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Września, dnta 2I .09 .2022r.

Nr sprawy: 00IIZl20l22

Dotyczy zaprtania ofertowego na: usługi telefonii komórkowei, wraz z dostawą

telefonów komórkowych zkartami SIM oraz routerów mobilnego internetu z kartami
sIM.
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Lp Pytanie Odpowiedź
1 Proszę o zgodę na zmianę zapisu na zgodny z prawem

telekomunikacyjnym w sprawie przenaszalności numeru,

Poprzedni zapis:

wypowiedzenia w imieniu Zanawiającego obowiązujących
umów w trybie w nich określonlłrn. Zamawiający nie
dopllszcza możliwości przenvy w dostawie usług
telekomunikacyjnych oraz fakturowania przęz Wykonawcę i
obecnego operatora usług zaten sam okres.

Nowy zapis:

Wykonawca zapewni przeniesienie do własnej sieci
dotychczasowych numerów przy dzielonych i wykorzystanych
przęz Zamawiającego (przerwa w świadczeniu usług w
momencie przenoszenia numeracji do nowego operatora może
występowaó w godzinach 00:00 a 03:00 w nocy), zgodnie z
ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA CYFRYZACJI z dnia
11 grudnia 2018 r. w sprawie warunków korzystania z
uprawnień w publicznych sieciach telekomunikacyjnych ( Dz,
U. z2018 r. poz.2324).

Zamawiający modyfrkuje zapis na:

,,wypowiedzenia w imieniu
Zamawiającego obowiązujących
umów w trybie w nich określonym.
Zarnawiający nie dopuszcza
możliwości przenvy w dostawie
usług telekomunikacyjnych
dłuższej niZ wynika to z
ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA CYFRYZACJI z dnia
11 grudnia 2018 r. w sprawie
waruŃów korzystania z uprawnień
w publicznych sieciach
telekomunikacyjnych ( Dz. U. z
2018 r. poz.2324) tj. max. 3h, w

Igodzinach 00:00 a 03:00.

I Zamawiający nie dopuszcza

I mozliwości fakturowania przez

I Wykonawcę i obecnego operatora
usług za ten sam okręs.
Zamawiający dopuszcza
poźniejsze uruchomienie usługi dla
poszczególnych numerów, tylko
jeśli wynika to z zachowania
okresu wypowiędzenia. "

2 - telefon Xiaomi Redmi 9A - 10 sztuk

Czy zamawiający zaakcepĘe propozycję nowszego modelu tj

Xiaomi Redmi 9AT?

Zamaw iaj ący d op us z cza.
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