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Białystok, 24 stycznia 2022 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 
na usługę telekomunikacyjną

EOP.332.1.22
DOTYCZY: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na usługi telekomunikacyjne

ZMIANA TREŚCI SWZ

Zamawiający, informuje, iż w załączniku nr 3c do SWZ -  Formularz cenowy, w wierszu 3 kolumnie 
2 -  „Dzierżawa łącza Poleska -  Komenda Wojewódzka Policji” wystąpiła omyłka. Zgodnie z opisem 
przedmiotu zamówienia dla części 3 w punkcie 3, przedmiotem zamówienia jest usługa łącza 
światłowodowego w relacji ul. Poleska 89 -  WCPR przy ul. Warszawskiej 3.

W związku z powyższym, na podstawie art. 286 ust. I ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień publicznych (Dz. U. 2021.1129 tj. z późn. zm.) Zamawiający poprawia załącznik nr 3c do SWZ -  
Formularz cenowy. Nowa treść formularza stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż złożenie oferty przez Wykonawcę na formularzu w 
niezmienionym brzmieniu, będzie traktowane jako dokonanie wyceny usługi łącza światłowodowego na 
potrzeby integracji z WCPR. w Białymstoku -  tj. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Powyższa zmiana nie powoduje zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Załączniki:
- Załącznik 3c do SWZ - Formularz cenowy w zmienionym brzmieniu.

UWAGA: Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma e-mailem: Drzetargi@vvspr.bialystok.pl
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Załącznik nr 3c do SWZ -  Formularz, cenowy 
Część 3: Łącza światłowodowe i dostęp do Internetu

Lp.
Cena jednostkowa 
netto

Cena jednostkowa 
brutto

Ilość
miesięcy

Stawka podatku 
VAT (%)

Wartość netto 
kol.3 kol.5

Wartość brutto 
kol. 7 x kol. 6

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Opłata miesięczna za usługę dostarczania 
internetu w budynku przy ul. Poleska 89

24

2
Opłata miesięczna za usługę dostarczania 
internetu w budynku przy ul. Pogodna 22

24

3
Dzierżawa łącza
ul. Poleska 89 -  WCPR Warszawska 3 24
(Białystok)

RAZEM

Podpis Wykonawcy

nie mających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej formularz należy wypełnić podając cenę netto, wyrażoną w PLN (nie 
i usług obowiązującego w Polsce), obejmującą wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, wszystkie opłaty, podatki (bez podatku od towarów i usług 

koszty o jakimkolwiek charakterze, które mogą powstać w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

1

Uwaga, w przypadku Wykonawców 
uwzględniającą podatku od towarów 
VAT) i wszystkie inne

OŁC W 1 ^


