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Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

WA.2320.10.2019   Rzeszów, 07-05-2019 

 

WYJAŚNIENIA, MODYFIKACJE, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 

  

 W związku z ogłoszonym postępowaniem WA.2320.10.2019 z dnia 30.04.2019 r. dot.  

Świadczenia usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych oraz usługa 

mobilnego dostępu do Internetu w technologii LTE, wpłynęły zapytania dotyczące treści 

szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.  

 Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami. 

 

PYTANIE nr 1: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do aktywacji dodatkowych kart SIM w okresie obowiązywania 

umowy, na zasadach w niej określonych oraz na pozostały okres jej obowiązywania tj.:   

1) w zakresie usługi telefonii komórkowej w ilości nie większej niż 2 aktywacje, na okres nie dłuższy 

niż do dnia 30.06.2021 r.;   

1) w zakresie usługi mobilnego dostępu do Internetu w technologii LTE w ilości nie większej niż 2 

aktywacja, na okres nie dłuższy niż do dnia 30.06.2021 r.   

Nie mogę  dosprzedać Państwu w dowolnym momencie nowych sim z kontraktem do końca 

kontraktu pierwotnie aktywowanych kart. Każda nowa karta sim miałaby nową umowę na 24 

miesiące od dnia aktywacji   

 

WYJAŚNIENIE 

Zamawiający zmienia treść Zapytania ofertowego w zakresie Szczegółowego opisu przedmiotu 

zamówienia stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego.  

W konsekwencji, Zamawiający zmienia treść Zapytania ofertowego w zakresie Istotnych 

postanowień, które zostaną wprowadzone do umowy - Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego. 

 

 

PYTANIE nr 2: 

Usługa mobilnego dostępu do Internetu w technologii LTE świadczona będzie nieprzerwanie będzie 

w okresie 30 miesięcy tj. od dnia 14.07.2019 r. do dnia 30.06.2021 r. Możliwa umowa jest tylko na 

24 m-ce. Jest potrzeba zmiany daty zakończenia umowy.   

 

WYJAŚNIENIE 

Zamawiający zmienia treść Zapytania ofertowego w zakresie Szczegółowego opisu przedmiotu 

zamówienia stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego.  

W konsekwencji, Zamawiający zmienia treść Zapytania ofertowego w zakresie Istotnych 

postanowień, które zostaną wprowadzone do umowy - Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego. 

    

PYTANIE nr 3: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zapewnienia możliwości łączenia pakietów internetowych 



 

 

dla poszczególnych kart SIM.   

Mamy rozwiązanie na kartach voice które daje taką możliwość ale wtedy pakiet nie jest bezpieczny 

nie następuje automatyczna blokada po wykorzystaniu wspólnego pakietu, dodatkowo każdy z 

użytkowników informowany jest sms-em na bieżąco o wykorzystaniu każdego z pakietów. Czy 

zadowoliłby Państwa pakiet 10 GB dla każdego z numerów?    

 

WYJAŚNIENIE 

Zamawiający zmienia treść Zapytania ofertowego w zakresie Szczegółowego opisu przedmiotu 

zamówienia stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego   

W konsekwencji, Zamawiający zmienia treść Zapytania ofertowego w zakresie Istotnych 

postanowień, które zostaną wprowadzone do umowy - Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego. 

 

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 10.05.2019 r. 

 

Pozostałe zapisy postępowania nie ulegają zmianie.  
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