
Szczecin, dnia 03.07.2013 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 treści zapytań złożonych w dniach  
28.06.2013 r i 01.07.2013 r. wraz z wyjaśnieniami i modyfikacjami siwz:

Pytanie nr 1  
Załącznik nr 7a do OPZ
W wierszach dotyczących zasilania Zamawiający wskazuje godziny jako jednostki miary (h). Prosimy o wyjaśnienie 
czy w przypadku czasu rozmów Zamawiającemu faktycznie chodzi o ilość godzin? Czy nie powinny być wskazane 
minuty?

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że w Załącznikach nr 7a, 7b, 7c i 7d do OPZ w wierszach dotyczących zasilania błędnie 
wpisał  jednostki miary (h) oraz niektóre ich wartości.
Powinno być:
Czas czuwania – jednostka miary (h)
Czas rozmów – jednostka miary (min.)

Załącznik Nr 7a do OPZ (dot. aparatu tel. typu T1)
Było:
ZASILANIE (h) - minimum
Wymienny akumulator Tak
Czas czuwania w 2G 900
Czas czuwania w 3G 790
Czas rozmów w 2G 1260
Czas rozmów w 3G 660
Jest:
ZASILANIE - minimum
Wymienny akumulator Tak
Czas czuwania w 2G (h) 460
Czas czuwania w 3G (h) 460
Czas rozmów w 2G (min.) 600
Czas rozmów w 3G (min.) 600

Załącznik Nr 7b do OPZ (dot. aparatu tel. typu T2)
Było:
ZASILANIE (h) - minimum
Czas czuwania w 2G 400
Czas czuwania w 3G 400
Czas rozmów w 2G 1020
Czas rozmów w 3G 600
Jest:
ZASILANIE - minimum
Czas czuwania w 2G (h) 460



Czas czuwania w 3G (h) 460
Czas rozmów w 2G (min.) 1116
Czas rozmów w 3G (min.) 648

Załącznik Nr 7c do OPZ (dot. aparatu tel. typu T3)
Było:
ZASILANIE (h) - minimum
Wymienny akumulator Tak
Czas czuwania w 2G 530
Czas czuwania w 3G 530
Czas rozmów w 2G 370
Czas rozmów w 3G 378
Jest:
ZASILANIE - minimum
Wymienny akumulator Tak
Czas czuwania w 2G (h) 260
Czas czuwania w 3G (h) 472
Czas rozmów w 2G (min.) 360
Czas rozmów w 3G (min.) 300

Załącznik Nr 7d do OPZ (dot. aparatu tel. typu T4)
Było:
ZASILANIE – minimum (h)
Wymienny akumulator Tak
Czas czuwania w 2G 1100
Czas rozmów w 2G 20
Jest:
ZASILANIE – minimum
Wymienny akumulator Tak
Czas czuwania w 2G (h) 1100
Czas rozmów w 2G (min.) 20

Pytanie nr 2  
Załącznik nr 7 do SIWZ
Zadanie nr 1, Opis Przedmiotu Zamówienia, Wykaz elementów świadczenia usługi, pkt. 10
Prosimy o wykreślenie wymogu obecności przedstawiciela Wykonawcy w czasie procedury przejęcia sprzętu.  
Zgodnie z procedurami Wykonawcy sprzęt jest wysyłany z magazynu specjalnie dedykowanym kurierem, który  
wraz z Zamawiającym sprawdza zawartość dostarczonego zamówienia.

Odpowiedź:
Zamawiający wykreśla poniższy wymóg: „W czasie procedury musi być obecny przedstawiciel Wykonawcy”
Załącznik nr 7 do SIWZ
ZADANIE NR 1, Opis Przedmiotu Zamówienia, Wykaz elementów świadczenia usługi, pkt. 10
ZADANIE NR 2, Opis Przedmiotu Zamówienia, Wykaz elementów świadczenia usługi, pkt. 7
Było:
„Dostawa sprzętu musi nastąpić nie później niż na 7 dni przed aktywacją dostarczonych kart SIM. W
czasie procedury musi być obecny przedstawiciel Wykonawcy. Przyjęcie sprzętu zostanie dokonane na
podstawie Protokołu przyjęcia sprzętu (załącznik do siwz nr 7F). Zamawiający dokona sprawdzenia: ...”
Jest:
„Dostawa sprzętu musi nastąpić nie później niż na 7 dni przed aktywacją dostarczonych kart SIM. Przyjęcie sprzętu 
zostanie dokonane na podstawie Protokołu przyjęcia sprzętu (załącznik do siwz nr 7F). Zamawiający dokona 
sprawdzenia: ...”



Pytanie nr 3  
Zał.  nr  7  do  SIWZ  zadanie  nr  1  wymagania  dotyczące  modemów  pkt.  1)  –  Prosimy  Zamawiającego  o 
doprecyzowanie: jakie akcesoria miałby dostarczyć Wykonawca razem z modemami?

