
                     

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE 
Pl. Batorego  4,   70-207 Szczecin 

 
tel.: +48 91 4403523,  fax: +48 91 4403441, e-mail: jrajecka@ums.gov.pl 

Znak: P-II – 370/ZZP-3/50/13 Szczecin, dnia  15.11.2013r.. 
 
 
 

  ZMIANA TREŚCI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
    Nr referencyjny: PO-II-370/ZZP-3/50/13 
 

dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu                   
                  nieograniczonego na „Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie  
                  telefonii stacjonarnej i komórkowej przez okres 2 lat (02.01.2014-01.01.2016r.) nr  
                 sprawy PO- II-370/ZZP-3/50/13 

 
 
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo 
Zamówień publicznych (Dz. U. z 09.08.2013  poz. 907), wprowadza następujące zmiany w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia : 
 
Rozdział IX Sposób obliczenia ceny oferty, pkt 6 
Było: 
Cena podana przez Wykonawcę jest wiążąca od chwili złożenia oferty i nie ulegnie zmianie, 
nawet jeśli Wykonawca nie przewidział w ofercie zmian cenotwórczych składników, w tym 
dotyczących, np. zmiany podatku VAT i w związku z tym cena nie ulega zmianie w trakcie 
realizacji umowy. 
Poprawiono na: 
Cena podana przez Wykonawcę jest wiążąca od chwili złożenia oferty. Zamawiający 
dopuszcza zmianę ceny w trakcie realizacji umowy w przypadku zmiany podatku VAT. 
 
Rozdział XIV Opis przedmiotu zamówienia, słownik CPV, CZĘŚĆ I – telefonia stacjonarna, 
pkt 2 Wykonawca w ramach świadczenia usługi zapewni: 
Było: 
2.3 Rezygnację z zakresu numeracji (od 918107200 do 918107599) realizowanych 
dotychczas przez Multimedia Polska S.A. w imieniu Zamawiającego. 
Poprawiono na: 
Wykreślono  pkt 2.3 
 
 
Rozdział XIV Opis przedmiotu zamówienia, słownik CPV, CZĘŚĆ II – telefonia komórkowa, 
pkt II. USŁUGI W ZAKRESIE TELEFONII KOMÓRKOWEJ - usługi „głosowe”, ppkt 5. 
Było: 
W ramach zamówienia uzupełniającego Zamawiający w zakresie usług głosowych 
przewiduje aktywacje maksymalnie: 
 - do 1 szt. numeru wraz z zakupem aparatu telefonicznego GSM typu „2”, 
 - do 10 szt. numerów wraz z zakupem aparatów telefonicznych GSM typu „3”, 

- do 5 szt. numerów wyłącznie wraz z zakupem aparatów telefonicznych GSM typu 
„4”,  
Nowe aktywacje mogą zostać zrealizowane nie później niż: 
- do dnia 30 czerwca 2015 r.  - aktywacje wraz z zakupem aparatów telefonicznych,  
- do dnia 31 października 2015 r. – aktywacje bez zakupu aparatów telefonicznych. 
Poprawiono na: 
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W ramach zamówienia uzupełniającego Zamawiający w zakresie usług głosowych 
przewiduje aktywacje maksymalnie: 
 - do 1 szt. numeru wraz z zakupem aparatu telefonicznego GSM typu „2”, 
 - do 10 szt. numerów wraz z zakupem aparatów telefonicznych GSM typu „3”, 

- do 5 szt. numerów wyłącznie wraz z zakupem aparatów telefonicznych GSM typu 
„4”.  
W przypadku wycofania z produkcji aparatów telefonicznych GSM typu: „2”, „3” i „4” w trakcie 
obowiązywania Umowy, Zamawiający dopuszcza dostawę aparatów o parametrach 
maksymalnie do nich zbliżonych. 
Nowe aktywacje mogą zostać zrealizowane nie później niż: 
- do dnia 30 czerwca 2015 r.  - aktywacje wraz z zakupem aparatów telefonicznych,  
- do dnia 31 października 2015 r. – aktywacje bez zakupu aparatów telefonicznych. 
 
