Ogłoszenie nr 2022/BZP 00152043 z dnia 2022-05-10

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakup usług transmisji danych i połączeń głosowych w sieci GSM w celu realizacji badań statystycznych przez ankieterów
terenowych GUS

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Centrum Informatyki Statystycznej
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142396858
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: al. Niepodległości 208
1.4.2.) Miejscowość: Warszawa
1.4.3.) Kod pocztowy: 00-925
1.4.4.) Województwo: mazowieckie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ciswaz@stat.gov.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://cis.stat.gov.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

informatyka statystyczna
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00152043
2.2.) Data ogłoszenia: 2022-05-10

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00149103/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przed zmianą:
W celu realizacji usług transmisji danych i połączeń głosowych w sieci GSM wykonawca dostarczy 2 zestawy kart SIM łącznie 2929 kart. Zestaw 1 w liczbie 975 kart SIM/975 abonamentów: połączenia głosowe oraz SMS – bez limitu oraz SMS
i MMS w ramach miesięcznego abonamentu, oraz zestaw 2 w liczbie 1954 kart SIM/977 abonamentów: transfer danych o
min 3 GB w ramach miesięcznego abonamentu.
Karty SIM wchodzące w skład poszczególnych zestawów nie muszą być identyfikowane tymi samymi numerami MSISDN.
Zestawy karty SIM należy dostarczyć do Centrum Informatyki Statystycznej Zakład w Radomiu adres: ul. Planty 39/45, 26600 Radom, nie później niż do 17 czerwca 2021 r.
Zamawiający wymaga, aby w okresie realizacji umowy, Koordynator upoważniony do współdziałania ze strony Wykonawcy,
był zatrudniony na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.
U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.), w wymiarze pełnego etatu.
Po zmianie:
W celu realizacji usług transmisji danych i połączeń głosowych w sieci GSM wykonawca dostarczy 2 zestawy kart SIM łącznie 2929 kart. Zestaw 1 w liczbie 975 kart SIM/975 abonamentów: połączenia głosowe oraz SMS – bez limitu oraz SMS
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i MMS w ramach miesięcznego abonamentu, oraz zestaw 2 w liczbie 1954 kart SIM/977 abonamentów: transfer danych o
min 3 GB w ramach miesięcznego abonamentu.
Karty SIM wchodzące w skład poszczególnych zestawów nie muszą być identyfikowane tymi samymi numerami MSISDN.
Zestawy karty SIM należy dostarczyć do Centrum Informatyki Statystycznej Zakład w Radomiu adres: ul. Planty 39/45, 26600 Radom, nie później niż do 22 czerwca 2022 r.
Zamawiający wymaga, aby w okresie realizacji umowy, Koordynator upoważniony do współdziałania ze strony Wykonawcy,
był zatrudniony na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.
U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.), w wymiarze pełnego etatu.
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.5. Nazwa kryterium (Kryterium 2)
Przed zmianą:
Limit dostępnych usług dla pojedynczej karty SIM w okresie 1 miesiąca
Po zmianie:
Limit dostępnych usług dla każdej pary karty SIM w okresie 1 miesiąca
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