
Szczecin, dnia 04.07.2013 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 zapytań złożonych w dniach  
02-03.07.2013 r. wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie 1.
Na podstawie przepisu art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj.  Dz. U. z 
2007r.  Nr 223, poz.  1655 z późn.  zm.)  zwanej dalej  “ustawą”,  zwracamy się  z  uprzejmą prośbą o dokonanie 
drobnych modyfikacji w OPZ. 
1. W opisie “minimalne parametry techniczne dla komórkowych aparatów telefonicznych typu T1” prosimy o:
a) wykreślenie częstotliwości 1800 z funkcjonalności WCDMA,
b) usunięcie wymagań dotyczących transmisji CSD,
c) obniżenie wymagań dotyczących parametrów drugiego aparatu do min.1,9 Mpix,
d) obniżenie wymagań dot. czasu czuwania tel. po naładowaniu baterii w zasięgu 2G oraz 3G do 460 h,
e) obniżenie wymagań dot. czasu rozmowy po naładowaniu baterii w zasięgu 2G oraz 3G do 10 h,
f) doprecyzowanie czy radio z RDS ma być wbudowane czy może być dostarczone jako dodatkowe akcesorium.
2. W opisie “minimalne parametry techniczne dla komórkowych aparatów telefonicznych typu T2” prosimy o:
a) wykreślenie zapisu dotyczącego konieczności zaoferowania aparatu obsługującego technologię HSPA+,
b) wykreślenie zapisu dotyczącego konieczności zaoferowania aparatu obsługującego skrypty Java,
c) wykreślenie zapisu dotyczącego konieczności zaoferowania aparatu posiadającego kompas cyfrowy,
d) obniżenia wymagań dot. czasu czuwania tel. po naładowaniu baterii w zasięgu 2G oraz 3G do 460 h,
e) obniżenia wymagań dot. czasu rozmowy po naładowaniu baterii w zasięgu 2G oraz 3G do 10,6 h.
3. W opisie “minimalne parametry techniczne dla komórkowych aparatów telefonicznych typu T3” prosimy o:
a) modyfikację minimalnych wymagań dotyczących ilości kolorów wyświetlacza na 262 tys.,
b) podanie czy aparat fotograficzny może posiadać min. 4 krotne zbliżenie cyfrowe,
c) obniżenia wymagań dot. czasu rozmowy po naładowaniu baterii w zasięgu 2G oraz 3G do 6,3 h.
e) doprecyzowanie czy radio z RDS ma być wbudowane czy może być dostarczone jako dodatkowe akcesorium
4. W opisie “minimalne parametry techniczne dla komórkowych aparatów telefonicznych typu T4” prosimy o:
a) określenie czy obsługa kart SD min. 32GB jest wystarczająca.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w związku z powyższą prośbą zgodził 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. 
Zamawiający dokonał w dniu 03.07.2013 r. zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla ZADANIA 
NR 1, ZADANIA NR 2 i ZADANIA NR 3.

Pytanie 2.  
Zał. nr 7 do SIWZ zadanie nr 1 wymagania Zamawiającego w wykazie elementów świadczenia usługi pkt. 2 i 3.
Zamawiający wskazuję, że umowa ma zostać zawarta na okres 26 miesięcy od daty jej podpisania, w tym 24  
miesiące świadczenia usługi telekomunikacyjnej. Jednocześnie Zamawiający przeznacza 2 miesiące z 26 miesięcy 
na  przygotowanie  korzystania  z  usług.  Prosimy o  wyjaśnienie  co  Zamawiający  rozumie  poprzez  2  miesiące 
przygotowania korzystania z usług, skoro 10 kart SIM mobilnego dostępu do intrnetu oraz 640 kart SIM usług 
telefonii  komórkowej,  ma  zostać  aktywowanych  z  dniem  01.08.2013  r.  (czyli  równo  miesiąc  od  dnia 
dzisiejszego)?
Jednocześnie  ze  wskazanych planowanych dat  aktywacji  nie  wynika,  że  usługi  dla  wszystkich  kart  SIM będą 
świadczone przez okres 24 miesięcy – aktywacje dla 21 kart SIM mobilnego dostępu do intrnetu mają nastąpić w 



grudniu 2013 r., a umowa ma obowiązywać 25 miesięcy od daty jej podpisania, czyli od lipca / sierpnia 2013 r., co 
oznacza,  że  usługi  na  21  kartach  będą  świadczone  przez  okres  nie  dłuższy  niż  20  miesięcy.  Prosimy  o 
doprecyzowanie tego zapisu.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że odpowiedź na powyższe kwestie jasno precyzują:
1. Załącznik nr 7 do SIWZ, Opis Przedmiotu Zamówienia, Zadanie nr 1, Wykaz elementów świadczenia usługi pkt. 
2 i 3:
Pkt. 2.”Zawarcie umowy na okres 26 miesięcy od daty jej podpisania, w tym 24 miesiące świadczenia usługi  
telekomunikacyjnej  od  dnia  aktywacji  dostarczonych  kart  SIM.  Zamawiający  przeznacza  2  miesiące  z  26 
miesięcy na przygotowanie korzystania z usług oraz zakończenie korzystania z usług z zastrzeżeniem, że:
• aktywacja 31 zamawianych kart SIM usługi mobilnego dostępu do internetu musi nastąpić odpowiednio dla:
-  10 kart SIM aktywowanych w dniu 01.08.2013 r.
-  21 kart SIM aktywowanych w dniu 14.12.2013 r.”
Pkt.  3.  „Dostarczenie  670  kart  SIM  aktywowanych  (wliczone  w  cenę  oferty)  w  trzech  rodzajach  pakietów 
kwotowych P1, P2 i P3. 
Aktywacja 670 kart SIM nastąpi w dniu 01 sierpnia 2013 r.
Wartości pakietów kwotowych mają umożliwiać … „

