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                   Warszawa, 27 listopada 2012 roku 
 
 
CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ – ZAMEK UJAZDOWSKI 
ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa 
tel. + 48 22 628 76 83, faks. + 48 22 628 95 50 
NIP: 526-025-12-85, REGON: 000986159 
www.csw.art.pl, e-mail: csw@csw.art.pl 
 
       Do Wykonawców  
       ubiegających się o udzielenie 
       zamówienia publicznego 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  
   nieograniczonego na świadczenie usług telefonii komórkowej łącznie z dostawą urządzeń do 
   ich obsługi, znak sprawy TELEFON 
 
 

INFORMACJA O MODYFIKACJI TREŚCI SIWZ 
 
Działając w imieniu Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski w Warszawie przy ul. Jazdów 2,  
00-467 Warszawa, zwanym dalej „Zamawiającym” na podstawie art. 38 ust. 4 w zw. z ust. 4a ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 
ze zm.) zmieniam treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ” poprzez 
nadanie nowego brzmienia następującym jej postanowieniom:  
 
SIWZ 

 Zmieniono numerację załączników, zapis o treści Załącznikami do niniejszego dokumentu, 
otrzymuje następujące brzmienie: 

Załącznikami do niniejszego dokumentu są: 

Nr Nazwa załącznika 

1 Oświadczenie o spełnianiu warunków 

2 Wykaz usług 

3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

4 Aktualny odpis lub oświadczenie 

 

Nr  Nazwa dokumentu / wzoru 

5 Wzór umowy 

6 Formularz oferty 

7 Opis przedmiotu zamówienia 
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ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

 Załącznik nr 7 do SIWZ dokument, zapis o treści: Zamawiający wymaga aby:  lit a) otrzymuje 
brzmienie: 

 
„taryfikacja połączeń głosowych była jednosekundowa względem połączeń krajowych, bez opłaty 
za inicjację połączenia. Do połączeń międzynarodowych i roamingowych Zamawiający przyjmuje 
taryfikację o maksymalnej wartości 30 sekund na terenie Unii Europejskiej. Poza jej obszarem 
zastosowanie będą miały taryfikacje operatorów z poszczególnych krajów”. 
 
 Załącznik nr 7 do SIWZ dokument pkt. I ust. 1) oraz pkt III ppkt.5.3. ust. 1) otrzymuje 

brzmienie: 
 
pkt. I ust. 1) 
„zapewnienie dostępu do sieci telefonii komórkowej na obszarze min. 95 % na poziomie 
umożliwiającym:” 
 
ppkt.5.3. ust. 1) 
„Zapewnienie dostępu do sieci GSM na obszarze 95 % terenu Polski,” 
 
 Załącznik nr 7 do SIWZ dokument , pkt. III ppkt.2 zapis o treści „Zamawiający uzyska prawo do 

wymiany aparatów, których okres użytkowania u Zamawiającego przekroczył 24 miesiące” 
zostaje usunięty 

 Załącznik nr 7 do SIWZ dokument, pkt. III ppkt 1 otrzymuje brzmienie:   
 

„Wszystkie głosowe plany taryfowe zamieszczone w ofercie powinny być planami sekundowymi 
dla połączeń generowanych na terenie Polski, bez opłat inicjacyjnych za rozpoczęcie połączenia.  
Dla połączeń międzynarodowych i roamingowych taryfikacja powinna wynosić maksymalnie 15 
sekund, przynajmniej na terenie Unii Europejskiej. 
W przypadku pakietowej transmisji danych naliczanie (taryfikowanie) następuje co 100 kB. 
Plany taryfowe dla kart głosowych w telefonach komórkowych powinny przedstawiać się 
następująco: 
plan musi być oparty na jednolitym abonamencie dla wszystkich obecnych i przyszłych 
użytkowników; plan powinien uwzględniać PAKIET WARTOŚCIOWY 22 000 minuty miesięcznie do 
wykorzystania przez 44 karty SIM połączenia w ramach sieci korporacyjnej należy wliczyć w koszt 
opłaty abonamentowej; 
sieć korporacyjna powinna zawierać nielimitowaną liczbę minut miesięcznie do wykorzystania 
przez każdą aktywną kartę SIM w taryfie głosowej. 
Koszty aktywacji kart SIM powinny zostać wkalkulowane w cenę opłaty abonamentowej. 
Koszt dostawy aparatów telefonicznych oraz modemów powinien zostać wkalkulowany przez 
Wykonawcę w cenie oferty.  
Wszystkie pozostałe rodzaje usług, nie wymienione w formularzu oferty, a dostępne w ofercie 
biznesowej Wykonawcy muszą być rozliczne wg zasad i cen wynikających z biznesowego planu 
taryfowego Wykonawcy o najwyższej opłacie abonamentowej na dzień złożenia oferty. 
 
Ponadto przez cały okres obowiązywania Umowy Wykonawca zagwarantuje, że nie podniesie 
Zamawiającemu zaoferowanych stawek w tej taryfie, ewentualnie je obniży”. 
 
