
 

 

 

CIS-WAZ.271.3.2022 Warszawa, dnia        10.05.2022 r.  

Do zainteresowanych wykonawców 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji CIS-WAZ.271.3.2022 na  Zakup 
usług transmisji danych i połączeń głosowych w sieci GSM w celu realizacji badań statystycznych przez 
ankieterów terenowych GUS. 
 
Centrum Informatyki Statystycznej działając na podstawie art. 286 ust. 1 i ust 7 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2021 r poz. 1129 ze zm.), dokonuje zmiany treści SWZ: 
 

Miejsce w którym 
znajduje się 

zmieniany tekst 
Było  Jest  

SWZ  
Opis przedmiotu 
zmówienia 
Pkt III ppkt 1 

Zestawy karty SIM należy dostarczyć 
do Centrum Informatyki Statystycznej 
Zakład w Radomiu adres: ul. 
Planty 39/45, 26-600 Radom, nie 
później niż do 17 czerwca 2021 r. 

Zestawy karty SIM należy dostarczyć 
do Centrum Informatyki Statystycznej 
Zakład w Radomiu adres: ul. 
Planty 39/45, 26-600 Radom, nie 
później niż do 22 czerwca 2022 r 

SWZ 
Opis kryteriów 
oceny ofert  
Pkt XVI  
kryterium nr 2  

Kryterium 2 - Limit dostępnych usług 
dla pojedynczej karty SIM w okresie 1 
miesiąca „L” - maksymalnie do 40 
punktów 

Punktacja w kryterium Limit 
dostępnych usług dla pojedynczej 
karty SIM w okresie 1 miesiąca 
obliczona będzie wg schematu 
określonego w poniższej tabeli  

Kryterium 2 - Limit dostępnych usług 
dla każdej pary karty SIM w okresie 1 
miesiąca „L” - maksymalnie do 40 
punktów 

Punktacja w kryterium Limit 
dostępnych usług dla każdej pary 
karty SIM w okresie 1 miesiąca, 
obliczona będzie, wg. schematu 
określonego w poniższej tabeli. 

Załącznik nr 1 do 
SWZ  
Opis przedmiotu 
zamówienia pkt 4  

Zestawy karty SIM należy dostarczyć 
do Centrum Informatyki Statystycznej 
Zakład w Radomiu adres: ul. Planty 
39/45, 26-600 Radom, nie później niż 
do 17 czerwca 2021 r. 

Zestawy karty SIM należy dostarczyć 
do Centrum Informatyki Statystycznej 
Zakład w Radomiu adres: ul. Planty 
39/45, 26-600 Radom, nie później niż 
do 22 czerwca 2022 r. 

Załącznik nr 2 do 
SWZ  
Wzór umowy 
paragraf  3 ust 2  

Przed rozpoczęciem świadczenia 
usługi Wykonawca dostarczy wszystkie 
niezbędne do prawidłowej realizacji 
przedmiotu umowy zestawy kart SIM 
do Centrum Informatyki Statystycznej 
Zakład w Radomiu, adres: ul. Planty 
39/45, 26-600 Radom. Zestawy karty 
SIM dostarczone będą do dnia 17 
czerwca 2022 r.  

 

Przed rozpoczęciem świadczenia 
usługi Wykonawca dostarczy wszystkie 
niezbędne do prawidłowej realizacji 
przedmiotu umowy zestawy kart SIM 
do Centrum Informatyki Statystycznej 
Zakład w Radomiu, adres: ul. Planty 
39/45, 26-600 Radom. Zestawy karty 
SIM dostarczone będą do dnia 22 
czerwca 2022 r.  
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Miejsce w którym 
znajduje się 

zmieniany tekst 
Było  Jest  

Załącznik nr 3 do 
SWZ  
Formularz cenowy 
pkt 2 

Zestaw_2  Transfer danych (wspólny 
limit dla 1954 szt. kart - wielkość  
limitu wg. oferty)  

Zestaw_2 Transfer danych (wspólny 
limit dla 977 par kart - wielkość  limitu 
wg. oferty)    

 
 
 

Dyrektor 
Centrum Informatyki Statystycznej 

Marcin Piekarek 
Podpisano podpisem kwalifikowanym 
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