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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
Al. Racławickie 14
Lublin
20-950
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Zięba
Tel.:  +48 814454159
E-mail: dzp@kul.pl 
Faks:  +48 814454163
Kod NUTS: PL814
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kul.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usług telefonii komórkowej w kraju i za granicą wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Numer referencyjny: AZP-240/PN-p221/04/2018

II.1.2) Główny kod CPV
64210000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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. 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.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

mailto:dzp@kul.pl
www.kul.pl
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/03/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: SZKOTT
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-036789
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 047-103257
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 06/03/2018

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: II.1.4)
Zamiast:
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez okres 24 miesięcy na rzecz Katolickiego
UniwersytetuLubelskiego Jana Pawła II usług telefonii komórkowej w kraju i za granicą oraz usług pakietowej
transmisjidanych wraz z usługą dostępu do internetu. 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
dointernetu 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
aparatutelefonicznego, w pozostałym zakresie wykonawcy w stosunku do zamawiającego nie przysługują
żadne roszczenia.
Powinno być:
Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez okres 24 miesięcy na rzecz Katolickiego
UniwersytetuLubelskiego Jana Pawła II usług telefonii komórkowej w kraju i za granicą oraz usług pakietowej
transmisjidanych wraz z usługą dostępu do internetu. 2. Na całość przedmiotu zamówienia składa się realizacja
następujących działań:
1) Świadczenie przez okres 24 miesięcy na rzecz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
usługtelefonii komórkowej w kraju i za granicą oraz usług pakietowej transmisji danych wraz z usługą dostępu
dointernetu 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.
Numer sekcji: II.2.4

