Dot.: Świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii
stacjonarnej oraz dostępu do Internetu na potrzeby Morskiej Służby Poszukiwania i
Ratownictwa znak postępowania: NZ -NA/ I/ PN/19/08

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 5 ORAZ ZMIANA SIWZ

W związku z otrzymaniem w dniu 19.12.2008 r. prośby o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38
ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223,
poz.1655,zm: Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz.1058), Zamawiający przedstawia treść
przesłanych zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie nr 5
Załącznik nr 3 do SIWZ „Formularz cenowy” Wykonawca wnosi o zmianę zapisu w tabeli
w wierszu nr 6 – jest „Cena za jedną minutę do sieci komórkowej”, powinno być „Cena za
jedną minutę połączeń międzystrefowych”
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 5
Zamawiający omyłkowo w kolumnie 2 w wierszu 6 Załącznika nr 3 do SIWZ „Formularza
cenowego” wpisał zapis „Cena za jedną minutę do sieci komórkowej”, zapis ten powinien
brzmieć „Cena za jedną minutę połączeń międzystrefowych”
Jednocześnie Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655,zm: Dz. U. z 2008 r. Nr
171, poz.1058),) wprowadza następujące zmiany w treści SIWZ:
w załączniku nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy – w tabeli, kolumna 2 w wierszu 6 zmienia
się zapis „Cena za jedną minutę do sieci komórkowej” zastępuje się zapisem „cena za jedną
minutę połączeń międzystrefowych”
Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.
Dodatkowo Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655,zm: Dz. U. z 2008 r. Nr
171, poz.1058), przedłuża termin składania ofert o czas na wprowadzenie zmian w
ofertach do dnia 30.12. 2008 r. godz.10.00

Uwaga! Zgodnie z pkt.10.4 SIWZ proszę o niezwłoczne potwierdzenie faktu
otrzymania niniejszego pisma, poprzez wypełnienie poniższej klauzuli i odesłanie
na nr fax.: 058 660 76 61 lub 058 620 53 38

Zatwierdzam:
DYREKTOR
/-/
Marek Długosz

Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl: 22.12.2008 r.

Załącznik nr 3 do SIWZ
wzór formularza cenowego
…………………………
/Pieczęć nagłówkowa/
Morska Służba Poszukiwania
i Ratownictwa
ul. Hryniewickiego 10
81-340 Gdynia
Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.:
Świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii
stacjonarnej
oraz dostępu do Internetu na potrzeby Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa

znak postępowania: NZ -NA/ I/ PN/19/08

FORMULARZ

CENOWY

stanowiący integralną część oferty

Lp

Wyszczególnienie
zakresu przedmiotu

ilość

1.
1.

2.

3.
47

4.
Szt.

Opłata instalacyjna

j.m

2.

Cena jednego abonamentu miesięcznego za
trakt cyfrowy ISDN PRA (30B+D)

1

Szt.

3.

Cena jednego abonamentu miesięcznego za
trakt cyfrowy ISDN 2B+D

8

Szt.

4.

Cena jednego abonamentu miesięcznego za
trakt analogowy

23

Szt.

5.

Cena za jedną minutę połączeń lokalnych i
strefowych

5750

min/
m-c

6.

Cena za jedną minutę połączeń
międzystrefowych

2767

min/
m-c

7.

Cena za jedną minutę połączeń do sieci
komórkowych

1382

min/
m-c

8.

Cena za jedną minutę połączeń
międzynarodowych (UE, USA, Kanada)

35

min/
m-c

Cena
jednostkowa
brutto
w PLN

Wartość brutto
w PLN

5.

6.=(3x5)

9.

cena jednego abonamentu za
dostęp do sieci Internet opcja DSL 512/128
kb/s

6

Szt.

10.

cena jednego abonamentu za dostęp do sieci
Internet opcja DSL 1024/256 kb/s

7

Szt.

11.

cena jednego abonamentu za dostęp do sieci
Internet opcja Frame Relay 2 Mbit/s
(symetryczny)

2

Szt.

12.

RAZEM cena brutto oferty ( kwotę z
wiersza 12 kolumna 6 należy przenieść do
formularza oferty)

X

X

…………………………
Miejscowość i data

------------------------------* niepotrzebne skreślić

X

……………….……………………………

/ Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach
rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu/

