
 

Komisja ds. Przetargów                 Warszawa, dn. 26 czerwca 2014 r. 

Publicznych w TN 

Nr sprawy: 24/2014   

 

 

Do zainteresowanych udziałem w przetargu nieograniczonym  

na świadczenie usług telekomunikacyjnych w telefonii stacjonarnej. 

 

 

Dotyczy: zmian w treści ogłoszenia oraz SIWZ  

Informujemy, że Zamawiający dokonał następujących zmian: 

 

1) Zmiany w treści ogłoszenia: 

W ogłoszeniu w pkt III.3.2) jest:  

Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający wymaga wykazania wykonania usług telekomunikacyjnych w telefonii 

stacjonarnej z ostatnich 24 miesięcy potwierdzający świadczenie minimum 2 usług opartych  

o łącza ISDN B+D dla nie mniej niż DDI 500 NN. Do oferty należy dołączyć dokumenty 

potwierdzające należyte świadczenie ww. usług. 

 

W ogłoszeniu w pkt III.3.2) powinno być:  

Zamawiający wymaga wykazania wykonania usług telekomunikacyjnych w telefonii 

stacjonarnej z ostatnich 36 miesięcy potwierdzający świadczenie minimum 2 usług opartych  

o łącza ISDN PRA30 B+D dla nie mniej niż DDI 500 NN. Do oferty należy dołączyć 

dokumenty potwierdzające należyte świadczenie ww. usług. 

 

2) Zmiany w treści SIWZ: 

a) W pkt. 5.2 SIWZ jest:  

Zamawiający wymaga wykazania wykonania usług telekomunikacyjnych w telefonii 

stacjonarnej z ostatnich 24 miesięcy potwierdzający świadczenie minimum 2 usług opartych  

o łącza ISDN B+D dla nie mniej niż DDI 500 NN. Do oferty należy dołączyć dokumenty 

potwierdzające należyte świadczenie ww. usług. 

 

      W pkt. 5.2 SIWZ powinno być:  

Zamawiający wymaga wykazania wykonania usług telekomunikacyjnych w telefonii 

stacjonarnej z ostatnich 36 miesięcy potwierdzający świadczenie minimum 2 usług opartych  

o łącza ISDN PRA30 B+D dla nie mniej niż DDI 500 NN. Do oferty należy dołączyć 

dokumenty potwierdzające należyte świadczenie ww. usług. 

 

 

 



b) W pkt. 6.1 c) SIWZ jest:  

Referencje poświadczające należyte wykonanie usług zgodnie z wymaganiami zawartymi 

             w pkt. 5.2 SIWZ. 

 

      W pkt. 6.1 c) SIWZ powinno być (Zamawiający dopisuje):  

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których 

usługi te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie. Załączone referencje poświadczające należyte wykonanie usług 

muszą być zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 5.2 SIWZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Podpisała:  

 

        mgr inż. Elżbieta Piwowarczyk 

        Przewodnicząca Komisji ds. 

        przetargów publicznych TN 


