
           Załącznik nr 1 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej wraz z dostawą 

fabrycznie nowych smartfonów i routera wifi oraz kart SIM dla Polskiej Organizacji 

Turystycznej 

 

 PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST: 

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych smartfonów  

(w nienaruszonym opakowaniu, pozbawionych blokady SimLock), routera wifi oraz kart SIM. 

Cena smartfonów i routera wifi zawarta w kwocie abonamentu. 

Dostarczenie do Zamawiającego Kart SIM z wyłączoną funkcją telefonowania  

Świadczona usługa telekomunikacyjna ma zapewnić m. in. łączność głosową, tekstową (SMS), 

multimedialną (MMS) oraz dostęp do Internetu.  

Wykonawca jest zobowiązany zagwarantować Zamawiającemu usługi aktualnie dostępne oraz 

te, które Wykonawca wprowadzi do powszechnego użytku w trakcie trwania umowy. 

Informacje dla Wykonawców: 

1. Ilość przenoszonych numerów – 17, dotychczasowy operator: Orange Polska S.A. 

Umowa obowiązuje do dnia 23.08.2019 r. Zamawiający planuje uruchomić łącznie 17 

kart SIM (tj. 17 kart do telefonów komórkowych/tabletów/routera numerów już 

istniejących, przenoszonych w tym samym czasie, po zakończeniu obowiązywania 

umowy z obecnym operatorem), 16 karty SIM do smartfonów/tabletów oraz 1 SIM do 

routera (modemu) internetowego wifi. Zamawiający będzie miał możliwość 

zwiększenia dodatkowych kart SIM (wraz z nowymi numerami) o kolejne 3 sztuki w I 

lub II taryfie. Bez względu na to w, którym momencie obowiązywania umowy 

Zamawiający zwiększy ilość numerów, ulegną one dezaktywacji wraz z datą 

wygaśnięcia zawartej umowy. Jednakże Zamawiający zastrzega możliwość zakupu 

dodatkowych kart SIM nie później niż na 6 miesięcy przed końcem obowiązującej 

umowy. 

2. Zamawiający planuje wraz z przeniesieniem numerów zakupić (w ramach abonamentu) 

nowe aparaty telefoniczne (4 sztuki - smartfony). 

3. Zamawiający wymaga, aby okres obowiązywania umowy wynosił 24 miesiące  

(2 lata), rozumiane jako 24 pełnych okresów rozliczeniowych za świadczenie usług 

telekomunikacyjnych w sieci Wykonawcy. Rozpoczęcie świadczenia usługi zostanie 

ustalone po wyborze Wykonawcy, na dzień 24 sierpnia 2019 r. Termin realizacji 

umowy, początkowy termin aktywacji sieci, wiąże się z zakończeniem świadczeń 

dotychczasowych. Po tym terminie na zamawiającym nie będą ciążyć żadne 

zobowiązanie w stosunku do dotychczasowego dostarczyciela usług. Na Wykonawcy 

usługi spoczywa obowiązek przeniesienia numerów telefonów będących w posiadaniu 

Zamawiającego do własnej sieci w podanym terminie. Procedura przeniesienia nie 

może powodować utraty jakości świadczonych usług. 

4. Przeniesienie do własnej sieci dotychczasowych numerów przydzielonych  

i wykorzystywanych przez Zamawiającego nastąpi bez powodowania przerw w pracy, 

zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (dz. U. Nr 

171, poz. 1800 ze zm.) oraz  aktualnych aktów wykonawczych. Koszt przeniesienia 

numerów spoczywać będzie na Wykonawcy usługi. 

5. Wykonawca przedstawi propozycję procedur zgłaszania uszkodzonego sprzętu do 

naprawy po podpisaniu umowy. Odbiór uszkodzonego sprzętu zapewni Wykonawca, 

który będzie odpowiedzialny za sprzęt podczas transportu. Wykonawca udostępni 



Zamawiającemu, na czas naprawy lub wymiany, telefon komórkowy zastępczy  

o parametrach minimalnych odpowiadającym parametrom użytkowym towaru 

oddanego do naprawy. 

6. Naprawy gwarancyjne uszkodzonych aparatów będą realizowane przez producenta lub 

wyznaczony przez niego autoryzowany serwis. 

7. Wszelkie przerwy w świadczeniu usług, z winy Wykonawcy, nie powinny trwać dłużej 

niż 2 h. 

8. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu gwarancje producentów na oferowane aparaty 

telefoniczne oraz na akcesoria i baterie, z maksymalnym oferowanym przez 

producentów okresem ważności.  

9. Wykonawca zapewni całodobowy nadzór nad funkcjonowaniem świadczonej usługi  

w okresie trwania umowy oraz umożliwienie całodobowego dostępu do zarządzania 

usługami i konfiguracją na aktywowanych kartach SIM poprzez aplikację internetową. 

10. Wykonawca zapewni ciągłe świadczenie usług – Zamawiający nie będzie obciążony 

kosztami usuwania zaistniałych awarii mających wpływ na świadczone dla niego 

usługi. 

11.  Wielkość zamówienia 

 

Urządzenia Minimalny limit Internetu liczba sztuk ogółem 

Karta SIM + smartfon 12 GB 4 sztuk 

Karty SIM bez smartfona 12 GB 10 sztuki 

Karty SIM bez smartfona 1 GB 2 sztuka 

Router wifi/GSM LTE + SIM 60 GB 1 sztuka 

 

12. Wymagania ogólne: 

- Sprzęt będzie posiadać oznakowanie CE zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju  

z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. 2016, poz. 

