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Ogłoszenie nr 540173658-N-2020 z dnia 11-09-2020 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 581457-N-2020
Data: 07/09/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Krajowy numer
identyfikacyjny 01132013000000, ul. Pawińskiego 17/21, 02-106 Warszawa, woj. mazowieckie,
państwo Polska, tel. +48(22)6028645, e-mail zamowienia@zer.mswia.gov.pl, faks +48(22)8254979.
Adres strony internetowej (url): http://bip.zer.mswia.gov.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw,
usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub
roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej i
Internetu bezprzewodowego dla Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji, na warunkach określonych w Opisie przedmiotu zamówienia
(OPZ), stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ i we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3
do SIWZ. 2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się m.in. do:
1) zachowania 51 numerów telefonów, które posiada obecnie Zamawiający, przeniesienia ich na
koszt Wykonawcy do własnej sieci od dnia aktywowania usług oraz świadczenia usług telefonii
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komórkowej i Internetu bezprzewodowego dla tych numerów, w tym dostarczenia nowych
telefonicznych kart SIM, które będą kompatybilne z dostarczonymi przez Wykonawcę
aparatami telefonicznymi, o których mowa w ppkt 5, 2) dostarczenia 54 numerów telefonów
(telefonicznych kart SIM) i świadczenia usług telefonii komórkowej i Internetu
bezprzewodowego dla tych numerów, 3) zachowania 14 numerów telefonów do Internetu
bezprzewodowego, które posiada obecnie Zamawiający, przeniesienia ich na koszt
Wykonawcy do własnej sieci od dnia aktywowania usług i świadczenia usług Internetu
bezprzewodowego dla tych numerów, w tym dostarczenia nowych kart SIM, które będą
kompatybilne z dostarczonymi przez Wykonawcę routerami, o których mowa w ppkt 6, 4)
dostarczenia 6 kart SIM do Internetu bezprzewodowego i świadczenia usług Internetu
bezprzewodowego dla tych kart, 5) dostarczenia fabrycznie nowych aparatów telefonicznych
w ilości 105 sztuk wraz z w pełni kompatybilnym, fabrycznie nowym wyposażeniem zgodnie
z OPZ, 6) dostarczenia fabrycznie nowych bezprzewodowych routerów z modemem co
najmniej 4G/LTE w ilości 20 sztuk wraz z w pełni kompatybilnym, fabrycznie nowym
wyposażeniem zgodnie z OPZ, 7) dostarczenia do Zamawiającego urządzeń (aparatów
telefonicznych i bezprzewodowych routerów z modemem co najmniej 4G/LTE) objętych 24miesięczną gwarancją producenta. 3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub
Podwykonawca(y) w czasie realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał(li) osoby wykonujące
czynności związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia, wyznaczone po stronie
Wykonawcy, o których mowa w § 4 ust. 5 pkt 2 i ust. 6 umowy, na podstawie umowy o pracę
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz.
1320).
W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i
ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w
przypadku partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii
komórkowej i Internetu bezprzewodowego dla Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji, na warunkach określonych w Opisie przedmiotu
zamówienia (OPZ), stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ i we Wzorze umowy, stanowiącym
Załącznik nr 3 do SIWZ. 2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca
zobowiązuje się m.in. do: 1) zachowania 51 numerów telefonów, które posiada obecnie
Zamawiający, przeniesienia ich na koszt Wykonawcy do własnej sieci od dnia aktywowania
usług oraz świadczenia usług telefonii komórkowej i Internetu bezprzewodowego dla tych
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numerów, w tym dostarczenia nowych telefonicznych kart SIM, które będą kompatybilne z
dostarczonymi przez Wykonawcę aparatami telefonicznymi, o których mowa w ppkt 5, 2)
dostarczenia 54 numerów telefonów (telefonicznych kart SIM) i świadczenia usług telefonii
komórkowej i Internetu bezprzewodowego dla tych numerów, 3) zachowania 14 numerów
telefonów do Internetu bezprzewodowego, które posiada obecnie Zamawiający,
przeniesienia ich na koszt Wykonawcy do własnej sieci od dnia aktywowania usług i
świadczenia usług Internetu bezprzewodowego dla tych numerów, w tym dostarczenia
nowych kart SIM, które będą kompatybilne z dostarczonymi przez Wykonawcę routerami, o
których mowa w ppkt 6, 4) dostarczenia 6 kart SIM do Internetu bezprzewodowego i
świadczenia usług Internetu bezprzewodowego dla tych kart, 5) dostarczenia fabrycznie
nowych aparatów telefonicznych w ilości 105 sztuk wraz z w pełni kompatybilnym,
fabrycznie nowym wyposażeniem zgodnie z OPZ, 6) dostarczenia fabrycznie nowych
bezprzewodowych routerów z modemem co najmniej 4G/LTE w ilości 20 sztuk wraz z w
pełni kompatybilnym, fabrycznie nowym wyposażeniem zgodniez OPZ, 7) dostarczenia do
Zamawiającego urządzeń (aparatów telefonicznych i bezprzewodowych routerów z
modemem co najmniej 4G/LTE) objętych 24-miesięczną lub 12- miesięczną gwarancją
producenta - zgodnie z OPZ. 3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub
Podwykonawca(y) w czasie realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał(li) osoby
wykonujące czynności związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia,
wyznaczone po stronie Wykonawcy, o których mowa w § 4 ust. 5 pkt 2 i ust. 6 umowy, na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-09-15, godzina: 10:15
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu: Data: 2020-09-18, godzina: 10:15

