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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 267752 - 2011 data 31.08.2011 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: 3.13 Wykonawca zapewni możliwość dowolnego definiowania przez
Zamawiającego limitu kosztów na poszczególnych numerach: - w wariancie miękkim Wykonawca informuje użytkownika o przekroczeniu limitu nie blokując jednocześnie dostępu do
usług; - w wariancie twardym - Wykonawca zablokuje użytkownikowi możliwość wykonywania
taryfikowanych połączeń oraz innych usług, które generują koszt za który obciążany byłby
Zamawiający. Przekroczenie twardego wariantu kosztów na poszczególnych kartach SIM nie
blokuje możliwości odbierania/prowadzenia rozmów przychodzących, SMS i MMS oraz
połączeń wychodzących w ramach sieci firmowej. Wykonawca zapewni na bieżąco informację
o wykorzystaniu przyznanego limitu (automatycznie lub poprzez SMS). Zamawiający zastrzega
sobie możliwość zmian wysokości limitu dowolną ilość razy, także w każdym momencie trwania



okresu rozliczeniowego..
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca zapewni możliwość dowolnego definiowania przez
Zamawiającego limitu kosztów na poszczególnych numerach: - w wariancie miękkim Wykonawca informuje użytkownika o przekroczeniu limitu nie blokując jednocześnie dostępu do
usług; - w wariancie twardym - Wykonawca zablokuje użytkownikowi możliwość wykonywania
taryfikowanych połączeń oraz innych usług, które generują koszt za który obciążany byłby
Zamawiający. Dopuszczalna jest sytuacja, w której zablokowanie, o którym mowa powyżej,
nastąpi dopiero bezpośrednio po zakończeniu połączenia, podczas którego nastąpiło
przekroczenie limitu. Przekroczenie twardego wariantu kosztów na poszczególnych kartach
SIM nie blokuje możliwości odbierania/prowadzenia rozmów przychodzących, SMS i MMS oraz
połączeń wychodzących w ramach sieci firmowej. Wykonawca zapewni na bieżąco informację
o wykorzystaniu przyznanego limitu (automatycznie lub poprzez SMS). Zamawiający zastrzega
sobie możliwość zmian wysokości limitu dowolną ilość razy, także w każdym momencie trwania
okresu rozliczeniowego..