Odpowiedź:
Zamawiający wykreśla w tym punkcie zapis „wraz z akcesoriami”
Załącznik nr 7 do SIWZ
ZADANIE NR 1, Opis Przedmiotu Zamówienia, Wymagania dotyczące modemów, pkt. 1
Było:
„Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowe modemy z przeznaczeniem do
internetu mobilnego w oryginalnym opakowaniu producenta, uniemożliwiającym ich uszkodzenie,
z naniesionym na opakowaniu w sposób czytelny numerem fabrycznym, objęte 24 miesięczną
gwarancją, wraz z akcesoriami.”
Jest:
„Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowe modemy z przeznaczeniem do
internetu mobilnego w oryginalnym opakowaniu producenta, uniemożliwiającym ich uszkodzenie,
z naniesionym na opakowaniu w sposób czytelny numerem fabrycznym, objęte 24 miesięczną
gwarancją.”

Pytanie nr 4  
Zał. nr 7 do SIWZ zadanie nr 2 wymagania dotyczące aparatów telefonicznych pkt. 1) – Czy Zamawiający do 
zadania nr 2 wymaga dostarczenia aparatów telefonicznych wraz z akcesoriami? Jeśli tak to prosimy o wskazanie 
jakie to mają być akcesoria?

Odpowiedź:
Zamawiający wykreśla w tym punkcie zapis „wraz z akcesoriami”
Załącznik nr 7 do SIWZ
ZADANIE NR 2, Opis Przedmiotu Zamówienia, Wymagania dotyczące aparatów telefonicznych, pkt. 1
Było:
„Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowe komórkowe aparaty
telefoniczne w oryginalnym opakowaniu producenta, uniemożliwiającym ich uszkodzenie,
z naniesionym na opakowaniu w sposób czytelny numerem fabrycznym aparatu telefonicznego,
objęte 24 miesięczną gwarancją, wraz z akcesoriami. ...”
Jest:
„Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowe komórkowe aparaty
telefoniczne w oryginalnym opakowaniu producenta, uniemożliwiającym ich uszkodzenie,
z naniesionym na opakowaniu w sposób czytelny numerem fabrycznym aparatu telefonicznego,
objęte 24 miesięczną gwarancją.”

Pytanie nr 5  
Zwracamy się  z prośbą o dokonanie drobnych modyfikacji  w OPZ.  Zmiany pozwolą na dobranie  przez Wykonawcę 
odpowiednich nowoczesnych i markowych aparatów telefonicznych oraz modemów przy zachowaniu umiarkowanej ceny 
względem ich jakości. Zmiany zostały zaznaczone “wytłuszczoną” czcionką.

Odpowiedź:
Zamawiający zgadza się na dokonanie niektórych zmian w Załącznikach Nr 7a, 7b, 7c, 7d do OPZ ze względu na błędne 
podanie niektórych minimalnych parametrów technicznych komórkowych aparatów telefonicznych typu T1, T2, T3 i T4 ale w 
zakresie podanym poniżej:
Załącznik Nr 7a do OPZ (dot. aparatu tel. typu T1)
Było:
SIEĆ
WCDMA 850, 900, 1800, 1900, 2100
Jest:
SIEĆ
WCDMA 850, 900, 1900, 2100

Było:
TRANSMISJA
CSD tak



Jest:
TRANSMISJA
CSD nie

Było:
APARAT
Drugi aparat 2 Mpix (min.)
Jest:
APARAT
Drugi aparat 1,9 Mpix (min.)

Było:
FUNKCJE
Java Tak
Jest:
FUNKCJE
Java Nie

Załącznik Nr 7b do OPZ (dot. aparatu tel. typu T2)
Było:
TRANSMISJA
HSPA+ Tak
Jest:
TRANSMISJA
HSPA+ Nie

Było:
FUNKCJE
Java Tak
Kompas cyfrowy Tak
Jest:
FUNKCJE
Java Nie
Kompas cyfrowy Nie

Załącznik Nr 7c do OPZ (dot. aparatu tel. typu T3)
Było:
WYŚWIETLACZ
Kolory (min.) 256 tys. kolorów
Jest:
WYŚWIETLACZ
Kolory (min.) 262 tys. kolorów

Było:
SYSTEM

Proccesor (min.) Snapdragon MSM7227A, 
1 GHz

Jest:
SYSTEM
Proccesor (min.) 1 GHz



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 7 do SIWZ dotyczący 
ZADANIA NR 1  i  ZADANIA NR 2  (w załączeniu  zmieniony załącznik  nr  7  do  SIWZ -  „Opis  przedmiotu 
zamówienia (OPZ) dla zadań 1,2,3”) oraz Załączniki nr 7a, 7b, 7c i  7d do OPZ dotyczące ZADANIA NR 1 i 
ZADANIA NR 2 (w załączeniu zmienione załączniki nr  7a, 7b, 7c i 7d - „Minimalne parametry techniczne dla 
komórkowych aparatów telefonicznych typu T1, T2, T3 i T4”).
Zamawiający dokonuje  zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla ZADANIA NR 1, ZADANIA 
NR 2 i ZADANIA NR 3.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian , tj. 05.07.2013r. do godz. 11:30.


