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Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl: 01.08.2011 r.

Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:
  Usługa telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych dla Morskiej

       Służby Poszukiwania i Ratownictwa, znak postępowania: NZ-NA/I/PN/05/11

TREŚĆ ZAPYTAŃ nr 1-16 z ODPOWIEDZIAMI ZAMAWIAJĄCEGO
oraz ZMIANA SIWZ nr 2

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z
2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz 143 i Nr 87, poz. 484) zwanej dalej w skrócie „ustawą Pzp”,
Zamawiający informuje, że w dniach 21-22.07.2011 r. wpłynęły niżej wymienione pytania
dotyczące wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej w dalszej
części „SIWZ”. Zadane przez Wykonawców zapytania Zamawiający zgrupował tematycznie i
nadał im kolejne nr od 1- 16.
Zamawiający poniżej przedstawia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1
Pkt 1 ppkt 1.1. Opisu przedmiotu zamówienia( zał. nr 1 do SIWZ) [Zamawiający: cyt." Pakietu
darmowych minut w abonamencie ( do wykorzystania w ruchu mieszanym  na rozmowy i wymiennie na SMS-y,
MMS-y) w następujących ilościach: …”] Czy Zamawiający dopuszcza pakiet kwotowy obejmujący
wymaganą ilość minut?
Pytanie Nr 2
Zamawiający w SIWZ zamieścił zapis mówiący o tym, że wymaga: „Pakietu darmowych
minut w abonamencie ( do wykorzystania w ruchu mieszanym na rozmowy i wymiennie na
SMS-y, MMS-y) w następujących ilościach:”.
Zwracam się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na modyfikację SIWZ i
dopuszczenie sytuacji, aby w ramach abonamentów była możliwa wymienność minut na
SMS-y, MMS-y, rozmowy międzynarodowe, rozmowy w roaming i transmisję danych ?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie Nr 1 i 2 :
Zamawiający określił w ppkt 1.1 Opisu Przedmiotu Zamówienia ilości darmowych minut w
poszczególnych rodzajach abonamentów do wykorzystania w ruchu mieszanym na rozmowy i
wymienne na SMS-y oraz MMS-y. Zamawiający rozumie przez to, że jeżeli będzie miał do
wykorzystania np. 200 minut w abonamencie a wykorzysta np. 70 minut na rozmowy i wyśle
np. 20 SMS-ów oraz 5 MMS-ów czy też skorzysta z innych usług, to opłata za wysłane SMS-
y, MMS-y czy też inne usługi nie będzie doliczana Zamawiającemu ponad kwotę brutto
abonamentu tylko będzie ściągnięta z pozostałych 130 minut, które zostały Zamawiającemu
w abonamencie do wykorzystania poprzez przelicznik, przez który Zamawiający rozumie to,
że stawka za minutę połączenia na terenie kraju (jako jednostka podstawowa) będzie
odpowiadała np. 4 SMS-om, 2 MMS-om, zgodnie ze stawką na te usługi przygotowaną przez
Wykonawcę dla Zamawiającego. Podstawą dla Zamawiającego jest ilość minut
przeznaczonych na rozmowy głosowe krajowe na terenie kraju, dlatego Zamawiający nie
wymienił wszystkich usług ( oprócz SMS i MMS), na które może wymienić pozostałe
minuty. Zamawiający zakłada, że Wykonawcy stosują w taryfach podobnych do tych
wymaganych przez Zamawiającego klucz/ przelicznik bezpłatnych minut w abonamencie na
inne oferowane usługi.
Poprzez inne usługi Zamawiający rozumie usługi takie jak rozmowy międzynarodowe,
rozmowy w roamingu oraz transmisje danych.

