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Część III - SIWZ 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 

 
 
 
 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z dostawą telefonów 
dla Kupujących. 
 

I. Usługi telekomunikacyjne  
 

1. Świadczone w ramach niniejszej Umowy usługi telekomunikacyjne, świadczone przez 
Wykonawcę na rzecz Kupujących, będą obejmowały: 

1) Połączenia głosowe do wszystkich sieci telefonii komórkowych. 
2) Połączenia głosowe do wszystkich sieci telefonii stacjonarnych. 
3) Transmisje danych SMS i MMS do wszystkich sieci telefonii komórkowych. 
4) Transmisje danych do i z sieci Internet (LTE, 3G lub innych równoważnych systemów 

pozwalających na przesyłanie danych z prędkością odpowiadającą tym systemom). 
Transmisje na terenie Polski bez limitu danych. 

5) Wszystkie bezpłatne usługi, które oferuje Wykonawca w ramach abonamentu. 
6) Minimalny pakiet 2 GB transmisji danych dla każdej aktywacji do i z sieci Internet (LTE, 3G lub 

innych równoważnych systemów pozwalających na przesyłanie danych z prędkością 
odpowiadającą tym systemom) poza Polską, na terenie krajów UE. 

7) Realizację pozostałych usług telekomunikacyjnych (nie wymienionych w pkt 1 ppkt 1 – 6) w  
szczególności: usługi telekomunikacyjne o podwyższonej opłacie, roaming poza UE, płatne 
infolinie oraz pakiety danych ponad limit określony w pkt 1 ppkt 6.  

2. Usługi telekomunikacyjne będą realizowane do wszystkich sieci telefonii komórkowej i 
wszystkich sieci telefonii stacjonarnych działających na terenie Polski i UE. 

3. Usługi telekomunikacyjne będą realizowane również, w miarę możliwości Wykonawcy, w 
pozostałych krajach świata. 

4. Realizacja usług odbywać się będzie poprzez wykorzystanie dostarczonych przez Wykonawcę 
aktywnych kart SIM i telefonów. 

5. Usługi telekomunikacyjne, wymienione w pkt 1. ppkt 1) – 6)  - zwane dalej usługami 
abonamentowymi - będą świadczone w ramach abonamentu, na terenie Polski i UE, bez 
dodatkowych opłat. 

6. Usługi abonamentowe wymienione w pkt 1.  ppkt 1) – 5) będą świadczone bez ograniczeń 
ilościowych ani jakościowych (nielimitowane połączenia i transmisje danych bez stosowania 
restrykcji w postaci np. ograniczania szybkości transmisji danych, obniżania jakości połączeń 
głosowych ani innych ograniczeń ani utrudnień w działaniu świadczonych usług). 

7. Pozostałe usługi telekomunikacyjne, o których mowa w pkt 1 ppkt 7 będą świadczone w ramach 
planu taryfowego dla klientów biznesowych, o którym mowa w § 3 ust. 4 Umowy.  

8. Na pozostałe usługi telekomunikacyjne Kupujący przeznaczą łącznie 20.400,00 zł brutto (68 
aktywacji x 300,00 zł limitu).  

9. Wykonawca zapewni blokadę pozostałych usług telekomunikacyjnych w bieżącym okresie 
rozliczeniowym na poziomie 50,00 zł brutto (dla każdego pojedynczego numeru) i automatyczne 
odblokowanie z rozpoczęciem następnego okresu rozliczeniowego. Kupujący będą zwolnieni z 
płatności powyżej kwoty blokady za dany okres (jeżeli Wykonawca zadeklaruje to w ofercie). 
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10. Połączenia, w ramach usług telekomunikacyjnych poza Polską, na terenie UE, będą realizowane 
zgodnie z prawem UE dotyczącym usług telekomunikacyjnych. 

11. Połączenia, w ramach usług telekomunikacyjnych, poza UE, mogą być realizowane zgodnie 
z mechanizmem roamingu międzynarodowego. 

12. Wykonawca, w ramach abonamentu, zapewnieni Zamawiającemu:  
1) dostęp do sieci GSM na obszarze minimum 90% terenu Polski, 
2) całodobowy nadzór nad funkcjonowaniem świadczonych usług telekomunikacyjnych w 

okresie trwania umowy, 
3) identyfikacje numeru rozmówcy (CLIP), 
4) powiadomienie o próbie połączenia (SMS), 
5) bilingi numerów (wydruk lub w formie elektronicznej), 
6) obsługę serwisową, 
7) wyznaczy osobę do kontaktów, tzw. ”Opiekuna Zamawiającego”, do zadań której należeć 

będzie koordynowanie realizacji umowy, tj. bieżące wsparcie techniczne, realizacja dostaw, 
wydawanie duplikatów kart, przyjmowanie reklamacji, 

8) przyjmowanie wszelkich zgłoszeń, w tym awarii telefonów, cesji numerów, 
9) udostępnienie na bieżąco bezpłatnej informacji o koszcie wykonanych usług dla każdego 

numeru (automatycznie lub poprzez SMS), 
10) możliwość czasowej, bezpłatnej blokady kart SIM w przypadku kradzieży lub zagubienia przez 

użytkownika karty, 
11) bezpłatne dostarczenie duplikatów kart SIM w przypadku kradzieży, zagubienia lub 

uszkodzenia. 

