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Warszawa: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

 
OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 529067-N-2019  

Data: 25/03/2019  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajowy numer identyfikacyjny 

14213712800000, ul. Konstruktorska   3A, 02-673  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo 

Polska, tel. 224590100, 224590292, e-mail Anna.Oledzka@nfosigw.gov.pl, 

Dominika.Chwalek@nfosigw.gov.pl, faks 224590201.  

Adres strony internetowej (url): www.nfosigw.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: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej i 

bezprzewodowego Internetu wraz z dostawą aparatów telefonicznych i modemów dla 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 2. Zamówienie zostało 

podzielone na dwie Części, tj.: 1) Część 1 – Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z 

dostawą aparatów telefonicznych. 2) Część 2 – Świadczenie usług bezprzewodowego Internetu 

wraz z dostawą modemów. Ad. 1) Część 1 - W ramach zamówienia (podstawowego) wymagana 

jest w szczególności: a) dostawa 247 szt. telefonów; b) dostawa 247 szt. aktywnych kart SIM; c) 

świadczenie na rzecz Zamawiającego usług telekomunikacyjnych przypisanych do 

dostarczonych kart SIM; d) przeniesienie numerów telefonów, o których mowa z załączniku 6 

do IPU (Część II-1 SIWZ); e) inne dodatkowe usługi telekomunikacyjne do kwoty 10.000,00 zł 

brutto. Opcje: Zamawiający przewiduje prawo opcji w zamówieniu polegające na możliwości 

nabycia w trakcie trwania umowy: a) do 20 aktywnych kart SIM; b) świadczenie na rzecz 

Zamawiającego usług telekomunikacyjnych przypisanych do dostarczonych opcjonalnych kart 

SIM. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szacunkowe zapotrzebowanie na 

poszczególne typy usług w skali miesiąca przedstawione zostały w Części III-1 SIWZ (Opis 

przedmiotu zamówienia dla Części 1 zamówienia). Ad. 2) Część 2 - W ramach zamówienia 

(podstawowego) wymagana jest w szczególności: a) dostawa i aktywacja, łącznie 120 nowych 

kart SIM (110 limitowych i 10 bez limitu); b) świadczenie na rzecz Zamawiającego, usług 

transmisji danych (przypisanych do dostarczonych kart SIM) zgodnie z opisem tych usług w 

Rozdziale I OPZ (Część III-2 SIWZ); c) dostawa 20 modemów LTE spełniających wymagania 

opisane w Rozdziale II Części III-2 SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia dla Części 2 

zamówienia); d) dodatkowe pakiety transmisji danych lub dodatkowe karty SIM na wymianę 

(ponad limit 2 szt.), o wartości łącznej do 5.000,00 zł brutto. Opcje: Zamawiający przewiduje 
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prawo opcji w zamówieniu polegające na: a) możliwości nabycia dodatkowych do 20 nowych 

kart SIM, przy czym chęć skorzystania z prawa opcji zostanie zgłoszona w okresie pierwszych 

12 miesięcy realizacji usług transmisji danych w ramach zamówienia podstawowego; b) do 20 

pakietów po 2 GB transmisji danych poza Polską, na terenie pozostałych krajów UE (w całym 

okresie świadczenia usług); c) do 2 pakietów po 1 GB transmisji danych poza UE (w tym USA), 

w całym okresie świadczenia usług; d) do 20 pakietów po 10 GB transmisji danych na terenie 

Polski (w całym okresie świadczenia usług). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

przedstawiony został w Części III-2 SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia dla Części 2 

zamówienia).  

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii 

komórkowej i bezprzewodowego Internetu wraz z dostawą aparatów telefonicznych i modemów 

dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 2. Zamówienie zostało 

podzielone na dwie Części, tj.: 1) Część 1 – Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z 

dostawą aparatów telefonicznych. 2) Część 2 – Świadczenie usług bezprzewodowego Internetu 

wraz z dostawą modemów. Ad. 1) Część 1 - W ramach zamówienia (podstawowego) wymagana 

jest w szczególności: a) dostawa 247 szt. telefonów; b) dostawa i aktywacja 247 szt. kart SIM; c) 

