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EZP 68/16 

 

Przetarg nieograniczony, wartość zamówienia nie przekracza kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
na usługę telefonii komórkowej oraz transferu danych wraz z dostawą sprzętu, dla Urzędu 
Miasta Gdyni 

 

Nr referencyjny   EZP68/16 
 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Modyfikacja  

Rozdział  14 Opis sposobu obliczenia ceny oferty przyjmuje brzmienie: 

14.1. Cenę oferty należy podać w wartości netto i brutto.  
12.2. Cenę należy określić na podstawie wypełnionego formularza cenowego stanowiącego 

Załącznik nr 3.  
14.3. W zawartej umowie w sprawie zamówienia publicznego cena oferty (wynagrodzenie 

wykonawcy) wyrażona zostanie w złotych polskich i rozliczana będzie w złotych polskich. 
14.4. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz 

wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania 
przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową 
realizacją przedmiotu zamówienia.  

14.5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny 
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje 
zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 
podatku. 

14.6. Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian w okolicznościach określonych w art. 142 ust 5 
ustawy prawo zamówień publicznych: 

14.6.1. zmiany ustawowej stawki podatku VAT od towarów i usług, 
14.6.2. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów 

ustawowych 
14.6.3. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 
14.7. W przypadkach określonych w ust 14.6 - jeżeli nastąpi wzrost ponoszonych przez Wykonawcę 

kosztów możliwy jest wzrost kosztów wynagrodzenia o kwotę równą udokumentowanym 
kosztom wykonawcy. W przypadku wystąpienia zmian obniżających koszty wykonawcy – 
wynagrodzenie Wykonawcy może zostać obniżone o oszczędność wynikającą ze 
zmniejszenia kosztów.  

14.8. Sposób poprawienia przez Zamawiającego oczywistych omyłek rachunkowych w obliczeniu 
ceny. Zamawiający poprawi  oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący 
sposób:  

14.8.1. jeżeli cenę za przedmiot zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się za 
prawidłową cenę podaną liczbą; Omyłki Zamawiający poprawi zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W razie wątpliwości, za decydującą 
Zamawiający uzna cenę jednostkową brutto, podaną przez Wykonawcę w Formularzu 
cenowym. 



Modyfikacja 
2) Zał nr 1 do SIWZ Rozdz I pkt 7 przyjmuje brzmienie 
Rozpoczęcie świadczenia przedmiotowej usługi jest ściśle związane zakończeniem umowy z 
dotychczasowym operatorem, tj. na dzień 18.02.2016 r..  

Wykonawca dokona przeniesienia i aktywacji numerów przydzielonych przez dotychczasowego 
operatora zgodnie z art. 71.ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.- Prawo telekomunikacyjne ( 
Dz.U.Nr.171,poz 1800,z późn.zm) – przeniesienie przydzielonego numeru nie może powodować 
przerwy w świadczeniu usług telekomunikacyjnych dłużej niż 3 godziny, pomiędzy 00:00 a 03:00 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 r.” 

Modyfikacja 

Zał nr 7 do SIWZ § 2 pkt 2 przyjmuje brzmienie 

1. Rozpoczęcie świadczenia usługi nastąpi w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy, nie później niż 
18.02.2017 

Modyfikacja 
Zapisy w zał nr 1 Rozdz III pkt 2 ppkt 1 przyjmuje brzmienie 

 
Wykonawca wraz z datą rozpoczęcia świadczenia usługi aktywuje  124 szt kart SIM dla telefonów 
realizujących połączenia głosowe oraz  do 14 szt kart SIM dla modemów realizujących dostęp do 
Internetu, 4 szt kart sim realizujących dostęp do szerokopasmowego Internetu 

Modyfikacja 
Zał n1 1 rzozdz III pkt 9 przyjmuje brzmienie 

1) Termin płatności za wystawione przez Wykonawcę faktury VAT wyniesie 21 dni od dnia 
wystawienia faktury do siedziby Zamawiającego. 

 
Modyfikacja 
Zamawiający usunął punkt 7 z zał nr 7 do SIWZ § 6 Wzór umowy 
 
Modyfikacja 
 Zał nr 1 do SIWZ Rozdz I pkt 8.1 przyjmuje brzmienie: 
130 szt aparatów telefonicznych, oraz 142 szt kart SIM umożliwiających korzystanie  z usług telefonii 
komórkowej oraz transferu danych; zgodnie z aktualną ofertą urządzeń Wykonawcy oraz 
zamówieniem Zamawiającego. 
 
Modyfikacja  
Zał nr 1 Rozdz. III pkt 6 ppkt 1 lit d przyjmuje brzmienie 

a) informacji o zobowiązaniach finansowych (faktury bilingowe), 
 
Modyfikacja 
Zał nr 1 Rozdz. III pkt 5 ppkt 1.1 przyjmuje brzmienie 
Zamawiający na dzień rozpoczęcia świadczenia usługi przewiduje dokonanie zakupu do 20 szt 
aparatów w grupie cenowej 1501 zł do 3700 zł brutto spełniające minimalne wymogi techniczne takie 
jak: ekran dotykowy, wielkość ekranu nie mniejsza niż 5 cali, obsługa transferu danych w technologii 
LTE, system operacyjny Android, data wprowadzenia na rynek nie wcześniej niż 2015,  
 
Modyfikacja 
Zał nr 1 Rozdz. III pkt 5 ppkt 1.2 przyjmuje brzmienie 
 
 
Zamawiający na dzień rozpoczęcia świadczenia usługi przewiduje dokonanie zakupu do 110 szt 
aparatów w grupie cenowej 700 zł do 1500 zł brutto spełniające minimalne wymogi techniczne takie 
jak: ekran dotykowy, wielkość ekranu nie mniejsza niż 4 cali, obsługa transferu danych w technologii 
LTE, system operacyjny Android, data wprowadzenia na rynek nie wcześniej niż 2015,  
 
 
Modyfikacja 
Zamawiający usunął zapis w Zał nr 1 do SIWZ Rozdz III pkt 5 ppkt 4 
 
 