13. Wszystkie aktywacje (i związane z nimi tzw. „umowy abonenckie”), w tym opcjonalne, będą 
kończyły się z dniem zakończenia usług telekomunikacyjnych. 

 
 

II. Telefony 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Kupującym fabrycznie nowych telefonów 
komórkowych w oryginalnych opakowaniach producenta, spełniających wymagania określone 
poniżej. 

2. Ilości telefonów i aktywnych kart SIM zostały określone w umowie. 

3. Żaden z telefonów dostarczonych Kupującym nie może być wyposażony w zabezpieczenie typu 
SIMLOCK ani w inne zabezpieczenia, które utrudniałyby Kupującym korzystanie z sieci innych 
operatorów GSM. 

4. W okresie świadczenia usług telekomunikacyjnych Wykonawca zapewni Kupującym 
pozagwarancyjny pakiet serwisowy w postaci wymiany do 15 sztuk (zgodnie z deklaracją w 
ofercie) uszkodzonych wyświetlaczy zgodnie z zasadami: 

1) Zgłoszenia dotyczące wymiany będą przekazywane przez Kupujących. 

2) Wymiany będą dotyczyły uszkodzeń pozagwarancyjnych, tj. np. uszkodzeń spowodowanych 
losowymi przypadkami, eksploatacją niezgodnie z zaleceniami producenta lub innymi. 

3) Wymiany będą dokonywane w terminie do 10 dni roboczych od zgłoszenia oraz przekazania 
niesprawnego telefonu. 

4) Dostawa i zwrot będą się odbywały na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

5. Oferowane telefony muszą spełniać minimalne wymagania zgodnie z poniższą specyfikacją 
techniczną: 
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1) Wyprodukowany nie wcześniej niż w roku 2017. 

2) Wielkość wyświetlacza w zakresie od 4,8 cali do 5,5 cali. 

3) Pamięć RAM zgodnie z deklaracją w ofercie, ale nie mniej niż 2 GB. 

4) Pamięć wbudowana na dane i aplikacje zgodnie z deklaracją w ofercie, ale nie mniej niż 16 
GB. 

5) Pojemność baterii zgodnie z deklaracją w ofercie, ale nie mniej niż 2 500 mAh. 

6) Obsługa 2 kart SIM (Dual SIM). 

7) Obsługa zakresu częstotliwości LTE (3G):  800, 900, 1800, 2100, 2600 

8) Obsługa zakresu częstotliwości GSM:  900, 1800 

9) Obsługa zakresu częstotliwości UMTS (3G):  900, 2100 

10) Obsługa HSDPA, HSUPA, HSPA+ 

11) Rozdzielczość wyświetlacza min. 1280 x min 720. 

12) Kamera z tyłu aparatu min. 8 Mpix z możliwością wyłączenia „lampy błyskowej”. 

13) Kamera z przodu aparatu min. 2 Mpix. 

14) Lampa błyskowa z funkcją latarki. 

15) Funkcja wideorozmowy. 

16) Tryb głośnomówiący. 

17) Obsługa SMS i MMS. 

18) Obsługa konta Microsoft Exchange w zakresie zarządzania i synchronizacji online: poczty
elektronicznej, kalendarza, książki adresowej oraz zadań. 

19) Obsługa kont e-mail (SMTP, IMAP). 

20) Obsługa min. 5 kont pocztowych e-mail.   

21) Dyktafon. 

22) Obsługa Bluetooth. 

23) Obsługa WiFi b/g/n. 

24) Alarm z budzikiem. 

25) Przeglądarka WWW z trybem mobilnym i standardowym. 

26) Wyświetlanie dokumentów/plików w formatach: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, PDF, JPG, 
TXT. 

27) Funkcjonalność pozwalająca na natychmiastowe rozłączenie aktualnej rozmowy 
telefonicznej poprzez naciśnięcie fizycznego przycisku telefonu (np. przycisku włączania lub 
głośności lub ekranu startowego lub innego). 

28) GPS z dodatkową funkcją A-GPS z aktualizacjami map Polski i krajów Unii Europejskiej 
dostępnymi przez cały okres obowiązywania abonamentu, bez dodatkowych kosztów. 