świadczenie na rzecz Zamawiającego usług telekomunikacyjnych przypisanych do 

dostarczonych kart SIM; d) przeniesienie numerów telefonów, o których mowa z załączniku 6 

do IPU (Część II-1 SIWZ); e) inne dodatkowe usługi telekomunikacyjne do kwoty 10.000,00 zł 

brutto. Opcje: Zamawiający przewiduje prawo opcji w zamówieniu polegające na możliwości 

nabycia w trakcie trwania umowy: a) do 20 kart SIM, przy czym chęć skorzystania z prawa opcji 

zostanie zgłoszona w okresie pierwszych 18 miesięcy realizacji usług telekomunikacyjnych w 

ramach zamówienia podstawowego; b) świadczenie na rzecz Zamawiającego usług 

telekomunikacyjnych przypisanych do dostarczonych opcjonalnych kart SIM. Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia oraz szacunkowe zapotrzebowanie na poszczególne typy usług w skali 

miesiąca przedstawione zostały w Części III-1 SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia dla Części 1 

zamówienia). Ad. 2) Część 2 - W ramach zamówienia (podstawowego) wymagana jest w 

szczególności: a) dostawa i aktywacja, łącznie 120 nowych kart SIM (110 limitowych i 10 bez 

limitu); b) świadczenie na rzecz Zamawiającego, usług transmisji danych (przypisanych do 

dostarczonych kart SIM) zgodnie z opisem tych usług w Rozdziale I OPZ (Część III-2 SIWZ); c) 

dostawa 20 modemów LTE spełniających wymagania opisane w Rozdziale II Części III-2 SIWZ 

(Opis przedmiotu zamówienia dla Części 2 zamówienia); d) dodatkowe pakiety transmisji 

danych lub dodatkowe karty SIM na wymianę (ponad limit 2 szt.), o wartości łącznej do 

5.000,00 zł brutto. Opcje: Zamawiający przewiduje prawo opcji w zamówieniu polegające na: a) 

możliwości nabycia dodatkowych do 20 nowych kart SIM, przy czym chęć skorzystania z prawa 

opcji zostanie zgłoszona w okresie pierwszych 12 miesięcy realizacji usług transmisji danych w 

ramach zamówienia podstawowego; b) do 20 pakietów po 2 GB transmisji danych poza Polską, 

na terenie pozostałych krajów UE (w całym okresie świadczenia usług); c) do 2 pakietów po 1 

GB transmisji danych poza UE (w tym USA), w całym okresie świadczenia usług; d) do 20 

pakietów po 10 GB transmisji danych na terenie Polski (w całym okresie świadczenia usług). 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III-2 SIWZ (Opis 

przedmiotu zamówienia dla Części 2 zamówienia).  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

Punkt: Cz.1 – Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych 

1)  

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 
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partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub 

roboty budowlane:Część 1 - W ramach zamówienia (podstawowego) wymagana jest w 

szczególności: a) dostawa 247 szt. telefonów; b) dostawa 247 szt. aktywnych kart SIM; c) 

świadczenie na rzecz Zamawiającego usług telekomunikacyjnych przypisanych do 

dostarczonych kart SIM; d) przeniesienie numerów telefonów, o których mowa z załączniku 6 

do IPU (Część II-1 SIWZ); e) inne dodatkowe usługi telekomunikacyjne do kwoty 10.000,00 zł 

brutto. Opcje: Zamawiający przewiduje prawo opcji w zamówieniu polegające na możliwości 

nabycia w trakcie trwania umowy: a) do 20 aktywnych kart SIM; b) świadczenie na rzecz 

Zamawiającego usług telekomunikacyjnych przypisanych do dostarczonych opcjonalnych kart 

SIM. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szacunkowe zapotrzebowanie na 

poszczególne typy usług w skali miesiąca przedstawione zostały w Części III-1 SIWZ (Opis 

przedmiotu zamówienia dla Części 1 zamówienia).  

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:Część 1 - W ramach zamówienia (podstawowego) wymagana jest 

w szczególności: a) dostawa 247 szt. telefonów; b) dostawa i aktywacja 247 szt. kart SIM; c) 

świadczenie na rzecz Zamawiającego usług telekomunikacyjnych przypisanych do 

dostarczonych kart SIM; d) przeniesienie numerów telefonów, o których mowa z załączniku 6 

do IPU (Część II-1 SIWZ); e) inne dodatkowe usługi telekomunikacyjne do kwoty 10.000,00 zł 

brutto. Opcje: Zamawiający przewiduje prawo opcji w zamówieniu polegające na możliwości 

nabycia w trakcie trwania umowy: a) do 20 kart SIM, przy czym chęć skorzystania z prawa opcji 

zostanie zgłoszona w okresie pierwszych 18 miesięcy realizacji usług telekomunikacyjnych w 

ramach zamówienia podstawowego; b) świadczenie na rzecz Zamawiającego usług 

telekomunikacyjnych przypisanych do dostarczonych opcjonalnych kart SIM. Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia oraz szacunkowe zapotrzebowanie na poszczególne typy usług w skali 

miesiąca przedstawione zostały w Części III-1 SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia dla Części 1 

zamówienia).  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  

Punkt: 6.2)  

W ogłoszeniu jest: Data: 2019-04-08, godzina: 11:00  

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-04-10, godzina: 11:00  

 


