
Szczecin, dnia 02.07.2013 r.

ZZ-2380-102/13

informacja na stronę internetową

dotyczy:   dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy 
Prawo zamówień  publicznych (t.j.  Dz.  U.  Z 2010r.  Nr  113,  poz.  759  ze zm.),  zwanej  dalej  „uPzp”
na „Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej,  mobilnego dostępu 
do internetu oraz telemetrii”.

Zamawiający informuje,  że na podstawie art.  38 ust.  1  i  2  ustawy z dnia  29 stycznia  2004 r.  Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) przekazuje treść zapytania złożonego w dniu 
01.07.2013 r. wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie: 
Zał. nr 7e do OPZ
Proszę  zweryfikowanie  zapotrzebowania  na  częstotliwości  wymienionych  w  tabeli  oraz  o  wykreślenie  ze 
specyfikacji częstotliwości pracy 1900 i 2600 MHz. W Polsce operatorzy świadczą usługi 2G na 900/1800, a 3G na 
900/2100.

Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje zmiany treści dot. minimalnych parametrów technicznych dla modemów przeznaczonych 
do internetu mobilnego typu M poprzez wykreślenie w wierszu „Częstotliwość pracy” częstotliwości 1900 i 2600 
MHz.
Było:
Częstotliwości pracy 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 Mhz

Jest:
Częstotliwości pracy 850, 900, 1800, 2100 Mhz

W związku z powyższym, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający zmienia Załącznik nr 7e do OPZ dotyczący 
ZADANIA NR 1  (w załączeniu  zmieniony załącznik  nr  7e  -  Minimalne  parametry techniczne  dla  modemów 
przeznaczonych do internetu mobilnego typu ,,M”).

W  związku  z  powyższym  oraz  koniecznością  udzielenia  odpowiedzi  na  pytania,  które  wpłynęły  w 
przedmiotowym postępowaniu Zamawiający przedłuża termin składania ofert dla ZADANIA NR 1, ZADANIA NR 
2 i ZADANIA NR 3.

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 
2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) termin składania ofert określony w rozdziale XI pkt. 1 specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia dla ZADANIA NR 1, ZADANIA NR 2 i ZADANIA NR 3 - zostaje przesunięty do dnia 
05.07.2013r. do godz. 11:30. 
Zamawiający dokonuje  zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszeniu o zamówieniu dla 
ZADANIA NR 1, ZADANIA NR 2 i ZADANIA NR 3.
Zmiana terminu komisyjnego otwarcia ofert określona w rozdziale XI pkt. 3 specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Termin zostaje przesunięty na dzień 05.07.2013r. do godz. 12:00.



Załącznik nr 7e do OPZ

Minimalne parametry techniczne dla modemów 
przeznaczonych do internetu mobilnego typu M

Informacje ogólne M
Obudowa Typu pendrive
Transmisja Danych HSPA+, HSUPA, HSDPA, UMTS, EDGE, GPRS, 

GSM
Częstotliwosci pracy 850, 900, 1800, 2100 Mhz
Slot na kartę pamięci micro SD - funkcja pendrive
System operacyjny ·  Windows XP, 

·  Windows Vista (32 i 64bit), 
·  Windows 7 (32 i 64bit),
·  Windows 8 (32 i 64bit)

Typ złącza: minimum USB 2.0
Antena wbudowana tak
Gniazdo anteny zewnętrznej tak
Instalacja plug & play
Zasilanie z portu USB