Pytanie nr 3
Pkt 1 ppkt 1.3. Opisu przedmiotu zamówienia( zał. nr 1 do SIWZ) [Zamawiający, cyt: ”Bezpłatnego
naliczania sekundowego od pierwszej sekundy połączenia. Rozliczania za połączenia proporcjonalnie do liczby
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faktycznie wykorzystanych sekund zarówno przy rozliczaniu pakietu bezpłatnych minut wliczonych w abonament i
minut poza abonamentem.”] Czy Zamawiający może doprecyzować zapis, że chodzi o połączenia
głosowe krajowe na terenie kraju.
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby połączenia międzynarodowe oraz roamingowe
ratyfikowane były zgodnie z cennikiem operatora?
Pytanie nr 4
Zamawiający w SIWZ zamieścił zapis mówiący o tym, że wymaga: „Bezpłatnego naliczania
sekundowego od pierwszej sekundy połączenia”.
Bardzo proszę Zamawiającego o doprecyzowanie SIWZ, iż powyższy zapis dotyczy połączeń
krajowych.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3 i 4 :
Zamawiający wyjaśnia, że chodzi o połączenia głosowe krajowe i na terenie kraju.
Zamawiający wyraża zgodę, żeby połączenia międzynarodowe i roamingowe były
taryfikowane  zgodnie z cennikiem operatora z zastrzeżeniem, że  stawki muszą się mieścić w
granicach określonych przez operatora w jego cenniku dla klientów biznesowych z pełną
wymiennością tych połączeń na bezpłatne minuty Zamawiającego dostępne w
poszczególnych abonamentach.

Pytanie nr 5
Pkt 1 ppkt 1.4. Opisu przedmiotu zamówienia( zał. nr 1 do SIWZ) [Zamawiający, cyt.
„Nieograniczonego kapitału sekund - niewykorzystane sekundy połączeń zostają przeniesione i udostępnione we
wszystkich następnych okresach rozliczeniowych po uprzednim wykorzystaniu całego pakietu minut połączeń
przypadających na aktualny okres rozliczeniowy lub mogą być wymienne  na inne usługi np. SMS, MMS.”]
Czy Zamawiający dopuszcza wariant przechodzenia niewykorzystanego pakietu z bieżącego
cyklu rozliczeniowego tylko na kolejny cykl rozliczeniowy, z zastrzeżeniem, że będzie on
wykorzystywany w pierwszej kolejności w cyklu rozliczeniowym następującym po cyklu
rozliczeniowym, w którym nabyto do niego prawo?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza przenoszenie i udostępnianie niewykorzystanych sekund połączeń na
co najmniej kolejny cykl rozliczeniowy, z zastrzeżeniem, że niewykorzystany pakiet będzie
wykorzystywany w pierwszej kolejności w cyklu rozliczeniowym następującym po cyklu
rozliczeniowym, w którym nabyto do niego prawo.

Pytanie nr 6
Pkt 1 ppkt 1.9. Opisu przedmiotu zamówienia( zał. nr 1 do SIWZ) [Zamawiający: cyt.” Wykonawca
zapewni Zamawiającemu narzędzie administratora do elektronicznej obsługi konta abonenckiego dla wszystkich
numerów abonenckich, zabezpieczone hasłem, zapewniające: wgląd w system billingowy z jego pełną historią,
przyznawania limitów kwotowych dla wszystkich numerów abonenckich Zamawiającego, zdalną wymianę kart
SIM, aktywację i dezaktywację usług dodanych np. CLIP, CLIR, usługi roamingu, połączenia międzynarodowe,
pobieranie danych o kodzie PUK, podgląd do aktualnych zobowiązań finansowych Zamawiającego za
świadczone usługi, możliwość sprawdzenia przez administratora bieżącego wykorzystania bezpłatnych minut dla
każdego numeru abonenckiego Zamawiającego.”]
Czy Zamawiający dopuszcza, że spełnieniem warunku będzie w niektórych sytuacjach
(włączenie roamingu, wymiana karty SIM) dedykowany konsultant?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wymaga wymiany kart SIM, włączania usług roamingu, poprzez narzędzie
administratora do elektronicznej obsługi konta abonenckiego. Zamawiający pod pojęciem
„dedykowany konsultant” rozumie osobę inną niż wymieniony w pkt 1 ppkt 1.7 f) Opiekun
Klienta.

Pytanie nr 7
Pkt 2 ppkt  2.5. Opisu przedmiotu zamówienia( zał. nr 1 do SIWZ) [Zamawiający,cyt.” Wykonawca
udzieli gwarancji Zamawiającemu na wszystkie dostarczone aparaty telefoniczne wraz z akcesoriami na okres 24
miesięcy.”] Warunki gwarancji są określone przez Producenta nie przez Wykonawcę.
Czy Zamawiający dopuszcza gwarancje na okres:
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24 miesiące na aparaty
12 miesięcy na akcesoria,
6  miesięcy na baterie?

