Załącznik nr 1 do OPZ
Opis zasad realizacji zamówień opcjonalnych
I.

Prawo opcji dla dodatkowej puli połączeń głosowych.
1.

W ramach prawa opcji Zamawiający może rozszerzyć zakres zamówienia podstawowego o
dodatkową pulę 58.000.000 minut czasu połączeń dla kart SIM z usługą połączeń głosowych.

2.

Skorzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego może być dokonane w trakcie zamówienia
podstawowego, jak również w przewidzianym okresie wydłużenia czasu świadczenia usług
telekomunikacyjnych o kolejne 3 miesiące.

3.

Prawo opcji zakupu dodatkowej puli czasu połączeń może być wykonywane jednorazowo lub w
kilku częściach, do wyczerpania limitu czasu połączeń przewidzianego w ramach prawa opcji.

4.

W celu skorzystania z prawa opcji Zamawiający złoży pisemne oświadczenie o skorzystaniu z
opcji zakupu dodatkowego czasu połączeń, określając liczbę minut, które uzupełnią pulę
wspólną dostępną dla wszystkich kart SIM do połączeń głosowych. Oświadczenie to będzie
złożone nie później niż 7 dni przed oczekiwanym terminem realizacji przez Wykonawcę
zamówienia opcjonalnego.

II.

Prawo opcji dla usługi MDM
1.

W ramach prawa opcji Zamawiający przewiduje, że okres świadczenia usługi MDM może zostać
wydłużony o 3 miesiące.

2.

Zakres i sposób świadczenia usługi MDM w ramach prawa opcji będzie tożsamy z tym, jaki
przewidziano w zamówieniu podstawowym.

3.

Wymagane jest zachowanie ciągłości świadczenia usługi MDM, a więc rozpoczęcie jej
świadczenia w ramach przewidzianej opcji musi nastąpić bezpośrednio po upływie okresu
świadczenia tej usługi w ramach zamówienia podstawowego.

4.

W tracie świadczenia usług telekomunikacyjnych w okresie dodatkowych 3 miesięcy
wynikających z wykonania prawa opcji, Wykonawca będzie świadczył usługi serwisowe dla
systemu MDM na warunkach przewidzianych w zamówieniu podstawowym.

5.

Zamawiający złoży pisemne oświadczenie o skorzystaniu z opcji wydłużenia okresu świadczenia
usługi MDM, nie później niż miesiąc przed zakończeniem zamówienia podstawowego.
Oświadczenie to może być złożone jeden raz i będzie dotyczyło okresu dodatkowych 3 miesięcy
świadczenia usługi MDM.

III.

Prawo opcji dla usług telekomunikacyjnych
1.

W ramach prawa opcji Zamawiający przewiduje, że okres świadczenia usług telekomunikacyjnych
(transmisja danych w ramach APN oraz połączenia głosowe i SMS), może zostać wydłużony o 3
miesiące.

2.

Wymagane jest zachowanie ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych, a więc
rozpoczęcie świadczenia usług transmisji danych w ramach APN oraz połączeń głosowych i SMS
w ramach prawa opcji musi nastąpić bezpośrednio po upływie okresu świadczenia tych usług w
ramach zamówienia podstawowego.

3.

Zakres i sposób świadczenia usług transmisji danych w ramach APN oraz usług połączeń
głosowych i SMS w ramach wykonania prawa opcji będzie tożsamy z tym, jaki przewidziano w
zamówieniu podstawowym.

4.

W tracie świadczenia usług transmisji danych w ramach APN oraz usług połączeń głosowych i
SMS w okresie dodatkowych 3 miesięcy wynikających z wykonania prawa opcji, Wykonawca
będzie świadczył usługi serwisowe dla kart SIM oraz dla systemu APN na warunkach
przewidzianych w zamówieniu podstawowym.

5.

Zamawiający złoży pisemne oświadczenie o skorzystaniu z opcji wydłużenia okresu świadczenia
usług telekomunikacyjnych (transmisja danych w ramach APN oraz połączenia głosowe i SMS),

nie później niż miesiąc przed zakończeniem zamówienia podstawowego. Oświadczenie to może
być złożone jeden raz i będzie dotyczyło okresu dodatkowych 3 miesięcy świadczenia tych usług.
IV.

Warunki realizacji opcji.
1.

Korzystanie z prawa opcji zakupu dodatkowej puli połączeń głosowych (pkt.1) będzie
uzależnione od decyzji Zamawiającego, który musi zapewnić ciągłość realizacji NSP2021 w
warunkach utrzymania się stanu epidemii.
Zwiększone zapotrzebowanie na usługi połączeń głosowych (dodatkowa pula minut) będzie
wynikało z ewentualnych ograniczeń bezpośrednich kontaktów z respondentami w trakcie
kampanii spisowej, czego aktualnie nie można przewidzieć. Zamawiający będzie podejmował
decyzje o zwiększeniu puli minut czasu połączeń w ramach prawa opcji, na podstawie oceny
uwarunkowań realizacji spisu i wynikających z tego potrzeb w zakresie zwiększenia udziału
metody spisu telefonicznego.

2.

Skorzystanie z prawa opcji dla usługi MDM (pkt.2) oraz usług telekomunikacyjnych (pkt.3), wraz
z wydłużeniem okresu realizacji zamówienia o koleje 3 miesiące, uzależnione będzie od wejścia
w życie nowelizacji ustawy o Narodowym Spisie Ludności i Mieszkań 2021 w zakresie wydłużenia
czasu trwania NSP 2021.

