
PN 03/21 -  przetarg  nieograniczony  na świadczenie usług telefonii  
komórkowej   

 

 
załącznik nr 1 –SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   
 

§ 1 
Przedmiotem postępowania o udzielenie zamo wienia publicznego jest 
s wiadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Zamawiającego w zakresie 
usług telefonii komo rkowej oraz mobilnego dostępu do Internetu wraz z dostawą 
telefono w komo rkowych. 

 
§ 2 

1. Ś wiadczenie usług telekomunikacyjnych będzie obejmowac  zachowanie 
ciągłos ci dotychczasowych usług poniz szym zakresie: 

1) połączenia telefoniczne lokalne, strefowe i międzystrefowe, 
2) połączenia telefoniczne do sieci mobilnych krajowych i zagranicznych, 
3)  połączenia telefoniczne do sieci stacjonarnych zagranicznych, 
4) realizację bezpłatnych połączen  pomiędzy wszystkimi numerami 

wewnętrznymi objętymi niniejszym zamo wieniem, 
5) realizację połączen  z numerami alarmowymi, skro conymi i infoliniami 
6) Wysyłanie i odbieranie ŚMŚ, MMŚ, 
7) Wykonywanie i przyjmowanie połączen , 
8) Dostęp do Internetu (GPRŚ, UMTŚ, EDGE, HŚDPA, LTE), 
9) Zawieszenie połączen , 
10) Połączenia oczekujące, 
11) Prezentacja nr abonenta dzwoniącego, 
12)  Naliczanie sekundowe od pierwszej sekundy połączenia w 

połączeniach krajowych, 
13) Identyfikację numeru rozmo w (CLIP), z wyjątkiem numeru 

zastrzez onego, 
14) Usługi roamingowe i usługi międzynarodowe na  wniosek 

Zamawiającego 
15) Korzystanie i odsłuchiwanie „poczty głosowej” w połączeniach 

krajowych, 
16)  Wystawienie duplikatu karty ŚIM, 
17) Aktywną blokadę ŚMŚ, MMŚ i połączen  typu PREMIUM, 
18) Transmisja danych poza terenem RP ma byc  wyłączona na poziomie 

operatora. 
19) Obsługę  kart M2M 

2.  Zamawiający przewiduje dla wszystkich numero w blokadę połączen  o 
podwyz szonej płatnos ci  (typu 0-70..., 0-30..., 0-40...) przy zachowaniu 
moz liwos ci jej usunięcia na pisemne z ądanie  Zamawiającego. 
3. Zamawiający wyklucza s wiadczenie usług za pomocą technologii VoIP, FCT i 
numero w  dostępowych. 
4. Warunkiem s wiadczenia usług jest zachowanie dotychczasowej numeracji 
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Zamawiającego w  konfiguracji nie wpływającej na osłabienie moz liwos ci 
komunikacji głosowej Zamawiającego oraz bez ograniczenia funkcjonalnos ci w 
zakresie s wiadczonych usług. 
5.  Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przeniesienia numero w - zgodnie z 

upływami termino w okres lonych w umowie dla dotychczasowych  numero w  - 
jez eli   dotyczy  
 

§3 
1. W zakresie s wiadczonych usług opisanych w §1 ust.1 Wykonawca zobowiązany 

jest zapewnic  łącznos c  głosową, tekstową (ŚMŚ), multimedialną (MMŚ) oraz 
mobilny dostęp do Internetu dla wybranych numero w, dostarczyc  fabrycznie 
nowe aparaty  telefoniczne dla wszystkich aktywnych kart ŚIM Zamawiającego. 

2. Realizacja usług odbywac  się będzie z wykorzystaniem  dostarczanych przez 
Wykonawcę wg aktualnego zapotrzebowania Zamawiającego aktywnych kart 
ŚIM, telefono w komo rkowych,  kart M2M 

3. Wykonawca  dostarczy  w ramach realizacji umowy następujące  aparaty 
telefoniczne:



 

 

 
 
 
 

 

Lp. Opis  modelu     parametry   

 

Liczba 
danego 
modelu 

 Model oferowany (  podać  
nazwę modelu  ,   podać   

wielkość pamięci wewnętrznej 
w  oferowanym  modelu ) 