Pytanie nr 8
Zamawiający w SIWZ zamieścił zapis mówiący o tym, że: „Wykonawca udzieli gwarancji na
dostarczone aparaty telefoniczne wraz z akcesoriami na okres 24 miesięcy, załączając do nich
dokumenty gwarancyjne”.
Bardzo proszę Zamawiającego o doprecyzowanie SIWZ poprzez określenie, iż okres
gwarancji dla terminali wyniesie 24 miesiące, dla akcesoriów 12 miesięcy, dla baterii 6
miesięcy i dla nośników pamięci 90 dni (karty pamięci), z wyłączeniem produktów marki
Apple, ponieważ firma Apple nie udziela gwarancji na swoje produkty na terenie Polski oraz
z wyłączeniem produktów marki Blackberry firmy RIM, ponieważ firma RIM udziela
gwarancji na okres 12 miesięcy.
Takie okresy gwarancji określają producenci tychże terminali, a Wykonawca nie może sam
wydłużyć tych terminów, gdyż to nie Wykonawca określa warunki ewentualnych napraw.
Określenie warunków napraw i koszty tych napraw leżą po stronie producenta sprzętu jako
gwaranta.
Odpowiedź Zamawiającego na pytania nr 7 i 8
Zamawiający wymaga sprawności wszystkich urządzeń, podzespołów i akcesoriów
dostarczonych przez Wykonawcę na zasadach i warunkach gwarancji udzielonej przez
producenta urządzeń.

Pytanie nr 9
Pkt 3 ppkt 3.3. Opisu przedmiotu zamówienia( zał. nr 1 do SIWZ) [Zamawiający,cyt „Termin
płatności faktury VAT wynosi 14 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego. Płatność nastąpi w
formie przelewu bankowego na konto Wykonawcy podane na fakturze VAT” ]
Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury i od tej daty powinien być
liczony termin płatności faktury. Czy Zamawiający dopuszcza 30 dniowy termin płatności,
ale liczony od momentu wystawienia faktury?
Pytanie nr 10
Zamawiający w SIWZ zamieścił zapis mówiący o tym, że: „Termin płatności faktury VAT
wynosi 14 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego”.
Pragnę zwrócić uwagę Zamawiającego na fakt, że zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 1 lit. b ustawy
z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, obowiązek podatkowy w związku ze
świadczeniem usług telekomunikacyjnych powstaje z upływem terminu płatności (a nie na
zasadach ogólnych – z chwilą realizacji usługi). Stąd też uzależnienie początku biegu terminu
płatności od nieznanej Wykonawcy daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego
znacząco utrudnia prawidłowe ustalenie daty powstania obowiązku podatkowego (nie jest
bowiem możliwe oznaczenie w fakturze terminu płatności), a ponadto poważnie utrudnia
prawidłowe wystawienie faktury VAT.
W związku z powyższym zwracam się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na
modyfikację SIWZ i zapisanie kwestii terminu płatności w ten sposób, aby każdorazowo
podawany był on w treści wystawianej przez Wykonawcę faktury VAT i określony na 21 dni
lub nawet na 30 dni od daty prawidłowego wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę  ?

Pytanie nr 11
W przypadku jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ, o którą wnosi
Wykonawca w zapytaniu nr 5 [ Zamawiający nadał temu zapytaniu nr 10], to zwracam się do
Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na inaczej sformułowaną modyfikację SIWZ i
zapisanie kwestii terminu płatności w ten sposób, aby każdorazowo podawany był on w treści
wystawianej przez Wykonawcę faktury VAT i określony na 21 dni od daty prawidłowego
wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, przelewem na konto Wykonawcy wskazane w
treści faktury VAT, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany będzie do doręczania
faktury na co najmniej 14 dni przed tak określonym terminem płatności, a w razie
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niezachowania tego terminu, termin płatności wskazany w fakturze VAT zostanie
automatycznie przedłużony o czas opóźnienia ?
Taki sposób zapisania terminu płatności zapewnia większe bezpieczeństwo finansowe
Zamawiającego, który nie będzie mógł zostać przez Wykonawcę obciążony za nieterminową
zapłatę faktury VAT w przypadku, kiedy ta faktura nie zostanie Zamawiającemu doręczona.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 9, 10 i 11:
Zamawiający podając zapis o 14 dniowym terminie płatności faktury miał na myśli
zabezpieczenie się przed nieterminowym dostarczeniem faktury do siedziby Zamawiającego
przez operatora usług pocztowych. Zamawiający nie może ponosić odpowiedzialności za
zwłokę dostarczyciela faktury i tym samym nie może ponosić odpowiedzialności za zwłokę w
płatności spowodowaną wpływem dokumentu do siedziby Zamawiającego po umownym 30
dniowym terminie.

