
Część III–2 SIWZ 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 

Część 2 zamówienia. Świadczenie usług mobilnego Internetu wraz z dostawą urządzeń 
dostępowych. 
Wstęp  
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie, przez Wykonawcę, usług mobilnego Internetu 
(transmisji danych) oraz dostawa urządzeń dostępowych dla Zamawiającego. 
Zamówienie obejmuje: 

1. Świadczenie usług transmisji danych w ramach sieci telefonii komórkowej (LTE, GSM). 

2. Zapewnienie łącznie do 225 kart SIM (niezbędnych do realizacji usług) w tym: 

a) 100 kart w ramach zamówienia podstawowego, w ramach pierwszego etapu, 

b) do 5 kart w ramach prawa opcji (prawo zamawiania w okresie pierwszych 18 

miesięcy trwania umowy), 

c) 120 kart w ramach drugiego etapu. 

3. Dostawę 80 mobilnych urządzeń dostępowych (modemów lub routerów) 

umożliwiających dostęp do usług transmisji danych. 

 
Rozdział 1 - Świadczenie usług mobilnego dostępu do Internetu. 
Świadczona usługa transmisji danych ma zapewnić bezprzewodowy i mobilny dostęp do 
Internetu przez sieć GSM za pomocą dostępnych na danym terenie technologii transmisji 
danych. Realizacja usług odbywać się będzie poprzez wykorzystanie dostarczonych przez 
Wykonawcę aktywnych kart SIM oraz urządzeń dostępowych. 
 

1. Świadczone w ramach Umowy usługi transmisji danych przez Wykonawcę będą 
obejmowały: 

1) Dla każdej z dostarczonych kart SIM, minimalny miesięczny (w okresie rozliczeniowym) 
pakiet 50 GB transmisji danych na terenie Polski, w tym min. 1 GB również poza Polską, 
na terenie pozostałych krajów UE. 

2) Możliwość zamówienia dodatkowych pakietów transmisji danych dla Polski, pozostałych 
krajów UE i z poza UE dla wszystkich kart SIM, wg cen określonych w  planie taryfowym 
dla klientów biznesowych (stanowić będzie Załącznik nr 3 do Umowy). 

2. Wykonawca zapewni Zamawiającemu:   

1) Mobilny dostęp do Internetu przy pomocy sieci GSM na terenie nie mniejszym niż 90% 
powierzchni Polski. 

2) Całodobowy nadzór nad funkcjonowaniem świadczonej usługi w okresie trwania 
Umowy. 

3. Jeśli użytkownik przekroczy limit transmisji danych, o którym mowa w pkt 1. ppkt 1), 
Zamawiający dopuszcza możliwość zredukowania prędkości transmisji danych lub 
zablokowania transmisji danych. Ograniczenie lub blokada obowiązują do końca okresu 
rozliczeniowego, chyba że zamówiono dodatkowe pakiety danych. 



 

4. Usługi opisane w pkt 1 ppkt 1) realizowane będą w ramach abonamentu, bez dodatkowych 
kosztów. 

5. Za przekroczenie pakietów danych, o których mowa w pkt 1 ppkt 1) lub zamówionych 
pakietów opcjonalnych, Zamawiający nie będzie zobowiązany zapłacić. 

6. Wykonawca zapewni Zamawiającemu narzędzie umożliwiające wyłączenie żądania kodu 
PIN kart SIM. 

7. Karty SIM muszą mieć zablokowane przychodzące i wychodzące połączenia głosowe, SMS, 
MMS oraz roamingowe. Za przychodzące i wychodzące połączenia głosowe, SMS, MMS 
oraz roamingowe Zamawiający nie będzie zobowiązany zapłacić. 

8. Transmisja danych będzie się odbywała za pomocą najszybszej (możliwej do udostępnienia 
Zamawiającemu, przez Wykonawcę, dostępnej w danym miejscu i czasie) technologii (tj. 
np. LTE, UMTS, GSM lub innej).  

9. Zamawiający ma prawo do bezpłatnej wymiany do 2 kart SIM w całym okresie realizacji 
usług transmisji danych. Prawo to dotyczy wymian z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego. Wymiana karty wiąże się z dezaktywacją karty wycofywanej 
z użytkowania. 

10. Każda kolejna wymiana, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, może być 
dodatkowo odpłatna zgodnie z planem taryfowym dla klientów biznesowych – który będzie 
załącznikiem do Umowy. 