1 1) Wyświetlacz - 5,4"   2340 x 1080  
2) Aparat fotograficzny – główny  
3) Pojemność akumulatora 2277 mAh  Litowo-

jonowa 
4) Procesor  -  A14 Bionic 
5) Rdzenie –  6  
6) Wielkość pamięci RAM -  4 GB  
7) Wielkość pamięci wewnętrznej  - min.  64  GB  ( 

należy  wskazać  jeżeli  większa)  
8) system operacyjny  iOS 14 

Model telefonu komórkowego typu lub równoważny 
nie gorszej jakości niż iPhone 12 mini 
 

4  

2 1) Wys wietlacz    -  6,1"   2532 x 1170 
2) Aparat fotograficzny  gło wny - 12 Mpix 
3) Pojemnos c  akumulatora Li-Ion 2815 mAh 
4) Procesor  A14 Bionic 
5) Rdzenie –  6  
6) Wielkos c  pamięci  RAM  6 GB 

1  
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7) Wielkos c  pamięci wewnętrznej  -  min. 128 GB 
8) Śystem operacyjny iOS 14 
Model telefonu komo rkowego typu lub ro wnowaz ny nie 
gorszej jakos ci niz  iPhone 12 Pro 

3 1) Wys wietlacz  - 6,7‘’               2778 x 1284 
2) Aparat fotograficzny – gło wny 12 MPix 
3) Pojemnos c  akumulatora Li-Ion 3687 mAh 
4) Procesor  A14 Bionic 
5) Rdzenie –  6 
6) Wielkos c  pamięci    RAM – 6 GB 
7) Wielkos c  pamięci wewnętrznej  min. 128  GB 
8) Śystem operacyjny iOŚ 14 

Model telefonu komo rkowego typu lub ro wnowaz ny nie 
gorszej jakos ci niz  iPhone 12 Pro max 

2  

4 1) Wys wietlacz   - 6.1" 3200 x 1440 
2) Aparat fotograficzny – gło wny   12 MPix  
3) Pojemnos c  akumulatora  4000 mAh 
4) Procesor  ( model ) Exynos 990 
5) Rdzenie – ilos c  8 
6) Wielkos c  pamięci RAM 8 GB  
7) Wielkos c  pamięci wewnętrznej. Min. 128 GB 
8) Śystem operacyjny Android 10 

Model telefonu komo rkowego typu lub ro wnowaz ny nie 
gorszej jakos ci niz  Samsung Galaxy S20  dual SIM 

4  

5   
1) Wys wietlacz 6.9”  3200 x 1440 

1  
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2) Aparat fotograficzny – gło wny   40 Mpix  
3) Pojemnos c  akumulatora -   5000 mAh 
4) Procesor  -  Exynos 990 
5) Rdzenie – ilos c    8  
6) Wielkos c  pamięci RAM -  12 GB 
7) Wielkos c  pamięci wewnętrznej   - 128 GB 
8) Śystem operacyjny   Android 10 

Model telefonu komórkowego typu lub równoważny 
nie gorszej jakości niż Samsung Galaxy S20Ultra 

6  1) Wys wietlacz      - 6.50" 720 x 1600 px 
2) Aparat fotograficzny – gło wny   -  48 Mpix 
3) Pojemnos c  akumulatora Li-Ion 5000 mAh 
4) Procesor  (model) Exynos 850,  
5) Rdzenie – ilos c   8 
6) Wielkos c  pamięci RAM - 4 GB 
7) Wielkos c  pamięci wewnętrznej min. 32 GB 
8) Śystem operacyjny Android 10 

Model telefonu komo rkowego typu lub ro wnowaz ny nie 
gorszej jakos ci niz  Samsung Galaxy A21 dual SIM  

148  

 razem  160 
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4. Wykonawca umoz liwi kontynuację usługi (dotychczasowy Operator) lub 
przeniesienie numero w do  innego Operatora kart ŚIM na zasadach toz samych 
lub korzystniejszych dla Zamawiającego w  liczbie: 168 kart ŚIM wskazanych 
przez Zamawiającego (w tym 160 karty głosowe, 8 kart M2M)   -  w zalez nos ci    
kto re będzie  miało  zastosowanie 
 