Pytanie nr 12
Pkt 3 ppkt 3.4. Opisu przedmiotu zamówienia( zał. nr 1 do SIWZ) [Zamawiający:cyt.”Kwoty
zobowiązań na fakturze będą wykazywane w kwotach netto i brutto dla poszczególnych numerów abonenckich
Zamawiającego w walucie polskiej (PLN).”] Czy  Zamawiający  dopuszcza,  aby  kwota  brutto
wykazana była w pozycji zbiorczego zestawienia faktury?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza, aby kwota brutto wykazana była w pozycji zbiorczego zestawienia
faktury.

Pytanie nr 13
Zamawiający w SIWZ .”[ Zamawiający, pkt. 1.6 opisu przedmiotu zamówienia ] zamieścił zapis
mówiący o tym, że wymaga: „Bezpłatnych połączeń pomiędzy numerami Zamawiającego bez
ograniczenia ( limitowania) ilości wykonywanych połączeń głosowych. Bardzo proszę
Zamawiającego o doprecyzowanie SIWZ, iż powyższy zapis dotyczy połączeń krajowych.
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak, zapis ten dotyczy połączeń krajowych.

Pytanie nr 14
Zamawiający  w  SIWZ  [Zamawiający, pkt. 1.12 opisu przedmiotu zamówienia] zamieścił zapis
mówiący o tym, że wymaga, aby: „Koszt za minutę połączenia musi się mieścić w granicach
określonych przez operatora w jego cenniku usług dla klientów biznesowych w przypadku
sieci własnej operatora, do wszystkich pozostałych operatorów komórkowych oraz do sieci
stacjonarnych”. Bardzo proszę Zamawiającego o modyfikację SIWZ i wykreślenie tego
zapisu. Wyjaśniam, iż oferta przetargowa dla Zamawiającego jest kalkulowana
indywidualnie, tzw. „szyta na miarę”. Wykonawca musi w swojej ofercie wziąć pod uwagę
koszty, które poniesie w związku z realizacją zamówienia (np. koszt terminali). Oferta
przetargowa nie będzie miała odpowiednika w ofertach ogólnie dostępnych na rynku, a zatem
bardzo trudno będzie ją porównać do takich ogólnodostępnych ofert.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie zgadza się na wykreślenie tego zapisu. Zamawiający posiada 40
abonamentów telefonicznych, nie wyobraża sobie sytuacji, że oferta „przetargowa” może być
wyższa/droższa niż standardowa oferta dostępna dla klienta biznesowego np. w salonie
firmowym Wykonawcy. Zamawiający oczekuje, że oferta nie będzie droższa niż standardowa
oferowana przez Wykonawcę dla klienta biznesowego posiadającego 40 numerów
abonenckich w taryfach takich jak Zamawiający.

Pytanie nr 15
Zamawiający w SIWZ zamieścił zapis mówiący o tym, że: „Wykonawca za świadczone
usługi będzie wystawiał Zamawiającemu fakturę VAT w formie papierowej, po okresie
rozliczeniowym, nie częściej niż raz w miesiącu. Pełny billing za dany okres rozliczeniowy
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Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w formie elektronicznej (via email).” [ Zamawiający, § 7
pkt 3 wzoru umowy- załącznik nr 2 do SIWZ]  Zwracam  się do  Zamawiającego  z  prośbą o
doprecyzowanie SIWZ i wyjaśnienie, czy dopuszcza sytuację, aby pełny billing był pobierany
przez Zamawiającego poprzez dostarczoną przez Wykonawcę bezpłatnie aplikację ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający zgadza się na zapis, żeby pełny billing był pobierany przez Zamawiającego
poprzez dostarczoną przez Wykonawcę bezpłatną aplikację dostępną poprzez narzędzie
administratora do elektronicznej obsługi konta abonenckiego.

