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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 
  
 Część 1 zamówienia. Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów 
telefonicznych.    
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z dostawą 
aparatów telefonicznych dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. 

 
Rozdział I. Wymagania podstawowe 

1. Świadczone przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy usługi telekomunikacyjne 
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) wszystkie bezpłatne usługi, które oferuje Wykonawca w ramach abonamentu, 
5) minimalny miesięczny pakiet 10 GB transmisji danych dla każdej umowy abonenckiej 

(aktywnej karty SIM) do i z sieci Internet (LTE, 3G lub innych równoważnych systemów 
pozwalających na przesyłanie danych z prędkością odpowiadającą tym systemom) na 
terenie Polski,  

6) minimalny miesięczny pakiet 2 GB transmisji danych dla każdej umowy abonenckiej 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) dla wybranych kart aktywacji (5 szt.) transmisje danych do i z sieci Internet (LTE, 3G lub 
innych równoważnych systemów pozwalających na przesyłanie danych z prędkością 
odpowiadającą tym systemom) na terenie Polski i krajów UE bez limitu danych. W 
wyjątkowych sytuacjach Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeniesienia pakietu 
transmisji danych na inny numer abonencki. 

8) 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 limity określone w pkt 1 ppkt 6)-7). 

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 aparatów telefonicznych.  

5. Usługi telekomunikacyjne, wymienione w pkt 1. ppkt 1) – 7)  - 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) – 4) i 7) będą świadczone bez 
ograniczeń ilościowych. W przypadku przekroczenia pakietu transmisji danych, o którym 
mowa w pkt 1.  ppkt  5) i 6), Wykonawca będzie miał prawo do ograniczenia szybkości 
transmisji danych.  
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7. Pozostałe usługi telekomunikacyjne, o których mowa w pkt 1 ppkt 8) będą świadczone  
w ramach planu taryfowego dla klientów biznesowych.   

8. Na pozostałe usługi telekomunikacyjne, o których mowa w pkt 1 ppkt 8) Zamawiający 
przeznaczy 10 000,00 zł brutto, w całym okresie obowiązywania umowy 

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 – z 
zastrzeżeniem, że blokada nie będzie dotyczyć wybranych kart aktywacji o których mowa 
w pkt 1 ppkt 7). Zamawiający będzie zwolniony z płatności powyżej kwoty blokady za dany 
okres (jeżeli Wykonawca zadeklaruje to w ofercie).  

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. W ramach umowy Zamawiający co do zasady nie planuje cesji numerów, jednakże 
zastrzega sobie taką możliwość. W ramach wcześniejszej 24-miesięcznej umowy na usługi 
telekomunikacyjne, Zamawiający dokonał 4 cesji numerów. 

13. Wykonawca, w ramach abonamentu, zapewnieni Zamawiającemu:   

1) dostęp do sieci GSM na obszarze minimum 91% 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) udostępnienie na bieżąco bezpłatnej informacji o koszcie wykonanych usług dla 

każdego numeru (automatycznie lub poprzez SMS),  
8) możliwość czasowej, bezpłatnej blokady kart SIM w przypadku kradzieży lub 

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

uszkodzenia.  

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

15. Dotychczasowe zapotrzebowanie na poszczególne typy usług w skali miesiąca wynosiło:  
1) rozmowy do wszystkich krajowych operatorów, niezależnie od pory dnia lub tygodnia 

25000 min., 
2) rozmowy w ramach sieci firmowej 3 000 min., 
3) SMS  5000 szt., 
4) MMS   130 szt. 

16. Dotychczasowy średniomiesięczny udział w ruchu dla poszczególnych operatorów:  
Plus- 24%, Orange-23%, T-Mobile-23%, stacjonarni 9%, pozostali 10%. 

17. Dotychczasowa ilość połączeń w ramach sieci firmowej – 11% całkowitego ruchu 
generowanego. 
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18. Transmisja bez limitu danych oznacza transmisję za pomocą najszybszej (możliwej do 
udostępnienia Zamawiającemu, przez Wykonawcę, dostępnej w danym miejscu i czasie) 
technologii (tj. np. LTE, UMTS, GSM lub innej) bez ograniczeń przepustowości ani innych 
ograniczeń bez względu na ilość transmitowanych danych przez cały okres świadczenia 
usług telekomunikacyjnych. 

