
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Świadczenie usług telefonii komórkowej i usług bezprzewodowej transmisji danych wraz z dostawą telefonów

komórkowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010978710

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 00-546

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@bfg.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bfg.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Bankowy Fundusz Gwarancyjny

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

gwarantowanie depozytów oraz prowadzenie przymusowej restrukturyzacji

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00224085/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-06-24 16:22

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00211813/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą: 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej i usług bezprzewodowej transmisji danych wraz z
dostawą aparatów telefonii komórkowej dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, polegających na:
1.) w zakresie zamówienia podstawowego (gwarantowanego):
1.1) przeniesieniu do sieci telekomunikacyjnej Wykonawcy dotychczas wykorzystywanych 220 numerów telefonów na
zasadach określonych w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 576 ze zm. -
dalej: „ustawa Prawo telekomunikacyjne”) oraz rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie
warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2324), o ile
Wykonawca jest nowym w stosunku do dotychczasowego operatora. Przeniesienie nie dotyczy kart SIM DATA, dla których
Wykonawca dostarczy karty SIM z nowymi numerami z własnych zasobów numeracyjnych. Lista użytkowanych przez
Zamawiającego numerów telefonicznych zostanie przekazana Wykonawcy w dniu podpisania Umowy przez Strony;
1.2) umożliwieniu bezpłatnego przeniesienia przez Zamawiającego w czasie trwania Umowy praw z 10% umów
indywidualnych o świadczenie usług telefonii komórkowej i bezprzewodowej transmisji danych na osoby fizyczne;
Zamawiający zastrzega, że w wyniku cesji praw na osoby fizyczne liczba kart SIM VOICE i SIM DATA nie zmniejszy się
poniżej liczby określonej w zamówieniu podstawowym; Zamawiający akceptuje, że warunki świadczenia usług dla numerów
przeniesionych na zasadzie cesji na osoby fizyczne, będą inne niż warunki określone w Umowie dla Zamawiającego;
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1.3) dostarczeniu 25 sztuk aparatów telefonicznych typu A, 19 sztuk aparatów telefonicznych typu B oraz 1 sztuki aparatu
telefonicznego typu C; 
1.4) dostarczeniu 220 sztuk kart SIM VOICE oraz 300 sztuk kart SIM DATA;
1.5) świadczeniu na rzecz Zamawiającego usług dla 220 numerów, w tym 210 obecnie użytkowanych numerów oraz 10
nowych numerów, obejmujących plan dla kart SIM VOICE w PL, o którym mowa w Rozdziale V pkt 3 OPZ; 
1.6) świadczeniu na rzecz Zamawiającego usług dla 300 kart SIM DATA w PL, o którym mowa w Rozdziale V pkt 4 OPZ;
1.7) uruchomieniu dedykowanej dla Zamawiającego grupy korporacyjnej użytkowników sieci telefonii komórkowej z
bezpłatnymi połączeniami krajowymi wewnątrz tej grupy.
2.) w zakresie opcji, o której mowa w art. 441 ustawy Pzp, (dalej” „opcja”) zwiększeniu zakresu świadczenia usług telefonii
komórkowej i usług bezprzewodowej transmisji danych w niżej wymienionych ilościach:
2.1) karta SIM VOICE do 60 abonamentów,
2.2) karta SIM DATA do 60 abonamentów,
2.3) dodatkowy pakiet do abonamentu "głos" w postaci bezpłatnych rozmów na terenie UE i pakietu danych UE min. 4GB –
do 30 aktywacji w ciągu jednego miesiąca,
2.4) dodatkowy pakiet do kart "data" - pakiet danych UE min. 4GB - 
– do 30 aktywacji w ciągu jednego miesiąca,
2.5) dodatkowy pakiet do abonamentu "głos" - 250 minut na rozmowy na świecie oraz pakiet danych świat min. 1GB – do 2
aktywacji w ciągu jednego miesiąca.
3.) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SWZ, a szczegółowe warunki i zasady
realizacji zamówienia zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ.

