CIS-WAZ.271.3.2022

Warszawa, dnia

12.05.2022 r.

Zamawiający:
Centrum Informatyki Statystycznej
al. Niepodległości 208
00-925 Warszawa
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. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września
2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) dalej „ustawa Pzp”, informuje , iż
wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Warunku Zamówienia (dalej SWZ) i udziela następujących
wyjaśnień oraz zmiany SWZ:
Pytanie 1:
Dzień dobry w odniesieniu do Państwa wymagań zwracamy się z prośba o odpowiedz na poniższe
pytanie.
W odniesieniu do OPZ
8. Wymagania w odniesieniu do usług transmisji danych w technologii sieci pakietowej
GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/LTE (dla kart SIM z zestawu nr 2): a) Każdy z użytkowników usługi transmisji
danych będzie dysponował dwoma kartami SIM z zestawu nr 2, tak by mógł naprzemiennie realizować
swoje zadania przy pomocy dwóch urządzeń mobilnych (wykorzystujących inny format wielkościowy
karty SIM). Z tego powodu Zamawiający wymaga, aby karty SIM z zestawu nr 2 tworzyły pary, korzystające
ze wspólnego limitu transferu danych (wspólne konto z limitem 3 GB lub większym jeśli taki
zaoferowano).

Zamawiający nie wymaga, aby karty SIM tworzące parę korzystającą ze wspólnego limitu danych
były identyfikowane tym samym numerem MSISDN, ani też nie formułuje innych wymagań
dotyczących statusu kart w ramach danej pary, pod warunkiem uzyskania zamierzonego efektu
polegającego na tym, że karty te będą mogły korzystać naprzemiennie ze wspólnego limitu
transferu danych.
Zwracamy się z prośbą o umożliwienie dostawy kart z których każda będzie posiadła Limit 3 GB lub większy jeśli
taki zostanie zaoferowany. Krótko mówiąc pakiet współdzielony zostanie zamienimy na pakiet indywidualny dla
karty SIM. Dzięki temu będziecie Państwo mieli możliwość tworzenia dowolnych par kart SIM (nie konkretnych
par jak to ma być w obecnej postaci wymagania). Co ważne Karty te nie będą musiały korzystać ze wspólnego
pakietu. Każda będzie posiadał pakiet indywidualny nie mniejszy niże wymagany przez Państwa pakiet
współdzielony. Taka zmiana będzie dla Państwa korzystna. Co ważne taka zmiana nie wpłynie na koszty oferty.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania kart SIM z indywidualnym pakietem transmisji danych,
pod warunkiem że każda z nich będzie dysponowała takim limitem transferu danych, jak w przypadku
limitu współdzielonego przez dwie karty SIM.
Dopuszczając taką możliwość Zamawiający informuje, że w formularzu cenowym należy podać cenę dla
977 abonamentów, z których każdy będzie dotyczył dwóch kart SIM (analogicznie jak w przypadku kart
korzystających z tego samego konta i limitu danych).
Zamawiający dokonuje następujących zmian w SWZ.
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Zamawiający nie wymaga, aby karty SIM
tworzące parę korzystającą ze
wspólnego limitu danych były
identyfikowane tym samym numerem
MSISDN, ani też nie formułuje innych
wymagań dotyczących statusu kart w
ramach danej pary, pod warunkiem
uzyskania zamierzonego efektu
polegającego na tym, że karty te będą
mogły korzystać naprzemiennie ze
wspólnego limitu transferu danych.

Zamawiający nie wymaga, aby karty SIM
tworzące
parę
korzystającą
ze
wspólnego
limitu
danych
były
identyfikowane tym samym numerem
MSISDN, ani też nie formułuje innych
wymagań dotyczących statusu kart w
ramach danej pary, pod warunkiem
uzyskania
zamierzonego
efektu
polegającego na tym, że karty te będą
mogły korzystać naprzemiennie ze
wspólnego limitu transferu danych.
Zamawiający dopuszcza możliwość
zaoferowania kart SIM z indywidualnym
pakietem transmisji danych, pod
warunkiem że każda z nich będzie
dysponowała takim limitem transferu
danych, jak w przypadku limitu
współdzielonego przez dwie karty SIM.

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.

Kryterium 2 - Limit dostępnych usług
dla każdej pary karty SIM lub osobne
limity dla 1954 szt. kart, w okresie 1
miesiąca „L” - maksymalnie do 40
punktów
Punktacja
w
kryterium
Limit
dostępnych usług w okresie 1
miesiąca, obliczona będzie, wg.
schematu określonego w poniższej
tabeli.

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

Zestaw_2 Transfer danych (abonamenty
opcjonalnie: wspólny limit dla 977 par
kart lub osobne limity dla 1954 szt. kart.
- wielkość limitu wg. oferty).
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