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ZZ-2380-11/17

informacja na stronę internetową

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.  39 i nast.  ustawy

Prawo zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2015  r.  poz.  2164),  zwanej  dalej  „uPzp”  na  „dostawę

telefonów komórkowych i kart SIM wraz ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych w zakresie

telefonii komórkowej, mobilnego dostępu do internetu oraz telemetrii”

 Na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp Zamawiający zmienia treść załącznika nr 7 do siwz, tj. szczegółowego

opisu przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 2:

- w pkt. 4 wykazu elementów świadczenia usług: 

jest zapis o treści:

„4. W wartości miesięcznych pakietów kwotowych "M" mają być wliczone aktywowane karty SIM  oraz usługi
połączeń tekstowych i  mobilnego dostępu do internetu w następujących ilościach:

Pakiet kwotowy
typu M

Ilość kart SIM 71

Minimalny pakiet danych na internet na 1 kartę SIM 25 GB

Przed  wyczerpaniem  limitu  transmisji  danych  wykonawca  nie  może  zmieniać  i  ograniczać  parametrów
technicznych (ograniczać prędkości).

UWAGA! 25 sztuk kart SIM musi posiadać usługę ze stałym adresem IP.”

Zmienia się na:

„4. W wartości miesięcznych pakietów kwotowych "M" mają być wliczone aktywowane karty SIM  oraz usługi
połączeń tekstowych i  mobilnego dostępu do internetu w następujących ilościach:

Pakiet kwotowy
typu M

Ilość kart SIM 71

Minimalny pakiet danych na internet na 1 kartę SIM 25 GB

Przed  wyczerpaniem  limitu  transmisji  danych  wykonawca  nie  może  zmieniać  i  ograniczać  parametrów
technicznych (ograniczać prędkości).

UWAGA! 25 sztuk kart SIM musi posiadać usługę ze stałym adresem IP. Dla tych kart nie może wystąpić
ograniczenie parametrów technicznych po przekroczeniu limitu (patrz pkt 2 Wymagań zamawiającego w
zakresie świadczenia usług).”



- w pkt. 2 Wymagania Zamawiającego w zakresie świadczenia usług:

Jest zapis:

2. Wykonawca w ramach pakietu danych na internet w telefonie umożliwi transmisję do sieci Internet, jednocześnie

wykorzystanie  przydzielonego  limitu  transferu  danych  w danym miesiącu,  nie  będzie  skutkować  pobieraniem

dodatkowych opłat, zostanie jedynie ograniczona prędkość transmisji.

Zmienia się na:

2.  Wykonawca  w  ramach  pakietu  danych  na  internet  w  telefonie  umożliwi  transmisję  do  sieci  Internet,

jednocześnie wykorzystanie przydzielonego limitu transferu danych w danym miesiącu, nie będzie skutkować

pobieraniem dodatkowych  opłat,  zostanie  jedynie  ograniczona  prędkość  transmisji.  Nie  dotyczy  25  kart  ze

stałym IP, dla których po przekroczeniu limitu należy naliczyć dodatkową opłatę.

W  związku  z  powyższym  w  załączeniu  przekazuję  zmodyfikowany  szczegółowy  Opis  Przedmiotu

Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 7 do siwz.

                Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
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