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ZZ-2380-42/18

informacja na stronę internetową

dotyczy:  postępowania  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  podstawie  art.  39  i  nast.

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.), zwanej

dalej „uPzp”na dzierżawa łączy telekomunikacyjnych ethernetowych i analogowych dla jednostek Policji

województwa zachodniopomorskiego

Na  podstawie  art.  38  ust.  4  uPzp  w  nawiązaniu  do  wyjaśnień  i  modyfikacji  siwz  z  dnia  26.04.2018  r.,

Zamawiający modyfikuje treść odpowiedzi na pytanie:

Pytanie 63  

Bardzo prosimy o zgodę na przeprowadzenie wizji lokalnych w lokalizacjach Zamawiającego. Proszę o wskazanie osób, z

którymi  w  toku  weryfikacji  warunków  technicznych  mogą  się  kontaktować  nasze  służby techniczne.  Jednocześnie

chcielibyśmy poinformować,  że  dokładna weryfikacja  możliwości  świadczenia  usług pozwoli  na  bardziej  optymalne

wyliczenie  kosztów,  a  tym  samym  na  przygotowanie  możliwie  konkurencyjnej  oferty.

Odpowiedź:  

Zamawiający modyfikuje odpowiedź na ww. pytanie

było:

„Zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzenie wizji lokalnej do dnia 11.05.2018 do godz. 12:00. Wizja lokalna musi

być  poprzedzona  kontaktem  telefonicznym  na  nr  918211611  oraz  potwierdzone  pocztą  elektroniczną  na  adres

sekcja.telekomunikacji@sc.policja.gov.pl.  Wniosek o przeprowadzenie wizji musi zostać złożony na minimum dwa dni

robocze przed proponowanym terminem. Zamawiający w ciągu jednego dnia roboczego poda datę i  godzinę wizji

lokalnej. W przypadku braku akceptacji zaproponowanego terminu przez Wykonawcę Zamawiający wyznaczy inny

możliwy  najbliższy  termin.  Uzgodnione  wizje  lokalne  dotyczą  tylko  obiektów  będących  w  trwałym  zarządzie

Zamawiającego.  W pozostałych  obiektach  nie  będących  w  trwałym  zarządzie  Zamawiającego,  Wykonawca  musi

uzgodnić możliwość i termin z zarządcą danego obiektu.”

powinno być:

„Zamawiający  informuje  że  umożliwia  przeprowadzenie  wizji  lokalnej   w  obiektach  objętych  postępowaniem

przetargowym do dnia 14.05.2018 do godz. 13:00. 

Wniosek  o  umożliwienie  przeprowadzenia  wizji  lokalnej  musi  zostać  przesłany  na  adres:

sekcja.telekomunikacji@sc.policja.gov.pl.   Wniosek musi  zawierać informację jakiego obiektu użytkowanego przez

Policję wizja ma dotyczyć. Przedmiotowy wniosek musi wpłynąć do Zamawiającego w terminie do dnia 04.05.2018

włącznie  do  godz.  14:00.   Zamawiający  w  dniu  7  maja  2018  roku  do  godziny  15.00,  poda  datę  i  godzinę

przeprowadzenia  wizji  lokalnej  wraz  ze  wskazaniem  zawnioskowanych  lokalizacji.  Informacja  o wyznaczonym

terminie zostanie umieszczona na stronie Zamówień Publicznych Zamawiającego.”

  Termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium pozostaje bez zmian, tj. 18.05.2018r. 

wyk. w 1 egz.

wyk. A.K.
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