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Dotyczy: zapytania ofertowego na świadczenie usług telekomunikacyjnych przez  

    okres 12-tu miesięcy- cz. III 

 
 
W związku z pytaniami dotyczącymi zapytania ofertowego na świadczenie 
usług telekomunikacyjnych przez okres 12 m-cy (postępowanie PO-
II.2630.266.21; EŁ.242.14.2.21.SG) Urząd Morski w Szczecinie udziela 
następujących odpowiedzi: 
 
 
Pytanie 1: 
 
Wykonawca prosi o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się na zmianę 
statycznych adresów IP w przypadku zmiany operatora. Operator przydziela 
adresację z własnej puli adresów. Dotyczy wszystkich taryf, które miałyby korzystać z 
tego rozwiązania. 
 
Odpowiedź:  
 
Zamawiający potwierdza, że zgadza się na zmianę statycznych adresów IP w 
przypadku zmiany operatora dla wszystkich taryf, które będą korzystać z tego 
rozwiązania. 
 
Pytanie 2: 
Dotyczy rozdz. II pkt 1 b) 
Czy Zamawiający określa ilość danych w następujący sposób: minimum 5 GB w 
kraju oraz pakiet 2 GB w krajach Unii Europejskiej? 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający określa ilość danych w następujący sposób: minimum 5 GB 
wysyłanych i odebranych danych na kartę SIM miesięcznie, w tym 2 GB w krajach 
Unii Europejskiej, tj. łącznie 5 GB. 
 
Pytanie 3: 
Dotyczy rozdz. II pkt 1 c) 
Czy Zamawiający określa ilość danych w następujący sposób: minimum 5 GB w 
kraju oraz pakiet 1 GB w krajach Unii Europejskiej? 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający określa ilość danych w następujący sposób: minimum 5 GB 
wysyłanych i odebranych danych na kartę SIM miesięcznie, w tym 1 GB w krajach 
Unii Europejskiej, tj. łącznie 5 GB. 
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Pytanie 4: 
Dotyczy rozdz. II pkt 1 b) i 1 c) 
Czy Zamawiający wrazi zgodę na taką konstrukcję pakietów transmisji danych w 
krajach Unii Europejskiej, aby po wykorzystaniu danych zawartych w tym pakiecie 
nastąpiła blokada transmisji danych lub nastąpi naliczanie po stawkach, które 
zostaną przedstawione Zamawiającemu? 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę na taką konstrukcję pakietów transmisji danych w 
krajach Unii Europejskiej, aby po wykorzystaniu danych zawartych w tym pakiecie 
nastąpiło naliczanie po stawkach, które zostaną przedstawione Zamawiającemu. 

 
Pytanie 5: 
Dotyczy rozdz. II pkt 4 a) oraz pkt 6 tiert pierwszy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę modelu na Samsung Galaxy S21 5 G 
Dual SIM 256 GB na Samsung Galaxy S21 5 G Dual SIM 128 GB? 
Dodatkowo Wykonawca informuje, iż ten model nie występuje w kolorze czarnym, 
najbardziej zbliżony kolor to szary ( Pahantom Gray). 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę modelu na Samsung Galaxy S21 5 G 
Dual SIM 256 GB na Samsung Galaxy S21 5 G Dual SIM 128 GB. 
Zamawiający akceptuje telefon w kolorze szarym (tylko w przypadku, jeśli ten model 
nie występuje na rynku w kolorze czarnym). 
 
Pytanie 6: 
Dotyczy rozdz. III pkt 2 d) 
Czy Zamawiający określa ilość danych w następujący sposób: minimum 10 GB w 
kraju oraz pakiet 4 GB w krajach Unii Europejskiej? 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający określa ilość danych w następujący sposób: minimum 10 GB 
wysyłanych i odebranych danych na kartę SIM miesięcznie, w tym 4 GB w krajach 
Unii Europejskiej, tj. łącznie 10 GB. 

 
Pytanie 7: 
Dotyczy rozdz. III pkt 2 d) 
Czy Zamawiający wrazi zgodę na taką konstrukcję pakietu transmisji danych w 
krajach Unii Europejskiej, aby po wykorzystaniu danych zawartych w tym pakiecie 
nastąpiła blokada transmisji danych lub nastąpi naliczanie po stawkach, które 
zostaną przedstawione Zamawiającemu? 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę na taką konstrukcję pakietu transmisji danych w krajach 
Unii Europejskiej, aby po wykorzystaniu danych zawartych w tym pakiecie nastąpiło 
naliczanie po stawkach, które zostaną przedstawione Zamawiającemu. 
 
Pytanie 8: 
Dotyczy rozdz. IV pkt 2 a) i  b) 
Prosimy o informację na temat pakietu 200 SMS 
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- czy pakiet 200 SMS ma być wykorzystywany do wszystkich krajowych operatów 
komórkowych, czy tylko do sieci macierzystej? 
- czy Zamawiający wyraża zgodę, aby po wykorzystaniu pakietu 200 SMS 
następowało naliczanie za każdą wiadomość SMS zgodnie z cennikiem taryf 
biznesowych Wykonawcy? 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że: 
- pakiet 200 SMS ma być wykorzystywany do wszystkich krajowych operatów 
komórkowych; 
- wyraża zgodę, aby po wykorzystaniu pakietu 200 SMS następowało naliczanie za 
każdą wiadomość SMS zgodnie z cennikiem taryf biznesowych Wykonawcy. 

 
Pytanie 9: 
Dotyczy rozdz. IV pkt 2 a) i  b) 
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby po wykorzystaniu pakietów 1 GB ( pkt 2 a) lub 
20 GB (pkt 2b) nastąpiło obniżenie prędkości transmisji danych, bez naliczania 
dodatkowych opłat? 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody, aby po wykorzystaniu pakietów 1 GB ( pkt 2 a) lub 
20 GB (pkt 2b) nastąpiło obniżenie prędkości transmisji danych. 
Po wykorzystaniu pakietu danych powinno nastąpić naliczanie opłat zgodnie z 
cennikiem taryf biznesowych Wykonawcy. 

 
Pytanie 10: 
Dotyczy rozdz. IV pkt 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w następujący sposób: 
rezygnacja ze świadczenia usług telekomunikacyjnych nastąpi w terminie 30 dni od 
daty zgłoszenia? 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu w następujący sposób: 
rezygnacja ze świadczenia usług telekomunikacyjnych nastąpi w terminie 30 dni od 
daty zgłoszenia. 

 
Pytanie 11: 
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że usługi nieobjęte ofertą/opłatą abonamentową 
będą rozliczane zgodnie z cennikiem usług telekomunikacyjnych dla klientów 
biznesowych. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że usługi nieobjęte ofertą/opłatą abonamentową będą 

rozliczane zgodnie z cennikiem usług telekomunikacyjnych dla klientów 
biznesowych. 
 
 

Wojciech Zdanowicz 
 

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie 
          /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/                

        


