
„Szanowny Panie Redaktorze, 

 w odpowiedzi na Pańskie zapytanie uprzejmie informujemy, że w okresie przygotowania i 

przeprowadzenia przez Centrum Usług Wspólnych centralnego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na „Świadczenie usług telefonii mobilnej dla jednostek organizacyjnych 

administracji rządowej i innych jednostek (Zamawiających) na okres od dwóch do czterech lat” 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych realizowało własną umowę zawartą w wyniku przeprowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup usług telefonii mobilnej dla MSZ” z 

okresem obowiązywania do 19 listopada 2012 r. Niemniej jednak, w związku z realizacją przez CUW 

centralnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, MSZ zgłosił przystąpienie do 

przedmiotowej procedury. Resort wystąpił z zapotrzebowaniem na 650 kart SIM (bez modemów), 

obejmującym możliwość ograniczonego korzystania z roamingowych paczek danych.   

Ministerstwo Spraw Zagranicznych obecnie w takim zakresie uczestniczy w zawartej umowie w 

wyniku rozstrzygniętego postępowania.  

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że udział MSZ w centralnym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, realizowanego przez CUW, byłby niecelowy z uwagi na 

zindywidualizowaną specyfikę pracy resortu w zakresie teleinformatycznym w odniesieniu do 

sprzętu oraz usług z nim związanych. Przyczyną jest inna specyfikacja aparatów telefonicznych oraz 

usług, których koszt musiałby być rozłożony na inne jednostki administracji publicznej, nie 

korzystające z tych aparatów oraz usług, a uczestniczące w centralnym postępowaniu.   

MSZ w zakresie łączności mobilnej korzysta z technologii push-mail. Jest ona oparta na rozwiązaniu 

BlackBerry Enterprise Server, wdrożonym w Centrali MSZ i w placówkach zagranicznych oraz na 

terminalach BlackBerry firmy RIM. Ponadto MSZ korzysta z dedykowanych taryf dopasowanych do 

profilu zużycia usług, w tym w szczególności do ilości transmitowanych danych, nie zaś ze 

standardowych taryf operatorów. Taryfy uwzględniają dedykowane taryfy transmisji danych, stawki 

na połączenia międzynarodowe oraz roamingowe, odnoszące się do wszystkich krajów, instalację 

dedykowanego APN, dającego dostęp do prywatnego kanału wymiany informacji oraz łącze do PABX, 

dzięki czemu połączenia pomiędzy pracownikami pracującymi przy biurku a tymi mobilnymi są 

bezpłatne. 

Ponadto istotnym dla MSZ elementem, którego nie obejmowało centralne postępowanie był brak 

możliwości korzystania z usług roaminowych na całym świecie (przewidziano jedynie objęcie nimi 

krajów europejskich). W przypadku globalnego rozszerzenia usług roamingowych ich koszty 

musiałyby ponieść inne jednostki administracji publicznego, które jednakże z nich by nie korzystał”. 

 


