśla się datę wprowadzoną pismem z dnia 30.11.2011r., tj.: „09.12.2011 r.”,
a w jej miejsce wpisuje się datę: „12.12.2011 r.”;
2. W Rozdziale XI specyfikacji – Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
a) w pkt. 1 lit. b) skreśla się datę wprowadzoną pismem z dnia 30.11.2011r.,
tj.: „09.12.2011r.”, a w jej miejsce wpisuje się datę: „12.12.2011r.”,
b) w pkt. 8 lit. b) skreśla się datę wprowadzoną pismem z dnia 30.11.2011r.,
tj.: „09.12.2011r.”, a w jej miejsce wpisuje się datę: „12.12.2011r.”.
3. W ogłoszeniu o zamówieniu w Sekcji IV: Procedura:
w pkt. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu lub ofert: skreśla się datę „02.12.2011r.”, a w jej miejsce wpisuje
się datę „12.12.2011r.”.
IV. POUCZENIE
Pouczenie o środkach ochrony prawnej, przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia zawarte zostało w Rozdziale XVII specyfikacji.

PREZYDENT MIASTA NOWEGO SĄCZA
(-) Ryszard Nowak
08.12.2012 r.
.....................................................
(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

Załączniki
1. Zmodyfikowany załącznik
Miasta Nowego Sącza;
2. Zmodyfikowany załącznik
3. Zmodyfikowany załącznik
4. Zmodyfikowany załącznik

nr 1 – Opis świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Urzędu
nr 2 - Wykaz i lokalizacja poszczególnych nr telefonicznych;
nr 4 – Wzór umowy;
nr 6 – Wzór oferty.

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