2. Załącznik nr 8 do SIWZ, Istotne dla stron postanowienia, Zadanie nr 1, pkt. 5:
„Okres  realizacji  umowy  zostaje  określony  na  26  miesięcy  w  tym  24  miesiące  świadczenia  usługi 
telekomunikacyjnej  od aktywowania  dostarczonych kart  SIM lub  do  wyczerpania  środków przeznaczonych na 
realizację zamówienia objętego umową.  
Zamawiający będzie kontrolował poziom wykorzystania środków przeznaczonych na realizację zamówienia i w 
przypadku wyczerpania kwoty, wskazanej w umowie, przed upływem określonego terminu, zobowiązanie wygaśnie 
od pierwszego dnia miesiąca następującego po zawiadomieniu o powyższym Wykonawcy przez Zamawiającego. 
Zawiadomienie będzie miało formę pisemną za potwierdzeniem odbioru.”

Pytanie 3.  
Zał. nr 7 do SIWZ zadanie nr 2 wymagania Zamawiającego w wykazie elementów świadczenia usługi pkt. 2 i 3.
Zamawiający wskazuję, że umowa ma zostać zawarta na okres 25 miesięcy od daty jej podpisania, w tym 24  
miesiące świadczenia usługi telekomunikacyjnej. Jednocześnie Zamawiający przeznacza 1 miesiąc z 25 miesięcy 
na  przygotowanie  korzystania  z  usług.  Prosimy  o  wyjaśnienie  co  Zamawiający  rozumie  poprzez  1  miesiąc 
przygotowania  korzystania  z  usług,  skoro  usług  telefonii  komórkowej,  mają  zostać  aktywowane  z  dniem 
01.08.2013 r. (czyli równo miesiąc od dnia dzisiejszego)?

Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia zapisu SIWZ odnośnie tego zadania.

Pytanie 4.  
Zał. nr 7 do SIWZ zadanie nr 3 wymagania Zamawiającego w wykazie elementów świadczenia usługi pkt. 2.
Zamawiający wskazuję, że umowa ma zostać zawarta na okres 25 miesięcy od daty jej podpisania, w tym 24  
miesiące  świadczenia  usługi  telekomunikacyjnej  od dnia  aktywacji  dostarczonych telemetrycznych kart  SIM. 
Jednocześnie Zamawiający przeznacza 1 miesiąc z 25 miesięcy na przygotowanie korzystania z usług. Prosimy o 
wyjaśnienie co Zamawiający rozumie poprzez 1 miesiące przygotowania korzystania z usług skoro 34 karty SIM 
mają zostać aktywowanych z dniem 01.08.2013 r. (czyli równo miesiąc od dnia dzisiejszego)?
Jednak ze wskazanych planowanych dat aktywacji nie wynika, że usługi dla wszystkich kart będą świadczone przez 
okres 24 miesięcy – aktywacje dla 34 kart mają nastąpić w grudniu 2013 r., a umowa ma obowiązywać 25 miesięcy 
od daty jej podpisania czyli od lipca / sierpnia 2013 r., co oznacza, że usługi na 34 kartach będą świadczone przez 
okres nie dłuższy niż 19 miesięcy. Prosimy o doprecyzowanie tego zapisu.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że odpowiedź na powyższe kwestie jasno precyzują:
1. Załącznik nr 7 do SIWZ, Opis Przedmiotu Zamówienia, Zadanie nr 3, Wykaz elementów świadczenia usługi pkt. 
2:
„Zawarcie  umowy  na  okres  25  miesięcy  od  daty  jej  podpisania,  w  tym  24  miesiące  świadczenia  usługi  
telekomunikacyjnej  od  dnia  aktywacji  dostarczonych  telemetrycznych  kart  SIM.  Zamawiający  przeznacza  1 
miesiąc  z  25  miesięcy  na  przygotowanie  korzystania  z  usługi  z  zastrzeżeniem,  że aktywacja  70  sztuk 
telemetrycznych kart SIM musi nastąpić odpowiednio dla:
-  25 kart telemetrycznych aktywowanych w dniu 01.08.2013 r.



-  11 kart telemetrycznych aktywowanych w dniu 10.08.2013 r.
-  24 karty telemetrycznych aktywowane w dniu 09.12.2013 r.
- 10 kart telemetrycznych aktywowanych w dniu 22.12.2013 r.”

2. Załącznik nr 8 do SIWZ, Istotne dla stron postanowienia, Zadanie nr 3, pkt. 3:
„Okres  realizacji  umowy  zostaje  określony  na  25  miesięcy  w  tym  24  miesiące  świadczenia  usługi 
telekomunikacyjnej  od aktywowania  dostarczonych kart  SIM  lub  do wyczerpania  środków przeznaczonych na 
realizację zamówienia objętego umową. „

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