 Załącznik nr 7 do SIWZ dokument, pkt. III (tabela) kolumna rodzaj usługi/dostawy –opis 

przedmiotu zamówienia, prawidłowe brzmienie to: 
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„Opłata za 1 sms międzynarodowy na terenie Unii Europejskiej”. 
 
 Załącznik nr 7 do SIWZ dokument, pkt. III (tabela), prawidłowe brzmienie to: 
 
„Opłata za minutę połączenia głosowego w roamingu międzynarodowym obowiązująca ramach 
Unii Europejskiej”. 
 
 Załącznik nr 7 do SIWZ dokument, pkt 5 wymagania szczegółowe ppkt 5.2 otrzymuje 

brzmienie: 
 
„Zamawiający wymaga, aby w przypadku rezygnacji z numeru lub wygaśnięcia Umowy o 
świadczenie usług Wykonawca (operator) w terminie 6 miesięcy od wygaśnięcia Umowy nie 
udostępnił numeru osobie trzeciej”. 
 
 Załącznik nr 7 do SIWZ dokument, pkt III ppkt.1 otrzymuje brzmienie: 
 
„Wszystkie głosowe plany taryfowe zamieszczone w ofercie powinny być planami sekundowymi 
dla połączeń generowanych na terenie Polski, bez opłat inicjacyjnych za rozpoczęcie połączenia”.   

 
 Załącznik nr 7 do SIWZ dokument, pkt III tabela poz. 4  
 
Zamawiający wskazuje iż informacje zawarte w załącznik nr 3 pkt III tabela poz. 4 mają swoje 
odzwierciedlenie w załączniku nr 2 w formularzu ofertowym tabela poz. 5.               

 
 Załącznik nr 7 do SIWZ dokument, pkt III tabela poz. 10  
 
zapis o treści „Uruchomienie dedykowanej dla Zamawiającego usługi sprawdzenia ilości 
wykorzystanego limitu przydzielonego użytkownikowi” zostaje usunięty. 
 
 Załącznik nr 7 do SIWZ dokument, pkt III. ppkt.5.3. ust. 8) otrzymuje nowe brzmienie: 
 
„Zapewnienie możliwości czasowej blokady numeru IMEI terminala w przypadku kradzieży lub 
zgubienia przez użytkownika, lecz po dostarczeniu zaświadczenia z Policji o fakcie zgłoszenia 
kradzieży telefonu”. 
 
 Załącznik nr 7 do SIWZ dokument, zapis o treści: Świadczona usługa objęta tym 

postępowaniem zapewnić ma w szczególności  pkt 5) otrzymuje brzmienie: 
 
„korporacyjną usługę łączności głosowej między abonamentami wskazanymi przez 
Zamawiającego na terenie kraju między numerami przeniesionymi i aktywowanymi w sieci, która 
należy do Wykonawcy”. 
 
 Załącznik nr 6 do SWIZ dokument, poz. 7 otrzymuje brzmienie: 
 
„Podana tu cena ma dotyczyć połączeń wychodzących”. 
 

 
 Załącznik nr 6 do SWIZ dokument  
 
„Zamawiający zmodyfikuje tabele w formularzu ofertowym, tak by kwota końcowa obejmowała 
pełny czas trwania umowy tj. 24 miesiące.”   
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 Załączniku nr 3 do SIWZ dokument, w zapisie o treści: oświadczamy, że brak jest podstaw do 

wykluczenia nas na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. 
zm.), zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się 
 po pkt 9) dodaje się pkt 10) i 11) w brzmieniu: 

 
10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o 
którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się 
wyroku; 
11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką 
komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka 
zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 
skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. 

 
 

 Załącznik nr 5 do SIWZ dokument, § 1 ust. 7 b. otrzymuje brzmienie: 
 
„jednosekundowa taryfikacja połączeń głosowych względem połączeń krajowych, bez opłaty za 
inicjację połączenia. Do połączeń międzynarodowych i roamingowych Zamawiający przyjmuje 
taryfikację o maksymalnej wartości 30 sekund na terenie Unii Europejskiej. Poza jej obszarem 
zastosowanie będą miały taryfikacje operatorów z poszczególnych krajów”. 
 
 Załącznik nr 5 do SIWZ dokument, § 1 ust. 7 h. otrzymuje brzmienie: 
 
„gwarantuje bezpłatną pocztę głosową w abonamencie dla połączeń krajowych”. 
 
 Załącznik nr 5 do SIWZ dokument, § 1 ust. 7 i. otrzymuje brzmienie: 
 
„gwarantuje bezpłatną identyfikację numeru dzwoniącego w sytuacji, gdy numer dzwoniącego 
nie jest zastrzeżony”. 
 
 Załącznik nr 5 do SIWZ dokument, dotychczasowy § 5 oznacza się jako § 5 ust. 1, a po nim 

dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 
 
„Przed odstąpieniem od Umowy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy 7 - dniowy termin na 
usunięcie uchybień, którego bezskuteczny upływ będzie uprawniał go do odstąpienia od 
Umowy”. 

