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Dział Zamówień Publicznych 

Nr sprawy AZP-240/PN-p221/04/2018-80                      Lublin, dn. 19.03.2018 r. 

 

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 221 000 euro 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Świadczenie usług telefonii komórkowej w kraju i za granicą  

wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

 

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, działając na podstawie art. 38 ustawy Pzp, dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ 

w następującym zakresie: 

 

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów treści SIWZ w następujący sposób: 

Jest: 

ROZDZIAŁ III. Opis przedmiotu zamówienia 

2. Na całość przedmiotu zamówienia składa się realizacja następujących działań: 

1) świadczenie przez okres 24 miesięcy na rzecz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II usług telefonii 

komórkowej w kraju i za granicą oraz usług pakietowej transmisji danych wraz z usługą dostępu do internetu dla co 

najmniej 43 i nie więcej niż 58 numerów abonenckich; 

2) dostawa co najmniej 1 i nie więcej niż 16 nowych aparatów telefonicznych. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ. 
4. Zamawiający informuje, iż realizacja zamówienia nastąpi w minimalnym zakresie 43 numery i 1 aparatu telefonicznego, w 

pozostałym zakresie Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego nie przysługują żadne roszczenia.  

Powinno być: 

ROZDZIAŁ III. Opis przedmiotu zamówienia 

2. Na całość przedmiotu zamówienia składa się realizacja następujących działań: 

1) świadczenie przez okres 24 miesięcy na rzecz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II usług telefonii 

komórkowej w kraju i za granicą oraz usług pakietowej transmisji danych wraz z usługą dostępu do internetu dla co 

najmniej 42 i nie więcej niż 58 numerów abonenckich; 

2) dostawa co najmniej 1 i nie więcej niż 16 nowych aparatów telefonicznych. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ. 
4. Zamawiający informuje, iż realizacja zamówienia nastąpi w minimalnym zakresie 42 numery i 1 aparatu telefonicznego, 

w pozostałym zakresie Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego nie przysługują żadne roszczenia.  

 

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów Załącznika nr 1 Opisu przedmiotu zamówienia do SIWZ w następujący sposób: 

 

Jest:  

I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 1 i 2  

1. „Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez okres 24 miesięcy na rzecz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 

Jana Pawła II usług telefonii komórkowej w kraju i za granicą oraz usług pakietowej transmisji danych wraz z usługą 

dostępu do internetu dla co najmniej 43 i nie więcej niż 58 numerów abonenckich oraz dostawa co najmniej 1 i nie 

więcej niż 16 nowych aparatów telefonicznych”.  

2. Zamawiający informuje, iż realizacja zamówienia nastąpi w minimalnym zakresie 43 numery i 1 aparatu 

telefonicznego, w pozostałym zakresie Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego nie przysługują żadne roszczenia 

Powinno być:  

I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 1 i 2  

1. „Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez okres 24 miesięcy na rzecz Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego Jana Pawła II usług telefonii komórkowej w kraju i za granicą oraz usług pakietowej transmisji danych 
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wraz z usługą dostępu do internetu dla co najmniej 42 i nie więcej niż 58 numerów abonenckich oraz dostawa co 

najmniej 1 i nie więcej niż 16 nowych aparatów telefonicznych”.  

2. Zamawiający informuje, iż realizacja zamówienia nastąpi w minimalnym zakresie 42 numery i 1 aparatu 

telefonicznego, w pozostałym zakresie Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego nie przysługują żadne 

roszczenia. 

 

Jest:  

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 3 ppkt 1) 

3. Usługi świadczone przez Wykonawcę będą obejmowały w szczególności::  

1) przeniesienie usług telefonii komórkowej od dotychczasowego operatora i aktywację tych usług w zakresie 43 

numerów telefonów będących w posiadaniu Zamawiającego; żadne numery Zamawiającego nie są związane umową 

lojalnościową; Wykonawca dokona przeniesienia i aktywacji numerów telefonicznych przydzielonych przez 

dotychczasowego operatora zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr. 171, 

poz. 1800 z późniejszymi zmianami). Przeniesienie przydzielonego numeru telefonicznego nie może powodować 

przerwy w świadczeniu usług telekomunikacyjnych dłuższej niż 3 godziny, pomiędzy godziną 0:00 a godziną 3:00, 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 r.; 

Powinno być:  

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 3 ppkt 1) 

3.Usługi świadczone przez Wykonawcę będą obejmowały w szczególności::  

1) przeniesienie usług telefonii komórkowej od dotychczasowego operatora i aktywację tych usług w zakresie 42 

numerów telefonów będących w posiadaniu Zamawiającego; żadne numery Zamawiającego nie są związane 

umową lojalnościową; Wykonawca dokona przeniesienia i aktywacji numerów telefonicznych przydzielonych przez 

dotychczasowego operatora zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr. 

171, poz. 1800 z późniejszymi zmianami). Przeniesienie przydzielonego numeru telefonicznego nie może 

powodować przerwy w świadczeniu usług telekomunikacyjnych dłuższej niż 3 godziny, pomiędzy godziną 0:00 a 

godziną 3:00, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 r.; 

 

Jest:  

I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 15. „Zamawiający dysponuje 43 numerami przedstawionymi w Tabeli 

nr 1. Wykonawca przeniesie te numery do swojej sieci. Uruchomione dla tych numerów usługi będą rozliczane zgodnie z 

abonamentami wskazanymi w Tabeli 1.  

Powinno być:  

I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 15. „Zamawiający dysponuje 42 numerami przedstawionymi w Tabeli 

nr 1. Wykonawca przeniesie te numery do swojej sieci. Uruchomione dla tych numerów usługi będą rozliczane zgodnie z 

abonamentami wskazanymi w Tabeli 1”.  

 

Jednocześnie wykreśla się poz. 32 z tabeli 1 tj. nr 601402764 AKKS, i jednocześnie zmienia się numerację w/w tabeli. 

 

Zamawiający mając na uwadze powyższą modyfikację zamieszcza dokument SIWZ po zmianach, w którym uwzględnione 

zostały niniejsze zmiany.  

 

Treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami należy odczytywać z uwzględnieniem wyżej 

wymienionych zmian a odmienne uregulowania zawarte w SIWZ są nieobowiązujące. 

 

                                      Podpisano 
 

Prorektor  ds. ogólnych 

  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II  

  dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL 

 