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:103257-2018:TEXT:PL:HTML
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Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: II.2.4)
Zamiast:
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.
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.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przedmiotu zamówienia w postaci aparatu
telefonicznego, w przypadku gdy przedmiot zamówienia dostarczony jest w sposób niewłaściwy, w
uszkodzonym opakowaniu, gdy uszkodzeniu uległ przedmiot zamówienia, gdy przedmiot zamówienia jest
niezgodny z opisem zawartym w umowie i/lub gdy jego jakość jest niezgodna z opisem zawartym w umowie.
6. W przypadku dostarczenia przedmiotu zamówienia innego niż był zatwierdzony lub w przypadku
dostarczenia przedmiotu zamówienia nienależytej jakości, Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany na
własny koszt na przedmiot zamówienia opisany w załączniku nr 1 do SIWZ w terminie nie dłuższym niż 3 dni
robocze od daty zgłoszenia. W okresie czasu od momentu zgłoszenia o dostarczeniu przedmiotu zamówienia
nienależytej jakości do momentu wymiany aparatu na nowy bez wad Wykonawca jest zobowiązany zapewnić
aparat zastępczy o nie gorszych parametrach niż wpisane w niniejszej SIWZ.
7. Wykonawca zapewni, że gwarancja obejmie wszystkie dostarczone aparaty telefoniczne, akcesoria, baterie
i nośniki pamięci na okres określony przez producenta. Gwarancja liczona jest od dnia dostawy aparatu
telefonicznego do siedziby Zamawiającego potwierdzonej protokołem odbioru bez zastrzeżeń.
8. Zamawiający wymaga dostępności telefonicznej konsultanta dedykowanego Zamawiającemu pod
wskazanym w formularzu „Oferta Wykonawcy” oraz w umowie numerem telefonu w godz. 8:00-16:00 w dni
robocze.
9. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia instrukcję obsługi w języku
polskim, dokumentację parametrów technicznych producenta potwierdzającą parametry oferowane, kartę
gwarancyjną, dokument określający warunki konserwacji dostarczanego przedmiotu zamówienia – w
przypadku, gdy takowe są wymagane w Opisie przedmiotu zamówienia wraz z wyceną (załącznik nr 1 do
SIWZ), a w pozostałych przypadkach na żądanie Zamawiającego, a także inne dokumenty, jeżeli zostały
uwzględnione w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
10. Wszelkie nazwy własne użyte w opisach przedmiotu zamówienia, określają minimalny dopuszczalny
standard jakości przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się możliwość przedstawienia w ofercie rozwiązań
równoważnych tj. zaproponowanie produktów, które posiadają nie gorsze cechy jakościowe, wydajnościowe,
użytkowe, od produktów wskazanych przez Zamawiającego, o walorach nie gorszych niż opisane w SIWZ.
Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone
przez Zamawiającego.
11. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i
Wykonawcą będą dokonywane tylko w walucie polskiej. Zamawiający żąda określenia ceny oferty w walucie
PLN. Wykonawcy, którego walutą rozliczeniową jest inna niż PLN, zobowiązany jest przeliczyć walutę obcą,
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na podstawie średniego kursu NBP (Tabela A) na dzień ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.
Powinno być:
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.
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.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przedmiotu zamówienia w postaci aparatu
telefonicznego, w przypadku gdy przedmiot zamówienia dostarczony jest w sposób niewłaściwy, w
uszkodzonym opakowaniu, gdy uszkodzeniu uległ przedmiot zamówienia, gdy przedmiot zamówienia jest
niezgodny z opisem zawartym w umowie i/lub gdy jego jakość jest niezgodna z opisem zawartym w umowie.
6. W przypadku dostarczenia przedmiotu zamówienia innego niż był zatwierdzony lub w przypadku
dostarczenia przedmiotu zamówienia nienależytej jakości, Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany na
własny koszt na przedmiot zamówienia opisany w załączniku nr 1 do SIWZ w terminie nie dłuższym niż 3 dni
robocze od daty zgłoszenia. W okresie czasu od momentu zgłoszenia o dostarczeniu przedmiotu zamówienia
nienależytej jakości do momentu wymiany aparatu na nowy bez wad Wykonawca jest zobowiązany zapewnić
aparat zastępczy o nie gorszych parametrach niż wpisane w niniejszej SIWZ.
7. Wykonawca zapewni, że gwarancja obejmie wszystkie dostarczone aparaty telefoniczne, akcesoria, baterie
i nośniki pamięci na okres określony przez producenta. Gwarancja liczona jest od dnia dostawy aparatu
telefonicznego do siedziby Zamawiającego potwierdzonej protokołem odbioru bez zastrzeżeń.
8. Zamawiający wymaga dostępności telefonicznej konsultanta dedykowanego Zamawiającemu pod
wskazanym w formularzu „Oferta Wykonawcy” oraz w umowie numerem telefonu w godz. 8:00-16:00 w dni
robocze.
9. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia instrukcję obsługi w języku
polskim, dokumentację parametrów technicznych producenta potwierdzającą parametry oferowane, kartę
gwarancyjną, dokument określający warunki konserwacji dostarczanego przedmiotu zamówienia – w
przypadku, gdy takowe są wymagane w Opisie przedmiotu zamówienia wraz z wyceną (załącznik nr 1 do
SIWZ), a w pozostałych przypadkach na żądanie Zamawiającego, a także inne dokumenty, jeżeli zostały
uwzględnione w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
10. Wszelkie nazwy własne użyte w opisach przedmiotu zamówienia, określają minimalny dopuszczalny
standard jakości przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się możliwość przedstawienia w ofercie rozwiązań
równoważnych tj. zaproponowanie produktów, które posiadają nie gorsze cechy jakościowe, wydajnościowe,
użytkowe, od produktów wskazanych przez Zamawiającego, o walorach nie gorszych niż opisane w SIWZ.
Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone
przez Zamawiającego.
11. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i
Wykonawcą będą dokonywane tylko w walucie polskiej. Zamawiający żąda określenia ceny oferty w walucie
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PLN. Wykonawcy, którego walutą rozliczeniową jest inna niż PLN, zobowiązany jest przeliczyć walutę obcą,
na podstawie średniego kursu NBP (Tabela A) na dzień ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


