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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 992882016 z dnia 20160421 r. Ogłoszenie o zamówieniu  Warszawa
Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług telefonii komórkowej w zakresie połączeń głosowych i SMS
oraz usługi transmisji danych w technologii sieci pakietowej GPRS/EDGE/UMTS. Wymagania w zakresie
warunków świadczenia usług...
Termin składania ofert: 20160429

Numer ogłoszenia: 107040  2016; data zamieszczenia: 28.04.2016
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 99288  2016 data 21.04.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Centrum Informatyki Statystycznej, Al. Niepodległości 208, 00925 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 608
31 44, fax. 22 825 15 22.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest zakup usług transmisji danych i połączeń głosowych w
sieci GSM w celu realizacji badań statystycznych przez ankieterów terenowych GUS. Przedmiot
zamówienia obejmuje świadczenie usług telefonii komórkowej w zakresie połączeń głosowych i SMS oraz
usługi transmisji danych w technologii sieci pakietowej GPRS/EDGE/UMTS. Wymagania w zakresie
warunków świadczenia usług zawiera Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do SIWZ. W celu
realizacji usług wykonawca dostarczy 4 zestawy kart SIM  łącznie 3190 kart. Karty SIM wchodzące w
skład poszczególnych zestawów nie muszą być identyfikowane tymi samymi numerami MSISDN. Zestawy
karty SIM dostarczone będą do Centrum Informatyki Statystycznej Zakład w Radomiu, adres: ul. Planty
39/45, 26600 Radom, nie później niż do dnia 16 maja 2016 r. Karty z zestawu nr 1 i 2 będą aktywne przez
okres 12 miesięcy, przy czym limit czasu połączeń oraz transferu danych będzie różnych dla pierwszych
dwóch oraz dziesięciu kolejnych miesięcy świadczenia usług. Karty z zestawu nr 3 powinny być aktywne
przez okres trzech miesięcy, a z zestawu nr 4 przez okres dwóch miesięcy. Wykonawca jest zobowiązany
do dostosowania limitów oraz czasu aktywności kart SIM dla poszczególnych zestawów wg. schematu
określonego w Tabeli nr 1. zawartej w Opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga przeniesienia
do sieci Wykonawcy aktualnie wykorzystywanych 985 numerów telefonicznych, należących obecnie do
operatora Orange (ich wykaz w postaci elektronicznej zostanie przekazany w dniu podpisania umowy).
Numery te powinny być przypisane do 985 kart dostarczonych w ramach zestawu nr 1. Wykonawca jest
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zobowiązany do wykonania na swój koszt wszystkich formalnych czynności związanych z przeniesieniem
tych numerów, w taki sposób, by numery te były aktywne w sieci dotychczasowego operatora do dnia
31.05.2016 r. do godz. 24:00 oraz by stały się aktywne w sieci Wykonawcy najpóźniej o godz. 8.00 w dniu
1.06.2016 r..
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest zakup usług transmisji danych i połączeń
głosowych w sieci GSM w celu realizacji badań statystycznych przez ankieterów terenowych GUS.
Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług telefonii komórkowej w zakresie połączeń głosowych i
SMS oraz usługi transmisji danych w technologii sieci pakietowej GPRS/EDGE/UMTS. Wymagania w
zakresie warunków świadczenia usług zawiera Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do SIWZ.
W celu realizacji usług wykonawca dostarczy 4 zestawy kart SIM  łącznie 3190 kart. Karty SIM
wchodzące w skład poszczególnych zestawów nie muszą być identyfikowane tymi samymi numerami
MSISDN. Zestawy karty SIM dostarczone będą do Centrum Informatyki Statystycznej Zakład w Radomiu,
adres: ul. Planty 39/45, 26600 Radom, nie później niż do dnia 16 maja 2016 r. Karty z zestawu nr 1 i 2
będą aktywne przez okres 12 miesięcy, przy czym limit czasu połączeń oraz transferu danych będzie
różnych dla pierwszych dwóch oraz dziesięciu kolejnych miesięcy świadczenia usług. Karty z zestawów nr
3 i 4 powinny być aktywne przez okres dwóch miesięcy. Wykonawca jest zobowiązany do dostosowania
limitów oraz czasu aktywności kart SIM dla poszczególnych zestawów wg. schematu określonego w Tabeli
nr 1. zawartej w Opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga przeniesienia do sieci Wykonawcy
aktualnie wykorzystywanych 985 numerów telefonicznych, należących obecnie do operatora Orange (ich
wykaz w postaci elektronicznej zostanie przekazany w dniu podpisania umowy). Numery te powinny być
przypisane do 985 kart dostarczonych w ramach zestawu nr 1. Wykonawca jest zobowiązany do
wykonania na swój koszt wszystkich formalnych czynności związanych z przeniesieniem tych numerów, w
taki sposób, by numery te były aktywne w sieci dotychczasowego operatora do dnia 31.05.2016 r. do godz.
24:00 oraz by stały się aktywne w sieci Wykonawcy najpóźniej o godz. 8.00 w dniu 1.06.2016 r..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.17).
W ogłoszeniu jest: 29.04.2016.
W ogłoszeniu powinno być: 02.05.2015.
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