Pytanie nr 16
Zamawiający w SIWZ, pkt. 9.3. na str 5 oraz w Załączniku nr 1 na str. 14 zamieścił
następujące wymagania: „Wykonawca w celu potwierdzenia, że oferowana przez niego
usługa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego składa w pkt 5 formularza
oferty (załącznik nr 6 do SIWZ) stosowne oświadczenie dotyczące możliwości technicznych
oferowanego zasięgu telefonii komórkowej.”
I dalej: „Zamawiający wymaga 100% zasięgu ( płynnej rozmowy bez przerw i zaników
łączności) dostępnego w głąb morza na odległość nie mniejszą niż 8 mil morskich wzdłuż
całego polskiego wybrzeża z jednoczesnym pokryciem strefy brzegowej.”.
Zwracam się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na modyfikację SIWZ i
złagodzenie wyżej zacytowanych wymagań ?
Wykonawca stoi na stanowisku, że aktualnie żaden operator nie jest w stanie zagwarantować
takiej jakości wzdłuż całego polskiego wybrzeża. Wynika to z zasad działania radiowych sieci
GSM, szczególnie na dużych odległościach, gdzie zasięg sieci GSM uzależniony jest również
od warunków atmosferycznych oraz różnych wysokości stacji bazowych nad poziomem
morza.
Wykonawca zaznacza jednocześnie, że posiada zasięg sieci komórkowej wzdłuż całej linii
brzegowej, a nawet posiada stację na platformie 80 km od brzegu, z której zapewniamy zasięg
wzdłuż szlaku promowego.
W związku z powyższym uzasadnieniem Wykonawca proponuje modyfikację wymagań
Zamawiającego w przykładowy sposób: „Zamawiający wymaga zasięgu sieci komórkowej
dostępnego w głąb morza na odległość nie mniejszą niż 8 mil morskich wzdłuż całego
polskiego wybrzeża z jednoczesnym pokryciem strefy brzegowej.”.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie zgadza się na złagodzenie wymagań.

ZMIANA SIWZ Nr 2 z dnia 01.08.2011 r.
Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Po przeanalizowaniu zapytań, które wpłynęły od Wykonawców w dniach 21-22.07.2011 r.
oraz w związku z udzielonymi wyjaśnieniami , Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust 4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dokonał w dniu 01.08.2011
r. zmiany zapisów SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz wzoru umowy
stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 1 i 2 do SIWZ, a mianowicie:

1) pkt 1.1. Opisu przedmiotu zamówienia otrzymał brzmienie:
„ 1.1. Pakietu darmowych minut w abonamencie do
wykorzystania w ruchu mieszanym na rozmowy i wymienne na
SMS-y, MMS-y, połączenia międzynarodowe i w roamingu oraz
przesyłu danych w następujących ilościach.”

2) pkt 1.3. Opisu przedmiotu zamówienia otrzymał brzmienie:
„ 1.3. Bezpłatnego naliczania sekundowego od pierwszej
sekundy połączenia. Rozliczania za połączenia proporcjonalnie
do liczby faktycznie wykorzystanych sekund zarówno przy
rozliczaniu pakietu bezpłatnych minut wliczonych w abonament
i minut poza abonamentem w połączeniach krajowych i na
terenie kraju.”
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3) pkt 1.4. Opisu przedmiotu zamówienia otrzymał brzmienie:
„1.4. Nieograniczonego kapitału sekund- niewykorzystane
sekundy połączeń zostają przeniesione i udostępnione, co
najmniej na kolejny cykl rozliczeniowy, z zastrzeżeniem, że
niewykorzystany pakiet będzie wykorzystywany w pierwszej
kolejności w cyklu rozliczeniowym następującym po cyklu
rozliczeniowym, w którym nabyto do niego prawo (w kolejnym
cyklu rozliczeniowym).”

4) pkt 1.6. Opisu przedmiotu zamówienia otrzymał brzmienie:
„ 1.6. Bezpłatnych połączeń pomiędzy numerami
Zamawiającego bez ograniczenia (limitowania) ilości
wykonywanych krajowych połączeń głosowych.”

5) pkt 2.5. Opisu przedmiotu zamówienia otrzymał brzmienie:
„ 2.5. Wykonawca udzieli gwarancji Zamawiającemu na
wszystkie dostarczone aparaty telefoniczne wraz z akcesoriami
na zasadzie i warunkach gwarancji producenta dostarczonych
urządzeń.”

6) pkt 3.2. Opisu przedmiotu zamówienia otrzymał brzmienie:
„ 3.2. Pełny billing za dany okres rozliczeniowy Zamawiający
będzie pobierał w formie elektronicznej poprzez bezpłatną
aplikację dostępną poprzez narzędzie administratora do
elektronicznej obsługi konta abonenckiego Zamawiającego lub
będzie przez Wykonawcę dostarczony Zamawiającemu w
formie elektronicznej (via e-mail).„

7) pkt 3.3. Opisu przedmiotu zamówienia otrzymał brzmienie:
„ 3.3. Termin płatności faktury VAT wynosi 30 dni od daty
wystawienia faktury, jednak nie wcześniej niż 14 dni od daty
wpływu do siedziby Zamawiającego. Płatność nastąpi w formie
przelewu bankowego na konto Wykonawcy podane na fakturze
VAT. „

8) pkt 3.4. Opisu przedmiotu zamówienia otrzymał brzmienie:
„ 3.4. Kwoty zobowiązań na fakturze będą wykazywane w
kwotach tylko netto lub netto i brutto dla poszczególnych
numerów abonenckich oraz w kwocie netto i brutto w
zestawieniu zbiorczym.”

