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Ogłoszenie nr 540226729-N-2020 z dnia 13-11-2020 r. 

 

Warszawa: 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 
OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 604890-N-2020  

Data: 03/11/2020  

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, 224590636, e-mail Anna.Oledzka@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: IV  

Punkt: 6.2)  

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 2020-11-12, godzina: 11:00,  

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 2020-11-17, godzina: 11:00,  

 

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

Punkt: Część nr 1 pkt 6)  

W ogłoszeniu jest: W ramach zamówienia podstawowego świadczenie usług 

telekomunikacyjnych odbywać się będzie: - dla I etapu, przez okres od 15 dnia od dnia 

podpisania umowy (nie wcześniej jednak niż od 1 grudnia 2020 r.) do 31.05.2023 r. lub krócej, 

w przypadku wcześniejszego wyczerpania kwoty, o której mowa w §5 ust. 13 umowy (Część II1 

SIWZ); - dla II etapu przez okres od 01.06.2021 r. do 31.05. 2023 r. lub krócej, w przypadku 

WZ/29/2020 16 wcześniejszego wyczerpania kwoty, o której mowa w § 5 ust. 13 umowy (Część 

II-1 SIWZ). W ramach zamówienia opcjonalnego, dotyczącego nabycia do 20 dodatkowych kart 

SIM, świadczenie usług telekomunikacyjnych przypisanych do dostarczonych kart odbywać się 

będzie przez okres od dostawy i aktywacji opcjonalnych kart SIM do końca okresu świadczenia 

usług w ramach zamówienia podstawowego. Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji 

wynosił: - na telefon - 24 miesiące, - na akumulator do telefonu - 24 miesiące. Za początek biegu 

terminu gwarancji uznaje się dzień wystawienia faktury VAT na element podlegający gwarancji.  

W ogłoszeniu powinno być: W ramach zamówienia podstawowego świadczenie usług 

telekomunikacyjnych odbywać się będzie: - dla I etapu, przez okres od 15 dnia od dnia 

podpisania umowy (nie wcześniej jednak niż od 1 grudnia 2020 r.) do 31.05.2023 r. lub krócej, 



WZ/29/2020 2 

w przypadku wcześniejszego wyczerpania kwoty, o której mowa w §5 ust. 13 umowy (Część II1 

SIWZ); - dla II etapu przez okres od 01.06.2021 r. do 31.05. 2023 r. lub krócej, w przypadku 

WZ/29/2020 16 wcześniejszego wyczerpania kwoty, o której mowa w § 5 ust. 13 umowy (Część 

II-1 SIWZ). W ramach zamówienia opcjonalnego, dotyczącego nabycia do 20 dodatkowych kart 

SIM, świadczenie usług telekomunikacyjnych przypisanych do dostarczonych kart odbywać się 

będzie przez okres od dostawy i aktywacji opcjonalnych kart SIM do końca okresu świadczenia 

usług w ramach zamówienia podstawowego. Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji 

wynosił: - na telefon - 24 miesiące, - na akumulator do telefonu - 24 miesiące. Za początek biegu 

terminu gwarancji uznaje się dzień wystawienia faktury VAT za dostarczone telefony.  

 