29) Aplikacja GPS blokująca automatyczne wygaszanie ekranu i telefonu (w czasie działania 
aplikacji ekran telefonu pozostaje aktywny). 
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30) Funkcja całkowitego wyciszenia wszelkich dźwięków telefonu oraz włączenia dźwięków 
uruchamiana poprzez jeden przycisk (fizyczny lub wyświetlacza). 

31) Funkcja przyciszania i podgłaśniania dźwięków telefonu, w tym rozmów, realizowana przez 
fizyczne przyciski – minimum 5 stanów głośności od całkowitego wyciszenia. 

32) Funkcjonalność udostepnienia danych za pośrednictwem sieci komórkowej – router WiFi. Po 
jednokrotnym skonfigurowaniu funkcjonalność powinna być włączana i wyłączana za 
pomocą jednego (włączanie/wyłączanie) lub dwóch (włączanie, wyłączanie) przycisków 
(fizycznych lub wyświetlacza). 

33) Sygnalizacja ładowania i naładowania baterii. 

34) Funkcjonalność umożliwiająca aktualizacje systemu i aplikacji jedynie przy aktywnym 
połączeniu WiFi, tak aby nie obciążać kanału danych sieci komórkowej. 

35) Ręczne sterowanie, przez użytkownika, jasnością ekranu. 

36) Raportowanie/podgląd ilości dostępnej (nie zajętej przez system ani aplikacje) pamięci 
wbudowanej. 

37) Funkcjonalność umożliwiająca zarządzanie aplikacjami (pokazywanie ilości zajmowanej 
pamięci wbudowanej, instalowanie, odinstalowywanie). 

38) Funkcjonalność wyłączania i włączania wszelkiej łączności bezprzewodowej, w tym sieci 
komórkowej, WiFi, Bluetooth. 

39) Funkcjonalność przywracająca ustawienia fabryczne (tzw. twardy reset) i usuwająca wszelkie 
dane użytkownika w tym między innymi: ustawienia aplikacji i systemu, doinstalowane 
aplikacje, dokumenty, zdjęcia, wiadomości e-mail, SMS i inne dane wprowadzone przez 
użytkownika. 

40) Przybliżony-orientacyjny licznik danych wysłanych i odebranych przez sieć komórkową. 

41) Funkcjonalność umożliwiająca automatyczny obrót obrazu na ekranie z automatycznie 
dostosowanym obrazem na wyświetlaczu. Możliwość blokowania i odblokowywania 
automatycznego obrotu obrazu na ekranie. 

42) Do każdego oferowanego telefonu kabel USB kompatybilny z telefonem umożliwiający 
kopiowanie danych z telefonu na komputer. Kabel wyposażony we wtyk typu A. Długość 
kabla w zakresie 0,2m – 2m. 

43) Funkcja PenDrive - bezpośredni dostęp do danych telefonu po podłączeniu do komputera 
kablem USB. Możliwość kopiowania (z i do) oraz usuwania plików.  

44) Do każdego telefonu, zalecana przez producenta telefonu, ładowarka z sieci 230V. 

45) Odtwarzanie plików mp3, mp4. 

46) Obsługa plików wideo MPEG4, H.264. 

47) Funkcja powiększania czcionki tekstów wyświetlanych na ekranie telefonu. 

48) Waga działającego telefonu z kartą SIM max. 200 g. 

49) Funkcja tzw. miękkiego resetu telefonu (w razie „zawieszenia się”) w postaci możliwości 
wyłączenia telefonu lub wyjęcia baterii lub przy wykorzystaniu kombinacji klawiszy fizycznych 
telefonu. 

50) Obsługa telefonu w języku Polskim. 

51) Automatyczna zmiana czasu letni/zimowy. 
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52) Funkcja importu kontaktów poprzez Bluetooth. Możliwość importu wielu (min 100) 
kontaktów poprzez pojedynczą akceptację (brak ograniczenia w postaci importu kontaktów 
pojedynczo). 

53) Funkcja eksportu kontaktów poprzez Bluetooth. Możliwość eksportu wielu (min 100) 
kontaktów poprzez pojedynczą akceptację (brak ograniczenia w postaci eksportu kontaktów 
pojedynczo). 

54) Sygnalizacja połączenia dźwięk, wibracja, wyłączony dźwięk i wibracja. 

55) Instrukcja obsługi w języku polskim (dołączona do telefonu lub możliwa do pobrania z 
internetu). 

56) Automatyczna zmiana technologii transmisji danych w zależności od dostępnej technologii 
(LTE, HSPA+, UMTS) – wybierana najszybsza z dostępnych technologii w danym miejscu i 
czasie.  

57) Telefony wolne od wad fabrycznych, które mogłyby prowadzić do poparzenia lub innych 
uszkodzeń ciała użytkownika. 

58) Obsługa kodów QR. 

59) Wyjście audio typu mini-jack.  

60) Obsługa kart microSD min 32 GB (jeżeli Wykonawca zadeklaruje to w ofercie). 

 
 
 