9) § 4 pkt 1 wzoru umowy otrzymał brzmienie:
„1. Strony ustalają, że niewykorzystane sekundy połączeń
zostaną przeniesione i udostępnione, co najmniej na kolejny
okres rozliczeniowy, z zastrzeżeniem, że niewykorzystany
pakiet będzie wykorzystywany w pierwszej kolejności w
kolejnym cyklu rozliczeniowym z pełną wymiennością na inne
usługi, np.: SMS, MS, połączenia międzynarodowe,
roamingowe czy transmisję danych i inne. Wykonawca zapewni
bezpłatne naliczanie sekundowe od pierwszej sekundy
połączenia. Rozliczania za połączenia proporcjonalnie do liczby
faktycznie wykorzystanych sekund zarówno przy rozliczaniu
pakietu bezpłatnych minut wliczonych w abonament i minut
poza abonamentem w połączeniach krajowych i na terenie
kraju.”

10) § 4 pkt 6 wzoru umowy otrzymał brzmienie:
„6. Wykonawca zobowiązuje się do zapewniania bezpłatnych
połączeń pomiędzy numerami Zamawiającego bez ograniczenia
(limitowania) ilości wykonywanych krajowych  połączeń
głosowych.”
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11) § 5 pkt 1 wzoru umowy otrzymał brzmienie:
„:1. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone aparaty
telefoniczne, baterie i akcesoria na zasadach i warunkach
gwarancji producenta dostarczonych urządzeń.”

12) § 7 pkt 1 wzoru umowy otrzymał brzmienie:
„ 1. Zamawiający zapłaci, przelewem, na rachunek bankowy
………… Wykonawcy za dostawę telefonów komórkowych
wraz z aktywacjami wynagrodzenie w terminie 30 dni od daty
wystawienia faktury jednak nie wcześniej niż 14 dni od daty
otrzymania poprawnie  wystawionej, pod względem
rachunkowym i formalnym, faktury VAT.”

13) § 7 pkt 3 wzoru umowy otrzymał brzmienie:
„3. Wykonawca za świadczone usługi będzie wystawiał
Zamawiającemu fakturę VAT w formie papierowej, po okresie
rozliczeniowym, nie częściej niż raz w miesiącu. Pełny billing
za dany okres rozliczeniowy Zamawiający będzie pobierał w
formie elektronicznej poprzez bezpłatną aplikację dostępną
poprzez narzędzie administratora do elektronicznej obsługi
konta abonenckiego Zamawiającego lub będzie przez
Wykonawcę dostarczony Zamawiającemu w formie
elektronicznej (via e-mail).”

14) § 7 pkt 4 wzoru umowy otrzymał brzmienie:
„4. Termin płatności faktury VAT wynosi 30 dni od daty
wystawienia faktury, jednak nie wcześniej niż 14 dni od daty
wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.”

15) § 7 pkt 5wzoru umowy otrzymał brzmienie:
„ 5. Kwoty zobowiązań na fakturze będą wykazywane w
kwotach tylko netto lub netto i brutto dla poszczególnych
numerów abonenckich oraz w kwocie netto i brutto w
zestawieniu zbiorczym.”

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianie.
Dokonana zmiana SIWZ nr 2 z dnia 01.08.2011 r. jest wiążąca dla Wykonawców.
Termin składania ofert pozostaje bez zmian, tj. 09.08.2011 r. godz. 12:00”

Gdynia, 01.08.2011 r.                                                          DYREKTOR
                                                                                                    /-/
                                                                                              Marek Długosz

Uwaga:
Ujednolicony tekst Opisu przedmiotu zamówienia ( załącznik nr 1do SIWZ) uwzględniający
zmianę SIWZ nr 2 został udostępniony w pliku do pobrania nr 7.
Ujednolicony tekst wzoru umowy ( załącznik nr 2 do SIWZ) uwzględniający zmianę SIWZ
nr 2 został udostępniony w pliku do pobrania nr 8.


