
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 229342-2011 z dnia 2011-08-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdańsk 

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie: a.usług telefonii 

komórkowej, b.usług bezprzewodowego dostępu do Internetu w technologii GPRS/EDGE/HSDPA, oraz 

c.dostawy fabrycznie nowych aparatów... 

Termin składania ofert: 2011-08-11  

 

Numer ogłoszenia: 241738 - 2011; data zamieszczenia: 11.08.2011 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 229342 - 2011 data 03.08.2011 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, woj. 

pomorskie, tel. +48 58 347 24 00, fax. +48 58 347 29 13. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3). 

 W ogłoszeniu jest: 3.10 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, w miarę zapotrzebowania, 

dodatkowe akcesoria do zamawianych telefonów: ładowarki samochodowe w liczbie 

nieprzekraczającej 20 szt. dla każdej grupy aparatów A, B, C i D, zestawy słuchawkowe 

Bluetooth w liczbie nie przekraczającej 60 szt. w cenie wykazanej w załączniku nr 5 do oferty 

(formularz cenowy).. 

 W ogłoszeniu powinno być: 3.10 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, w miarę 

zapotrzebowania, dodatkowe akcesoria do zamawianych telefonów: ładowarki samochodowe w 

ilości nieprzekraczającej 30 sztuk dla aparatów grupy A, 30 sztuk dla aparatów grupy B oraz 20 

sztuk dla aparatów grupy C i D, zestawy słuchawkowe Bluetooth w liczbie nieprzekraczającej 60 

szt. w cenie wykazanej w załączniku nr 5 do oferty (formularz cenowy).. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3). 

 W ogłoszeniu jest: 3. Odbiór sprzętu: Dostawa telefonicznych aparatów komórkowych wraz z 

akcesoriami i kartą SIM oraz modemów do bezprzewodowej transmisji danych odbywać się 

będzie na pisemne, e-mailowe lub fax-owe zamówienie złożone przez Zamawiającego, w 

terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od daty jego otrzymania. Za otrzymanie 

zamówienia uważane będzie potwierdzenie fax-u, potwierdzenie odbioru e-maila lub zwrotne 

potwierdzenie odbioru listu poleconego. Zamawiający wskaże każdorazowo uczestnika 

konsorcjum, którego dane zamówienie dotyczy oraz wskaże płatnika i miejsce dostawy sprzętu. 

Zamawiający potwierdzać będzie odbiór zamówionego sprzętu protokołem odbioru, którego 

wzór Wykonawca ustali z Zamawiającym. Z chwilą podpisania protokołu odbioru aparaty 

telefoniczne wraz z akcesoriami, oraz modemy do bezprzewodowej transmisji danych stają się 

własnością Zamawiającego.. 

 W ogłoszeniu powinno być: 4.1. W każdym przypadku Zamawiający potwierdzać będzie 

odbiór zamówionego sprzętu protokołem odbioru, którego wzór Wykonawca ustali z 

Zamawiającym. Z chwilą podpisania protokołu odbioru aparaty telefoniczne wraz z akcesoriami, 

http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=229342&rok=2011-08-03


oraz modemy do bezprzewodowej transmisji danych stają się własnością Zamawiającego. 4.2 - 

Realizowana w ramach opcji dostawa telefonicznych aparatów komórkowych wraz z 

akcesoriami i kartą SIM oraz modemów do bezprzewodowej transmisji danych odbywać się 

będzie na pisemne, e-mailowe lub fax-owe zamówienie złożone przez Zamawiającego, w 

terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od daty jego otrzymania. Za otrzymanie 

zamówienia uważane będzie potwierdzenie fax-u, potwierdzenie odbioru e-maila lub zwrotne 

potwierdzenie odbioru listu poleconego. Zamawiający wskaże każdorazowo uczestnika 

konsorcjum, którego dane zamówienie dotyczy oraz wskaże płatnika i miejsce dostawy sprzętu.. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3). 

 W ogłoszeniu jest: 3.13 Wykonawca zapewni: (...) b)system bezpłatnych krótkich wiadomości 

tekstowych (SMS-ów) na terenie kraju, pomiędzy wszystkimi numerami należącymi do 

Zamawiającego, tworzącymi tzw. sieć firmową. (...). 

 W ogłoszeniu powinno być: 3.13 Wykonawca zapewni: (...) b)system bezpłatnych krótkich 

wiadomości tekstowych (SMS-ów) oraz MMS-ów na terenie kraju, pomiędzy wszystkimi 

numerami należącymi do Zamawiającego, tworzącymi tzw. sieć firmową. (...). 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3). 

 W ogłoszeniu jest: A2.5 Zamawiający szacuje, że w okresie umowy łącznie zostanie 

wykonanych ok. 792 048 min połączeń, w tym: - połączenia w ramach sieci firmowej - 204 640 

min, - połączenia do krajowych sieci stacjonarnych - 64 888 min, - połączenia do sieci T-Mobile 

- 170 456 min, - połączenia do sieci ORANGE - 167 832 min, - połączenia do sieci PLAY - 33 

448 min, - połączenia do sieci PLUS - 139 592 min, - połączenia międzynarodowe (UE) - 2 056 

min, - połączenia wykonane w roamingu UE - 9 136 min, - SMS w ramach sieci firmowej - 15 

800 szt. - SMS do operatorów krajowych - 142 464 szt.. 

 W ogłoszeniu powinno być: A2.5 Zamawiający szacuje, że w okresie umowy łącznie zostanie 

wykonanych ok. 792 048 min połączeń, w tym: - połączenia w ramach sieci firmowej - 204 640 

min, - połączenia do krajowych sieci stacjonarnych - 64 888 min, - połączenia do sieci T-Mobile 

- 170 456 min, - połączenia do sieci ORANGE - 167 832 min, - połączenia do sieci PLAY - 33 

448 min, - połączenia do sieci PLUS - 139 592 min, - połączenia międzynarodowe (UE) - 2 056 

min, - połączenia wykonane w roamingu UE - 9 136 min, - SMS w ramach sieci firmowej - 15 

800 szt. - MMS w ramach sieci firmowej - 500 szt. - MMS do operatorów krajowych - 4 000 szt. 

- SMS do operatorów krajowych - 142 464 szt.. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3). 

 W ogłoszeniu jest: B2.4. Zamawiający szacuje, że w okresie umowy łącznie zostanie 

wykonanych ok. 162 512 min połączeń, w tym: - połączenia w ramach sieci firmowej - 19 944 

min, - połączenia do krajowych sieci stacjonarnych - 12 712 min, - połączenia do sieci 

komórkowych - 129 856 min, - SMS w ramach sieci firmowej - 2 800 szt. - SMS do operatorów 

krajowych - 24 760 szt. 

 W ogłoszeniu powinno być: B2.4. Zamawiający szacuje, że w okresie umowy łącznie zostanie 

wykonanych ok. 162 512 min połączeń, w tym: - połączenia w ramach sieci firmowej - 19 944 

min, - połączenia do krajowych sieci stacjonarnych - 12 712 min, - połączenia do sieci 

komórkowych - 129 856 min, - SMS w ramach sieci firmowej - 2 800 szt. - MMS w ramach 

sieci firmowej - 150 szt. - MMS do operatorów krajowych - 1 350 szt. - SMS do operatorów 

krajowych - 24 760 szt.. 

 
 


