
                                                                 

 Załącznik nr 8 

 

Harmonogram aktywacji Politechniki Gdańskiej 
 

1. Zamawiający przewiduje następujący harmonogram uruchamiania usług i przenoszenia numerów 

do sieci Wykonawcy: 

 

Data 

rozpoczęcia 

świadczenia 

usług 

Rodzaj aktywacji Grupa 
Liczba 

aktywacji 
Uwagi 

max. 7 dni 

od 

podpisania 

umowy 

Test -  wybór aparatu A  

Po jednym 

egzemplarzu 

każdego 

oferowanego 

modelu 

max. 7dni od 

podpisania 

umowy 

Test -  wybór aparatu B  

Po jednym 

egzemplarzu 

każdego 

oferowanego 

modelu 

01-10-2011 
Aktywacja istniejąca z zachowaniem numeru 

– sieć ORANGE 
D 1 PG 

01-11-2011 

Aktywacje głosowe nowe 

A 2 PG 

B 1 PG 

C 13 PG 

Modemy transmisji danych  44 PG 

Aktywacje istniejące z zachowaniem numeru 

- sieć T-Mobile 

A 29 PG 

B 202 PG 

C 15 PG 

D 9  

Aktywacje istniejące z zachowaniem numeru 

- sieć PLUS 
B 3 PG 

01-01-2012 Aktywacje głosowe nowe B 1 PG 

01-09-2012 Aktywacje głosowe nowe B 2 PG 

 

Szczegółowy wykaz przenoszonych numerów przekazany zostanie Wykonawcy w formie załącznika 

do umowy. Usługa ta będzie wykonana nieodpłatnie, zgodnie z art. 71 ust. 3 Prawa 

Telekomunikacyjnego. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany w realizacji powyższego harmonogramu zgodnie z 

własnymi potrzebami, w odniesieniu do terminów i ilości aktywacji, bez konieczności zmiany 

umowy.  

 

 

 

Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  i  Europejskiego 

Funduszu Społecznego 



 

 

3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do niezrealizowania w/w harmonogramu w całości lub 

w części.  

4.Zamawiający wymaga, aby kolejne aktywacje nie wymagały zawierania odrębnych umów. 

Aktywność wszystkich kart SIM kończy się z dniem zakończenia umowy zawartej w ramach 

niniejszego postępowania. 

5. Zamawiający ma prawo w trakcie trwania umowy do aktywacji usług (z dostawą kart SIM) bez 

obowiązku zakupu urządzeń niezbędnych do ich świadczenia. 

6. Zamawiający przewiduje w trakcie trwania umowy, dostawę komórkowych aparatów 

telefonicznych, bez zawierania umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych (aparatów 

rezerwowych)  w liczbie nieprzekraczającej 20 sztuk w każdej z grup A, B, C, 2 szt. w grupie D, 10 

sztuk w grupie E oraz 5 sztuk w grupie F (modemy). 