11. Zamawiający ma prawo do bezpłatnej wymiany dowolnej ilości kart w danym okresie 
rozliczeniowym z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 

12. Wymiany kart zostaną zrealizowane (dostarczone Zamawiającemu) w terminie (liczonym 
od zgłoszenia): 

1) 2 dni roboczych (dotyczy kart, których wymiana jest konieczna z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy). 

2) 10 dni roboczych w pozostałych przypadkach. 

13. Usługi będą dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 

14. Łączna dopuszczalna przerwa w działaniu usług nie może przekroczyć 4 godzin zegarowych 
dziennie. 

15. Łączna dopuszczalna przerwa w działaniu usług nie może przekroczyć łącznie 12 godzin 
roboczych lub 12 godzin (w godzinach od 8.00 do 18.00) w dni nierobocze, w tygodniu 
kalendarzowym (od poniedziałku godz. 7.00 do niedzieli godz. 22.00). Łączna dopuszczalna 
przerwa działania usług liczona jest oddzielnie na każdą kartę SIM. 

16.  Przerw nie liczy się, jeżeli zostały wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego. 

17. Karty SIM objęte są gwarancją do końca okresu realizacji usług transmisji danych. 

18. (Jeżeli Wykonawca zadeklaruje w ofercie) Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp 
do systemu umożliwiającego podgląd wykorzystania limitu pakietów aktywnych kart SIM. 
Widok stanu bieżącego (na dzień sprawdzania – roboczy lub kalendarzowy) lub jeden dzień 
przed dniem sprawdzenia (roboczy lub kalendarzowy). 



 

19. (Jeżeli Wykonawca zadeklaruje w ofercie) Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp 
do odpowiedniego systemu generującego raport bieżącego wykorzystania pakietów 
danych na terenie polski dla wszystkich aktywnych kart SIM Zamawiającego lub 
Wykonawca będzie przygotowywał i udostępniał Zamawiającemu takie raporty (nie 
częściej niż 1 raz w okresie rozliczeniowym).   

20. Usługi mobilnego Internetu (transmisji danych) Wykonawca będzie świadczył do końca 
okresu obowiązywania umowy (dotyczy wszystkich aktywacji, w tym również aktywacji 
opcjonalnych). 

 
Rozdział 2 – Dostawa 80 mobilnych urządzeń dostępowych, spełniających następujące 
wymagania: 

1. Przepustowość maksymalna nie mniejsza niż 100 Mb/s (pobieranie), 50 Mb/s (wysyłanie) 
przy wykorzystaniu wbudowanej anteny GSM. 

2. Wbudowana antena GSM. 

3. Połączenie z komputerem za pomocą wtyku USB typu A lub WiFi. 

4. Urządzenia nie mogą być wyposażone w zabezpieczenie typu SIMLOCK ani w inne 
zabezpieczenia, które utrudniałyby Zamawiającemu korzystanie z sieci innych operatorów 
GSM. 

5. Obsługa standardów transmisji danych: LTE, HSPA+/UMTS, EDGE/GPRS/GSM. 

6. Urządzenia dostępowe objęte są 24 miesięczną  gwarancją od dostawy. 

7. Naprawy lub wymiany będą realizowane w terminie 15 dni roboczych (definicja zgodnie ze 
słownikiem w IPU) od zgłoszenia uszkodzenia. 

8. W ramach gwarancji Wykonawca zapewni prawidłowe (tj. zgodne z dokumentacją 
producenta oraz zgodne z opisem w niniejszym OPZ i Ofertą) działanie dostarczonych 
urządzeń. 

9. Naprawom gwarancyjnym nie będą podlegały wady, które zostały spowodowane 
normalnym zużyciem lub niewłaściwym obchodzeniem się z urządzeniami.  

10. Zasilanie z portu USB (modem) lub z wbudowanego akumulatora (router). 

11. Akumulator routera umożliwiający pracę routera i realizację usług transmisji danych przez 
okres 8 godzin bez ładowania (przy połączeniu z jednym komputerem oraz transmisji 
danych do 500 MB). 

12. Każdy router wyposażony w akcesoria (w tym ładowarka z sieci 230V, kabel) umożliwiające 
ładowanie akumulatora. 

13. Wszystkie dostarczone urządzenia będą tego samego rodzaju i modelu. 

 
Rozdział 3 – Prawo opcji. 

1. Zamawiający będzie miał, w okresie pierwszych 18 miesięcy w trakcie trwania Umowy, 
prawo nabycia do 5 nowych aktywacji, o których mowa w pkt 2, ppkt b) wstępu do OPZ.  

2. Prawo opcji może być realizowane w kilku partiach. 

3. Zamawiający może skorzystać z części lub z całości prawa opcji. 


