Nowy Sącz, dnia 10.03.2014 r.
BPM.ZZP.271.156.2014

Otrzymują Wykonawcy
którym przekazano specyfikację
wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: „Usługa kompleksowego ubezpieczenia Miasta Nowy Sącz wraz
z jednostkami organizacyjnymi”.

PYTANIA I ODPOWIEDZI
I.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. z 2013 r. Dz. U., poz. 907), 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”, oraz modyfikuje treść specyfikacji.
Pytanie 1 Wykonawcy:
Prosimy o informacje na temat przeprowadzonych remontów dróg (kiedy i jakie).
Odpowiedź na pytanie 1:
Remonty dróg prowadzone są na bieżąco w miarę posiadanych środków budżetowych oraz w
miarę potrzeb.
Pytanie 2 Wykonawcy:
Prosimy o informację o stanie dróg zgłoszonych do ubezpieczenia oraz o oznakowaniu tych dróg.
Odpowiedź na pytanie 2:
Stan dróg można określić w większości jako dobry, oznakowanie dróg dobre.
PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

II. Jako, że zmiana treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu oraz jest
istotna (bowiem dotyczy warunków udziału w postępowaniu) Zamawiający na podstawie art. 12a
ust. 2 pkt 1) w związku z art. 38 ust. 4 a) pkt 2) ustawy przedłuża termin składania ofert do dnia
14.03.2014r.
1. Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści specyfikacji
i ogłoszenia o zamówieniu:

1.1

W Rozdziale XII specyfikacji – Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

a) w pkt. 1 lit. b) skreśla się datę: „12.03.2014r.”,wprowadzoną w dniu 06.03.2014r,
a w jej miejsce wpisuje się datę: „14.03.2014r.”,

b) w pkt. 9 lit. b) skreśla się datę: „12.03.2014r.”, wprowadzoną w dniu 06.03.2014r,
a w jej miejsce wpisuje się datę: „14.03.2014r.”.

2. W Sekcji IV Ogłoszenia o zamówieniu - Procedura, w pkt. IV.4.4) Termin składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert, skreśla się datę: „12.03.2014r.”
wprowadzoną w dniu 06.03.2014r, a w jej miejsce wpisuje się datę: „14.03.2014r.”.
III. POUCZENIE
Pouczenie o środkach ochrony prawnej, przysługujących wykonawcy w toku postępowania o
udzielenie zamówienia zawarte zostało w Rozdziale XVIII specyfikacji.

PREZYDENT MIASTA
NOWEGO SĄCZA
(-) Ryszard Nowak
…………………………………………….
( podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

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

