
Transportowy Dozór Techniczny
ul. Puławska 125
02-707 Warszawa
tel.: +48 22 490 29 02
e-mail: info@tdt.gov.pl

W związku z wejściem w życie zmian wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) 
chcielibyśmy poinformować o zasadach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych. 
Powyższe informacje dostępne są na stronie internetowej TDT: http://www.tdt.pl/kontakt/rodo-informacja.html 

Transportowy Dozór Techniczny, ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa, tel.: +48 22 490 29 02,  info@tdt.gov.pl, www.tdt.gov.pl, 
NIP: 526-25-19-220, REGON: 017231686

Warszawa, dn. 13.09.2021 r. 

Nr referencyjny postępowania 
   ZP 22/2021

Znak sprawy: P.290.18.2021.PZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Usługi telefonii komórkowej i Internetu 
bezprzewodowego Numer referencyjny postępowania: ZP 22/2021

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, dokonuje zmiany treści SWZ w 
następującycm zakresie:

- w rozdziale 16 Opis kryteriów oceny ofert – treść ust. 1 i 2 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami: 

1) Kryterium nr 1: Cena oferty – waga 60%

2) Kryterium nr 2: Wielkość pakietu transmisji danych na terenie kraju dla abonamentu (TARYFA  A oraz 
TARYFA B)  -  waga 40%

2. Podczas oceny ofert punktacja danej oferty obliczona zostanie zgodnie z poniższymi zasadami:

1) Kryterium nr 1 - Cena oferty:

                     cena minimalna
W1 = –––––––––––––––– x 100 pkt. x 60%

                       cena badana
W1 – wartość oceny oferty według kryterium nr 1

2) Kryterium nr 2 Zwiększenie pakietu transmisji danych na terenie kraju dla abonamentu (TARYFA  A oraz 
TARYFA B)   opisanych w OPZ

Zwiększenie pakietu internetowego  o 5 GB - 10 pkt 

Zwiększenie pakietu internetowego o 10 GB - 20 pkt 

Zwiększenie pakietu internetowego o 15 GB - 30 pkt

Zwiększenie pakietu internetowego o 20 GB - 40 pkt

W3 – wartość oceny oferty według kryterium nr 2

Wykonawca w treści Formularza oferty – Załącznik nr 3 do SWZ poda ilość GB o jaką zwiększa wielkość 
pakietu transmisji danych na terenie kraju dla danego abonamentu (TARYFA A oraz TARYFA B) opisanych w 
OPZ, z tym że minimalny pakiet transmisji danych na terenie kraju dla danego  abonamentu nie może być 
niższy niż wymagany przez Zamawiającego w OPZ. Maksymalna ilość punktów w przedmiotowym kryterium 
jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 40 pkt.

Jeżeli Wykonawca nie wskaże w formularzu ofertowym żadnej wielkości  pakietu transmisji danych na terenie 
kraju dla danego abonamentu Zamawiający przyjmie pakiet transmisji danych na terenie kraju dla danego 
abonamentu) o wielkości wymaganej przez Zamawiającego w OPZ a oferta otrzyma 0 pkt w przedmiotowym 
kryterium.  
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3) Całkowita liczba punktów jakie uzyska oferta będzie stanowiła sumę ilości punktów jakie oferta uzyskała w 
danym kryterium: W – wartość oceny oferty

W = W1 + W2

otrzymuje następujące brzmienie: 

2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami: 

3) Kryterium nr 1: Cena oferty – waga 60%

4) Kryterium nr 2: Wielkość pakietu transmisji danych na terenie kraju dla abonamentu (TARYFA  A)  -  waga 
40%

3. Podczas oceny ofert punktacja danej oferty obliczona zostanie zgodnie z poniższymi zasadami:

4) Kryterium nr 1 - Cena oferty:

                     cena minimalna
W1 = –––––––––––––––– x 100 pkt. x 60%

                       cena badana
W1 – wartość oceny oferty według kryterium nr 1

5) Kryterium nr 2 Zwiększenie pakietu transmisji danych na terenie kraju dla abonamentu (TARYFA A) 
opisanych w OPZ

Zwiększenie pakietu internetowego  o 5 GB - 10 pkt 

Zwiększenie pakietu internetowego o 10 GB - 20 pkt 

Zwiększenie pakietu internetowego o 15 GB - 30 pkt

Zwiększenie pakietu internetowego o 20 GB - 40 pkt

W3 – wartość oceny oferty według kryterium nr 2

Wykonawca w treści Formularza oferty – Załącznik nr 3 do SWZ poda ilość GB o jaką zwiększa wielkość 
pakietu transmisji danych na terenie kraju dla danego abonamentu (TARYFA A) opisanych w OPZ, z tym że 
minimalny pakiet transmisji danych na terenie kraju dla danego  abonamentu nie może być niższy niż 
wymagany przez Zamawiającego w OPZ. Maksymalna ilość punktów w przedmiotowym kryterium jaką może 
uzyskać Wykonawca wynosi 40 pkt.

Jeżeli Wykonawca nie wskaże w formularzu ofertowym żadnej wielkości  pakietu transmisji danych na terenie 
kraju dla danego abonamentu Zamawiający przyjmie pakiet transmisji danych na terenie kraju dla danego 
abonamentu) o wielkości wymaganej przez Zamawiającego w OPZ a oferta otrzyma 0 pkt w przedmiotowym 
kryterium. 

6) Całkowita liczba punktów jakie uzyska oferta będzie stanowiła sumę ilości punktów jakie oferta uzyskała w 
danym kryterium: W – wartość oceny oferty

W = W1 + W2

- w rozdziale 12 Termin związania ofertą – treść ust 1

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 21.10.2021 r.

otrzymuje następujące brzmienie:

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 23.10.2021 r.

- w rozdziale 14 Sposób oraz termin składania ofert i otwarcia ofert treść ust 2 pkt 1 i 2  

Termin składania i otwarcia ofert:

1) ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia: 22.09.2021 r., do godz:9:00;

2) otwarcie ofert nastąpi w dniu: 22.09.2021 r. o godzinie 11:00;
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otrzymują następujące brzmienie:

Termin składania i otwarcia ofert:

1) ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia: 24.09.2021 r., do godz. 9:00;
2) otwarcie ofert nastąpi w dniu: 24.09.2021 r. o godzinie: 11:00;

- w treści załącznika nr 3-do SWZ ZP 22/2021 Formularz oferty 

Zamawiający dokunuje zmiany - zgodnie z treścią załącznika nr 3  Formularz oferty - po zmianie z dnia 13.09.2021 r. 

Na podstawie art. 286 ust. 7 ustawy Pzp Zamawiający udostepniadokonaną zmianę treści SWZ na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania, na której udostępniona jest SWZ. 

Ponadto Zamawiający udostępnia ujednoliconą wersję:

1. Załącznik nr 3  do SWZ –Formularz oferty – po zmianie z dnia 13.09.2021 r.
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