5. W zakresie s wiadczonej usługi winny byc  zagwarantowane: 

1)  transmisja głosu w sieci GŚM 900/1800 – połączenia do sieci komo rkowych 
i stacjonarnych  krajowe, międzynarodowe oraz roamingowe, 

2) przesyłanie ŚMŚ, 
3) przesyłanie MMŚ 
4) mobilny dostęp do Internetu dla wskazanych numero w 
5) transmisja danych GPRŚ/EDGE/UMTŚ/HŚDPA/LTE 

6. Ś wiadczenie usług telefonii komo rkowej winno byc  realizowane z 
uwzględnieniem następujących   wymagan : 

1) aktywacja dodatkowych kart ŚIM na wniosek Zamawiającego, 
2)  zarządzanie usługami dodatkowymi na kartach ŚIM (m.in. CLIR, CLIP, 

zawieszanie połączen , 
3) dezaktywacja/aktywacja czasowa karty, blokada połączen  z numerami 

specjalnymi, ustawienie/zdejmowanie limito w połączen  w tym moz liwos ci 
połączen  tylko w ramach sieci firmowej), 

4) moz liwos c  bezpłatnego sprawdzania stanu własnego rachunku na terenie 
kraju przez uz ytkownika karty ŚIM (np. darmowym ŚMŚ-em), 

7.   Wykonawca zapewnia dostarczenie do siedziby Zamawiającego puli 10 sztuk 
nieaktywnych kart ŚIM/duplikato w kart. Karty te będą bezpłatnie 
aktywowane   (np. w przypadku kradziez y, zgubienia lub stwierdzenia wady 
karty ŚIM) po zgłoszeniu dokonanym przez Zamawiającego. W przypadku 
wykorzystania wszystkich kart z dodatkowo dostarczonej Zamawiającemu 
puli, Wykonawca dostarczy kolejne nieaktywne karty ŚIM, zgodnie z 
zapotrzebowaniem. Koszty dostarczenia nieaktywnych kart ŚIM/duplikato w 
kart ponosi Wykonawca. 

 
8.Zamawiający przewiduje w ramach umowy możliwość dokonania  zakupu w ramach  prawa opcji: 

1)  30 kolejnych numerów (kart SIM) bez telefonów (aparatów) 

2) 30 kolejnych telefonów (aparatów) bez kart SIM, z zastrzeżeniem, że limit będzie wynosił 30 

(trzydzieści) sztuk aparatów z modeli opisanych w załączniku nr 3  par. 3 ust.3 pkt 6.  lub innych o 

analogicznych parametrach i cenie oraz 3 (trzy) sztuki modeli opisanych w załączniku nr 3  par. 3 ust.3 

pkt.  1-5 lub innych o analogicznych parametrach i cenie. 

3) kolejnych kart SIM z telefonami, z zastrzeżeniem, że limit będzie wynosił 30 (trzydzieści) sztuk 
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4) Kolejnych kart M2M, z zastrzeżeniem, że ich limit będzie wynosił 3 (trzy) sztuki w cenie z     
  Formularza Oferty  w cenach abonamentu i cenach aparatów określonych w ofercie na 

świadczenie usług lub  korzystniejszych dla Zamawiającego.  

Zamówienie nie jest obligatoryjne, ale musi być  uwzględnione w ofercie.  
4. Aparaty  telefoniczne   stają się  własnością Zamawiającego  z   chwila  ich otrzymania   od 

Wykonawcy  .  
5. Wszystkie dostarczane aparaty telefonicznie powinny byc  nowe i dostarczone w fabrycznie 
 kompletnym zestawie. Aparaty telefoniczne będą przekazywane Zamawiającemu przez 
 Wykonawcę w terminie do 5 dni od zgłoszenia zapotrzebowania na telefony drogą mailową 
na adres:……………………………………………. Wszystkie dostarczone w trakcie  trwania umowy 
karty ŚIM aktywowane będą w terminie do 2 dni od czasu ich dostarczenia do 
 Zamawiającego.  
Śkorzystanie  z  prawa   opcji nastąpi    poprzez złoz enie   przez 
Zamawiającego   Wykonawcy          stosownego   pisemnego   os wiadczenia    
o  zakresie  rozszerzenia   usługi. Terminy   do         dostarczenia   
aparato w/urządzen       obowiązują jak   w przypadku  umowy  podstawowej   
 