 
 Załącznik nr 5 do SIWZ dokument, § 3 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 
 
„Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w ciągu 30 dni od dnia wystawienia przez niego 
faktury VAT. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu faktury VAT nie później niż 
na 7 dni przed dniem ich płatności”. 

 
 Załącznik nr 5 do SIWZ dokument, § 3 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 
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„Za dzień zapłaty Strony uznają dzień wpływu należności na rachunek bankowy Wykonawcy”. 
 
 Załącznik nr 5 do SIWZ dokument, § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
 
„Na urządzenia o których mowa w ust. 2 Wykonawca udziela 24 miesięcznej rękojmi za wady 
rzeczy sprzedanej, której początek będzie liczony od dnia ich odbioru przez Zamawiającego. 
Rękojmia, o której mowa w zdaniu pierwszym jest niezależna od gwarancji udzielonej przez 
producenta”. 
 
 Załącznik nr 5 do SIWZ dokument, § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
 
„Wykonawca na dostarczone aparaty telefoniczne, terminale i modemy do transmisji danych 
udziela rękojmi za wady rzeczy sprzedanej na 24 miesiące. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się 
od dnia przyjęcia i podpisania bez uwag protokołu odbioru poszczególnych urządzeń. Wszelkie 
roszczenia wynikłe po upływie tego terminu Zamawiający będzie realizował we własnym zakresie. 
Uprawnienia z rękojmi nie wyłączają uprawnień z gwarancji jakie przysługują Zamawiającemu 
wobec producenta sprzętu dostarczonego przez Wykonawcę”. 
 
 Załącznik nr 5 do SIWZ dokument, w § 6 dokonuje się następujących zmian: 
 
Usuwa się ust. 4. W związku z dokonaną zmianą dotychczasowy ust. 5 przyjmuje oznaczenie jako 
ust. 4, dotychczasowy ust. 6 przyjmuje oznaczenie jako ust. 5, a dotychczasowy ust. 7 przyjmuje 
oznaczenie jako ust. 6. 
 
 Załącznik nr 5 do SIWZ dokument, § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
 
„Zamawiający będzie uprawniony żądać od Wykonawcy kary umownej, jeżeli: 
 
a. Wykonawca przekroczy termin o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy w wysokości 0,5% 

Wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki: 
b. Wykonawca przekroczy termin o którym mowa w § 4 ust. 2 Umowy w wysokości 0,5% 

Wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki”. 
 
c. Załącznik nr 5 do SIWZ dokument, dawny  § 6 ust.5 to aktualnie § 6 ust.4,  który otrzymuje 

brzmienie: 
 
„Za każdy inny niż określony w § 6 ust. 1 i 4 przypadek niewykonania lub nienależytego 
wykonania obowiązków wynikających z Umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu będzie 
przysługiwała kara umowna w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)”. 
 

 Załącznik nr 5 do SIWZ dokument, § 1 ust. 7 pkt l otrzymuje brzmienie: 
 
„gwarantuje nieodpłatne comiesięczne bilingi wykonanych połączeń numerów udostępnianych w 
formie elektronicznej za pośrednictwem strony www. wykonawcy”. 
 

 Załącznik nr 5 do SIWZ dokument, § 4 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
 
„W przypadku awarii urządzenia i zgłoszenia tego faktu w formie pisemnej, faksem lub poprzez e-
mail, Wykonawca na czas jego naprawy dostarczy w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania 
zgłoszenia urządzenie zamienne o parametrach równoważnych dla urządzenia naprawianego”. 
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 Załącznik nr 5 do SIWZ dokument, usuwa się § 1 ust. 7 k., a w związku z tym 
dotychczasowy pkt. l oznacza się jako pkt. k, dotychczasowy pkt. m oznacza się jako pkt. 
l, a dotychczasowy pkt. n oznacza się jako pkt. m 

 
 Załącznik nr 5 do SIWZ dokument, § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 
„Płatności będą dokonywane za realnie wykonane połączenia”.  

 
 Załącznik nr 5 do SIWZ dokument, dotychczasowy  § 6 ust.6 oznaczony teraz jako § 6 

ust.5 otrzymuje brzmienie: 
 
„Uprawnienia opisane w niniejszym paragrafie Zamawiający będzie realizował przy zastrzeżeniu 
treści rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r., w sprawie trybu 
postępowania reklamacyjnego oraz warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi 
telekomunikacyjnej”.   

 
 Załącznik nr 5 do SIWZ dokument, w § 9 ust. 6 po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie 

drugie w brzmieniu: 
 
„Jeżeli jakakolwiek część któregokolwiek załącznika, a w szczególności druku stosowanego przez 
Wykonawcę, będzie sprzeczna z postanowieniami Umowy, to rozstrzygające znaczenie będzie 
miała Umowa”.  
 

 
Zmiany powyższe zostały wprowadzone na skutek pytań zadanych przez Wykonawców.  
 
      
      
          __________________ 
                   (podpis)    
        