Rozdział XIV Opis przedmiotu zamówienia, słownik CPV, CZĘŚĆ II – telefonia komórkowa, 
pkt III USŁUGI W ZAKRESIE PAKIETOWEJ TRANSMISJI DANYCH – bezprzewodowy 
INTERNET, ppkt 7. 
Było: 
W ramach zamówienia uzupełniającego w zakresie usług transmisji danych – 
bezprzewodowy Internet, Zamawiający przewiduje aktywacje  do  5 szt. numerów. 
Nowe aktywacje mogą zostać zrealizowane nie później niż: 
- do dnia 30 czerwca 2015 r.  - aktywacje wraz z zakupem modemu do przesyłu danych – 
bezprzewodowego Internetu, 
- do dnia 31 października 2015 r. – aktywacje bez zakupu modemów do przesyłu danych –
bezprzewodowego Internetu. 
Poprawiono na: 
W ramach zamówienia uzupełniającego w zakresie usług transmisji danych – 
bezprzewodowy Internet, Zamawiający przewiduje aktywacje  do  5 szt. numerów.  
W przypadku wycofania z produkcji modemów wskazanych w rozdziale V. OPIS 
TECHNICZNY SPRZĘTU pkt 5 w trakcie obowiązywania Umowy, Zamawiający dopuszcza 
dostawę modemów o parametrach maksymalnie do nich zbliżonych. 
Nowe aktywacje mogą zostać zrealizowane nie później niż: 
- do dnia 30 czerwca 2015 r.  - aktywacje wraz z zakupem modemu do przesyłu danych – 
bezprzewodowego Internetu, 
- do dnia 31 października 2015 r. – aktywacje bez zakupu modemów do przesyłu danych –
bezprzewodowego Internetu. 
 
 
Rozdział XIV Opis przedmiotu zamówienia, słownik CPV, CZĘŚĆ II – telefonia komórkowa, 
pkt VI. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY, ppkt 3.5 
Było: 
5) comiesięczne, szczegółowe wykazy (bilingi) indywidualnych rozmów w wersji 
elektronicznej, wysłane na określony adres e-mail lub udostępniony na stronie Operatora z 
kluczem dostępu, dostarczone w ciągu 7 dni kalendarzowych od zakończenia okresu 
rozliczeniowego wraz z bezpłatnym oprogramowaniem i licencją na 2 stanowiska 
komputerowe. 
Biling za dany okres zawierać winien co najmniej: 
- rachunek szczegółowy obejmujący listę połączeń z określonymi dla każdego połączenia 
krajowego: 
* datą i godziną połączenia,  
* czasem trwania połączenia, 
* numerem telefonu, z którego nawiązano połączenie, 
* numerem telefonu, z którym nawiązano połączenie (ze wskazaniem operatora sieci), 
* kosztem połączenia, 
* wyszczególnienie pozostałych usług, z których skorzystano. 
- podsumowanie wskazujące na strukturę kosztów w ramach poszczególnych usług – 
połączenia głosowe z podziałem na operatorów sieci z uwzględnieniem czasu trwania 
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połączeń do sieci firmowej Zamawiającego, opłaty roamingowe, wiadomości tekstowe, 
wiadomości multimedialne, pakietowa transmisja danych. 
Wykonawca zapewni ponadto możliwość exportu bilingu do pliku w formacie akceptowanym 
przez MS EXCEL. W przypadku zapewnienia exportu do pliku w formacie innym niż MS 
EXCEL, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu program oraz co najmniej 2 licencje na 
nieograniczone użytkowanie programu, w którym dane zostały zapisane wraz z instrukcją 
obsługi w języku polskim. Program ten musi mieć możliwość exportu wszystkich danych do 
pliku w formacie zgodnym z Microsoft Excel. Koszt dostarczenia koniecznego 
oprogramowania wraz z licencjami na jego użytkowanie ponosi Wykonawca. 
Okres rozliczeniowy liczony będzie od pierwszego do ostatniego dnia   
każdego miesiąca kalendarzowego (za wyjątkiem pierwszego okresu rozliczeniowego, który 
liczony będzie od 02 stycznia 2014 r.). 
Poprawiono na: 
5) comiesięczne, szczegółowe wykazy (bilingi) indywidualnych rozmów w wersji 
elektronicznej, udostępnione na stronie Operatora z kluczem dostępu, dostarczone w ciągu 7 
dni kalendarzowych od zakończenia okresu rozliczeniowego wraz z bezpłatnym 
oprogramowaniem i licencją na 2 stanowiska komputerowe. 
Biling za dany okres zawierać winien co najmniej: 
- rachunek szczegółowy obejmujący listę połączeń z określonymi dla każdego połączenia 
krajowego: 
* datą i godziną połączenia,  
* czasem trwania połączenia, 
* numerem telefonu, z którego nawiązano połączenie, 
* numerem telefonu, z którym nawiązano połączenie (ze wskazaniem operatora sieci), 
* kosztem połączenia, 
* wyszczególnienie pozostałych usług, z których skorzystano. 
- podsumowanie wskazujące na strukturę kosztów w ramach poszczególnych usług – 
połączenia głosowe z podziałem na operatorów sieci z uwzględnieniem czasu trwania 
połączeń do sieci firmowej Zamawiającego, opłaty roamingowe, wiadomości tekstowe, 
wiadomości multimedialne, pakietowa transmisja danych. 
Wykonawca zapewni ponadto możliwość exportu bilingu do pliku w formacie akceptowanym 
przez MS EXCEL. W przypadku zapewnienia exportu do pliku w formacie innym niż MS 
EXCEL, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu program oraz co najmniej 2 licencje na 
nieograniczone użytkowanie programu, w którym dane zostały zapisane wraz z instrukcją 
obsługi w języku polskim. Program ten musi mieć możliwość exportu wszystkich danych do 
pliku w formacie zgodnym z Microsoft Excel. Koszt dostarczenia koniecznego 
oprogramowania wraz z licencjami na jego użytkowanie ponosi Wykonawca. 
Okres rozliczeniowy liczony będzie od pierwszego do ostatniego dnia   
każdego miesiąca kalendarzowego (za wyjątkiem pierwszego okresu rozliczeniowego, który 
liczony będzie od 02 stycznia 2014 r.). 
 