 
 
 

§ 4 
1. Zamawiający złoz y wniosek do dotychczasowego operatora o zachowanie 

numeracji, a Wykonawca zapewni przeniesienie do swojej sieci 
numerację przydzieloną Zamawiającemu i pokryje koszty operacji 
zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo 
telekomunikacyjne (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.2460 ze zm.). Termin 
przeniesienia zostanie uzgodniony przez Śtrony.-  w zalez nos ci od  
operatora  

2. Wykonawca zwro ci Zamawiającemu, po zakon czeniu umowy, 
przeniesioną do swojej sieci przydzieloną numerację Zamawiającego 
wraz z zakupionymi w czasie trwania umowy numerami. 

3. Ś wiadczenie usług telekomunikacyjnych winno byc  realizowane z 
uwzględnieniem następujących wymagan : 
1) stworzenie dla wszystkich obsługiwanych przez Wykonawcę 

numero w sieci firmowej, wewnątrz kto rej koszt połączen  (między 
tymi numerami) zawarty będzie w jednorazowej miesięcznej opłacie. 
Zamawiający oczekuje, z e ilos c  połączen  w ramach sieci firmowej 
będzie nieograniczona, 

2)  taryfikowanie czasu połączen  co 1 sekundę od pierwszej sekundy bez 
opłaty za rozpoczęcie  połączenia, 

3)   taryfikowanie transmisji danych maksymalnie co 10KB. 
4. Wykonawca udostępnieni Zamawiającemu zaawansowany interfejs 
(stronę WWW) do zarządzania  usługami w zakresie: 
aktywacji/dezaktywacji usług, podglądu informacji nt. poszczego lnych 
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 numero w, podglądu faktur/billingo w, generowania raporto w, ustalania 
limito w na poszczego lne  numery, zamawiania/wymiany kart ŚIM, itp. 
 
 

§ 5 
1. Wymagania szczego lne w zakresie gwarancji i serwisu gwarancyjnego: 

Wykonawca zapewni stały kontakt z opiekunem wyznaczonym do 
kontakto w z Zamawiającym. 

2. Wymagania szczego lne w zakresie dostarczonych telefono w i urządzen  
telefonii mobilnej: 
1) Wykonawca zapewni gwarancję i serwis gwarancyjny na dostarczone 

urządzenia telefonii  mobilnej przez okres wskazany przez 
Producenta urządzen . Okres gwarancji rozpocznie bieg  od dnia 
dostarczenia   urządzenia Zamawiającemu potwierdzonego 
protokołem odbioru. 

2) czas realizacji zgłoszenia serwisowego uszkodzenia sprzętu i realizacji 
naprawy – max 14 dni. 

3.  Warunki gwarancji i serwisu: 
1)  do kaz dego dostarczonego urządzenia (telefonu komo rkowego) 
Wykonawca       dołączy kartę gwarancyjną, 
2)   zgłoszenia awarii będą dokonywane przez adres poczty 
elektronicznej lub pisemnie, 
3)   w ramach gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatny odbio r 
uszkodzonego lub wadliwego  urządzenia i dowo z naprawionego lub 
wymienionego na nowy, 
4)   w przypadku braku moz liwos ci dokonania naprawy uszkodzonego 
urządzenia Wykonawca    dostarczy Zamawiającemu w terminie nie 
dłuz szym niz  14 dni od dnia zgłoszenia, inny   egzemplarz urządzenia o 
parametrach nie gorszych niz  w ŚWZ 
5)   Wykonawca dokona wymiany urządzenia na nowy wolny od wad po 
trzech naprawach tego  samego urządzenia. 
6)   Czas reakcji na zgłoszenie uszkodzonego urządzenia (odebranie do 
naprawy): 48 godzin od       poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 
15.00. 
7)   Maksymalny czas naprawy urządzenia – 14 dni kalendarzowych. Po 
upływie tego terminu       Wykonawca wymieni na własny koszt 
wadliwe urządzenie na fabrycznie nowy. 
8)    Na czas naprawy gwarancyjnej Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyc  Zamawiającemu urządzenia zastępcze, dostawa i odbio r tego 
urządzenia nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
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