Po zmianie: 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej i usług bezprzewodowej transmisji danych wraz z
dostawą aparatów telefonii komórkowej dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, polegających na:
1.) w zakresie zamówienia podstawowego (gwarantowanego):
1.1) przeniesieniu do sieci telekomunikacyjnej Wykonawcy dotychczas wykorzystywanych 220 numerów telefonów na
zasadach określonych w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 576 ze zm. -
dalej: „ustawa Prawo telekomunikacyjne”) oraz rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie
warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2324), o ile
Wykonawca jest nowym w stosunku do dotychczasowego operatora. Przeniesienie nie dotyczy kart SIM DATA, dla których
Wykonawca dostarczy karty SIM z nowymi numerami z własnych zasobów numeracyjnych. Lista użytkowanych przez
Zamawiającego numerów telefonicznych zostanie przekazana Wykonawcy w dniu podpisania Umowy przez Strony;
1.2) umożliwieniu przeniesienia przez Zamawiającego w czasie trwania Umowy praw i obowiązków z 10% umów o
świadczenie usług telefonii komórkowej i bezprzewodowej transmisji danych z osób fizycznych na Zamawiającego lub z
Zamawiającego na osoby fizyczne; Zamawiający zastrzega, że w wyniku cesji praw i obowiązków na osoby fizyczne liczba
kart SIM VOICE i SIM DATA nie zmniejszy się poniżej liczby określonej w zamówieniu podstawowym; Koszt usługi dla
numerów przeniesionych na zasadzie cesji z osoby fizycznej na Zamawiającego zostanie ujęty w ramach opłaty za
miesięczny jednostkowy abonament obejmujący plan dla każdej z 220 sztuk kart SIM VOICE w PL wskazanej przez
Wykonawcę w ofercie; Warunki świadczenia usług dla numerów przeniesionych na zasadzie cesji z Zamawiającego na
osobę fizyczną, będą inne niż warunki określone w Umowie dla Zamawiającego, a jej koszty wg cennika Wykonawcy
poniesie osoba fizyczna;
1.3) dostarczeniu 25 sztuk aparatów telefonicznych typu A, 19 sztuk aparatów telefonicznych typu B oraz 1 sztuki aparatu
telefonicznego typu C; 
1.4) dostarczeniu 220 sztuk kart SIM VOICE oraz 300 sztuk kart SIM DATA;
1.5) świadczeniu na rzecz Zamawiającego usług dla 220 numerów, w tym 210 obecnie użytkowanych numerów oraz 10
nowych numerów, obejmujących plan dla kart SIM VOICE w PL, o którym mowa w Rozdziale V pkt 3 OPZ; 
1.6) świadczeniu na rzecz Zamawiającego usług dla 300 kart SIM DATA w PL, o którym mowa w Rozdziale V pkt 4 OPZ;
1.7) uruchomieniu dedykowanej dla Zamawiającego grupy korporacyjnej użytkowników sieci telefonii komórkowej z
bezpłatnymi połączeniami krajowymi wewnątrz tej grupy.
2.) w zakresie opcji, o której mowa w art. 441 ustawy Pzp, (dalej” „opcja”) zwiększeniu zakresu świadczenia usług telefonii
komórkowej i usług bezprzewodowej transmisji danych w niżej wymienionych ilościach:
2.1) karta SIM VOICE do 60 abonamentów,
2.2) karta SIM DATA do 60 abonamentów,
2.3) dodatkowy pakiet do abonamentu "głos" w postaci bezpłatnych rozmów na terenie UE i pakietu danych UE min. 4GB –
do 30 aktywacji w ciągu jednego miesiąca,
2.4) dodatkowy pakiet do kart "data" - pakiet danych UE min. 4GB - 
– do 30 aktywacji w ciągu jednego miesiąca,
2.5) dodatkowy pakiet do abonamentu "głos" - 250 minut na rozmowy na świecie oraz pakiet danych świat min. 1GB – do 2
aktywacji w ciągu jednego miesiąca (Zamawiający dopuszcza ograniczenie liczby kierunków do 50 przy jednoczesnej
możliwości modyfikacji listy krajów rozliczanych w ramach przedmiotowego pakietu).
3.) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SWZ, a szczegółowe warunki i zasady
realizacji zamówienia zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.9. Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji

Przed zmianą: 
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1.) Opcja, o której mowa w art. 441 ustawy Pzp, obejmuje zwiększenie zakresu świadczenia usług telefonii komórkowej i
usług bezprzewodowej transmisji danych w niżej wymienionych ilościach:
1.1) karta SIM VOICE do 60 abonamentów,
1.2.) karta SIM DATA do 60 abonamentów,
1.3.) dodatkowy pakiet do abonamentu "głos" w postaci bezpłatnych rozmów na terenie UE i pakietu danych UE min. 4GB –
do 30 aktywacji w ciągu jednego miesiąca,
1.4.) dodatkowy pakiet do kart "data" - pakiet danych UE min. 4GB - 
– do 30 aktywacji w ciągu jednego miesiąca,
1.5.) dodatkowy pakiet do abonamentu "głos" - 250 minut na rozmowy na świecie oraz pakiet danych świat min. 1GB – do 2
aktywacji w ciągu jednego miesiąca.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania w całości lub części opcji. Z tytułu niezrealizowania w całości
lub części opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu. Okoliczności skorzystania z
prawa opcji zostały określone w § 6 Projektowanych postanowień umowy.

Po zmianie: 
1.) Opcja, o której mowa w art. 441 ustawy Pzp, obejmuje zwiększenie zakresu świadczenia usług telefonii komórkowej i
usług bezprzewodowej transmisji danych w niżej wymienionych ilościach:
1.1) karta SIM VOICE do 60 abonamentów,
1.2.) karta SIM DATA do 60 abonamentów,
1.3.) dodatkowy pakiet do abonamentu "głos" w postaci bezpłatnych rozmów na terenie UE i pakietu danych UE min. 4GB –
do 30 aktywacji w ciągu jednego miesiąca,
1.4.) dodatkowy pakiet do kart "data" - pakiet danych UE min. 4GB - 
– do 30 aktywacji w ciągu jednego miesiąca,
1.5.) dodatkowy pakiet do abonamentu "głos" - 250 minut na rozmowy na świecie oraz pakiet danych świat min. 1GB – do 2
aktywacji w ciągu jednego miesiąca (Zamawiający dopuszcza ograniczenie liczby kierunków do 50 przy jednoczesnej
możliwości modyfikacji listy krajów rozliczanych w ramach przedmiotowego pakietu).
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania w całości lub części opcji. Z tytułu niezrealizowania w całości
lub części opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu. Okoliczności skorzystania z
prawa opcji zostały określone w § 6 Projektowanych postanowień umowy.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2022-06-28 10:00

Po zmianie: 
2022-06-30 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2022-06-28 11:00

Po zmianie: 
2022-06-30 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2022-07-27

Po zmianie: 
2022-07-29
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