 
Załącznik nr 1B do SIWZ pkt 3. 
Było: 
3. Udzielam gwarancji na telefony GSM i modemy udzielona zostanie na 24 miesiące, na 
zasadach określonych przez producenta w karcie gwarancyjnej. 
Poprawiono na:  
3. Gwarancja na telefony GSM i modemy udzielona zostanie na 24 miesiące na zasadach 
określonych przez producenta w karcie gwarancyjnej. 
 
 
Załącznik nr 8.2 do SIWZ §6 ust.13 
Było: 
13. Do faktur musi być dołączone rozliczenie poszczególnych aktywacji. Biling sporządzony 
nieodpłatnie w wersji elektronicznej zostanie przekazany Zamawiającemu w ciągu 7 dni 
kalendarzowych od zakończenia okresu rozliczeniowego poprzez przesłanie na wskazany 
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adres e-mail sglowacki@ums.gov.pl i spiotrowicz@ums.gov.pl  lub udostępnienie na stronie 
www Operatora zabezpieczone kluczem dostępu.  Ustala się okres rozliczeniowy na jeden 
miesiąc, liczony od pierwszego dnia do ostatniego dnia każdego miesiąca, za wyjątkiem 
pierwszego okresu rozliczeniowego który liczony będzie od daty faktycznego rozpoczęcia 
świadczenia usług. 
Poprawiono na: 
13. Do faktur musi być dołączone rozliczenie poszczególnych aktywacji. Biling sporządzony 
nieodpłatnie w wersji elektronicznej zostanie przekazany Zamawiającemu w ciągu 7 dni 
kalendarzowych od zakończenia okresu rozliczeniowego poprzez udostępnienie na stronie 
www Operatora zabezpieczone kluczem dostępu.  Ustala się okres rozliczeniowy na jeden 
miesiąc, liczony od pierwszego dnia do ostatniego dnia każdego miesiąca, za wyjątkiem 
pierwszego okresu rozliczeniowego który liczony będzie od daty faktycznego rozpoczęcia 
świadczenia usług. 
 
 
Rozdział X  SIWZ – Składanie i otwarcie ofert  
 
Zamawiający zmienia zapis SIWZ Rozdział X ust.1 i 5 które otrzymuj ą brzmienie:  
 

1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Morskim w Szczecinie, Zespół ds. Zamówień  
      Publicznych, pok. nr 110, w terminie do dnia  20.11.2013 r., do godz. 10:00. 

 

2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.11.2013 r., o godz. 10:30  w Urzędzie Morskim w 
Szczecinie, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, sala 116. 

 
 
       Przewodniczący Komisji Przetargowej  
 

 
Zenon Kozłowski 

       Z-ca Dyrektora UMS ds. Oznakowania Nawigacyjnego  