Rozdział II. Dostawa sprzętu: 

1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: 
1) 247 szt. fabrycznie nowych aparatów telefonicznych w oryginalnych opakowaniach 

producenta spełniających wymagania określone w Rozdziale III,  
2) 247 szt. aktywnych kart SIM.  

 
Prawo opcji:  

1. Zamawiający będzie miał prawo nabywania (partiami) do 20 dodatkowych aktywacji (kart 
SIM) zgodnych z opisem powyżej, w okresie trwania umowy (bez aparatów 
telefonicznych).  

2. Wszystkie aktywacje zamówienia podstawowego i opcjonalnego będą kończyły się  
z dniem zakończenia umowy. 

Rozdział III. Wymagania w zakresie aparatów telefonicznych 

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia fabrycznie nowych telefonów 
komórkowych, spełniających następujące wymagania i parametry:   
1) urządzenia będą nowe, nienaprawiane oraz nieregenerowane, 
2) wyprodukowane nie wcześniej niż w roku 2018,   
3) wielkość wyświetlacza w zakresie od 4,8 cali do 6,2 cali, 
4) rozdzielczość wyświetlacza min. 1200 x min. 700, 
5) pamięć RAM nie mniej niż 3 GB, 
6) pamięć wbudowana na dane i aplikacje nie mniej niż 32 GB, 
7) pojemność baterii nie mniej niż 3 000 mAh,  
8) obsługa 2 kart SIM (Dual SIM),  
9) kamera z tyłu aparatu min. 12 Mpix z możliwością wyłączenia „lampy błyskowej”, 
10) kamera z przodu aparatu min. 5 Mpix, 
11) obsługa Bluetooth w wersji min. 4.0, WiFi b/g/n, NFC, 
12) GPS z dodatkową funkcją A-GPS z aktualizacjami map Polski i krajów Unii Europejskiej 

dostępnymi przez cały okres obowiązywania abonamentu, bez dodatkowych 
kosztów,  

13) funkcjonalność udostepnienia danych za pośrednictwem sieci komórkowej – router 
WiFi,  

14) do każdego oferowanego telefonu fabryczna ładowarka z sieci 230V, 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,  

15) żaden z telefonów nie może być wyposażony w zabezpieczenie typu SIMLOCK ani w 
inne zabezpieczenia, które utrudniałyby korzystanie z sieci innych operatorów GSM,  

16) obsługa telefonu w języku polskim,  
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17) automatyczna zmiana technologii transmisji danych w zależności od dostępnej 
technologii (LTE, HSPA+, UMTS) – wybierana najszybsza z dostępnych technologii w 
danym miejscu i czasie.  
 

2. Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji wynosił: 
- na telefon - 24 miesiące,  
- na akumulator do telefonu - 12 miesięcy, 
- na karty SIM – 24 miesiące.  

Za początek biegu terminu gwarancji uznaje się dzień wystawienia faktury VAT na element 
podlegający gwarancji. 

 
3. Wykonawca (jeżeli zadeklaruje to w ofercie) dostarczy 247 szt. etui dedykowanych do 

modelu telefonu, wybranego na zasadach określonych w §4 ust. 1-3 IPU (Część II-1 SIWZ), 
spełniających wymagania: 
1) w kolorze czarnym lub przezroczyste, 
2) nie ograniczające funkcjonalności telefonu, 
3) umożliwiające trwałe (ale z możliwością odpięcia) i pewne mocowanie do obudowy 

telefonu, 
4) zabezpieczające telefon przed uszkodzeniami, 
5) pozwalające na:  

a) podłączenie ładowarki, 
b) podłączenie słuchawek poprzez złącze audio (jeżeli złącze jest dostępne w telefonie), 
c) starowanie telefonem (włączanie/wyłączanie, regulacja głośności), 
d) bezproblemowe korzystanie z mikrofonów, głośników, aparatu z lampą błyskową 

telefonu (mikrofony, głośniki obiektywy i lampa błyskowa nie zasłonięte). 