806). 

- Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko zamówiony 

sprzęt. 

- Zasięg świadczonych usług telefonii komórkowej: co najmniej 92% powierzchni Polski 

zgodnie z mapą zasięgu Wykonawcy, na poziomie umożliwiającym realizację transmisji 

głosu i danych w każdych warunkach. 

- Usługi będą świadczone 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. 

- Wykonawca będzie dostarczał wraz z fakturą biling za wszystkie połączenia wykonane  

w danym miesiącu w kraju i w roamingu oraz inne usługi i rabaty. Pierwsza opłata 

(faktura) za świadczenie usług winna być naliczona po okresie cyklu bilingowego 

aktywacji kart SIM. 

- Wykonawca wyznaczy opiekuna handlowego w celu zapewnienia bieżącej obsługi 

zamówienia drogą e-mailową oraz telefoniczną. 

- Wraz z dostawą sprzętu i kart SIM Wykonawca dostarczy w wersji elektronicznej (format 

pliku Microsoft Excel) tabelaryczne zestawienie obejmujące: numery kart SIM, numery 

abonenckie, kody PIN, PUK, modele i numery fabryczne urządzeń o których mowa. 

13. Wymagania szczegółowe: 

- Bezpłatna aktywacja numerów. 

- Bezpłatne przeniesienie numerów. 

- W abonamencie wysyłanie SMS i MMS na terenie kraju  

- Połączenia głosowe w abonamencie. Wykonawca zapewni transmisję głosu w sieci GSM,  

w tym połączenia do wszystkich  sieci komórkowych i stacjonarnych na terenie RP. 



- Wykonawca umożliwi dostęp usługi połączeń roamingowych wraz z pakietem bezpłatnych 

minut na terenie UE (dla kart SIM działających w smartfonach). 

- Wykonawca zapewni bezpłatny dostęp do Internetu dla wszystkich numerów telefonów  

na terenie kraju   

- Zamawiający wymaga uruchomienia kart SIM zgodnie z następującym zestawieniem: 

 

Taryfa Liczba aktywacji 

Taryfa I (SIM z abonamentem + smartfon - pakiet 

min. 12 GB) 
4 sztuk 

Taryfa II (SIM z abonamentem bez smartfona – 

pakiet min. 12 GB) 
10 sztuki 

Taryfa III (SIM z abonamentem bez smartfona – 

pakiet min. 1 GB) 
2 sztuki 

Internet wifi LTE (SIM z abonamentem + Router 

wifi – 60 GB) 
1 sztuka 

                                            Suma 17 sztuk 

 

Dodatkowo w czasie trwania umowy Zamawiający może uruchomić jeszcze 3 aktywacje  

w ramach zaproponowanej taryfy na tych samych warunkach. 

Wykonawca zapewni Zamawiającemu nielimitowane SMS-y i rozmowy do wszystkich 

sieci w Polsce w obydwu taryfach. 

Wykonawca w ramach miesięcznej opłaty abonamentowej  zapewni Zamawiającemu: 

- Bezpłatne świadczenie usług poczty głosowej na terenie kraju. 

- Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość dowolnego włączania i wyłączania 

usług dodatkowych, będących w ofercie Wykonawcy dla wskazanych przez 

Zamawiającego kart SIM (oczekiwanie na połączenie, blokowanie połączeń, 

zawieszanie połączeń, połączenia z numerami alarmowymi, wymiana wadliwej karty 

SIM). 

- Przesyłanie SMS oraz MMS (na obszarze RP) 

- Dostęp do Internetu (WAP, przeglądanie stron WWW, itp.). 

- Bezpłatne aktywowanie oraz dezaktywowanie usługi roamingu. 

- Transmisje LTE, GPRS, EDGE, UMTS, HSPA, HSPA+. 

- Blokowanie przychodzących SMS-ów reklamowych z sieci wykonawcy. 

- Bezpłatne, czasowe, blokowanie kart SIM na wypadek kradzieży lub zgubienia. 

- Przedstawienie takich aparatów telefonicznych, które mają możliwość bezpłatnej 

konfiguracji poczty e-mail w telefonie  oraz kalendarza w telefonie  z programem 

Outlook w komputerze. 

- Dostęp do bezpłatnego Internetu na terenie Polski zgodnie z pakietami wskazanymi w 

tabeli. 

- Dostęp do bezpłatnego Internetu na terenie EU – min. 2 GB w cyklu rozliczeniowym. 

 

Szczegółowe wymagania Zamawiającego 

- Dostarczone aparaty telefoniczne wraz z akcesoriami oraz karty SIM będą fabrycznie 

nowe oraz będą posiadały pisemną gwarancję jakości. 

- Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawiał do wyboru minimum 2 modele 

smartfonów.  

- Zamawiający wymaga aby jeden z smartfonów miał możliwość obsługi dwóch kart sim 

(Dual sim).  

Przedziały cenowe oferowanych telefonów  

- od 2999 do 4599 zł brutto 



Zamawiający posłużył się cenami rynkowymi z ogólnie dostępnych stron internetowych  

(np. ceneo.pl). 

- Zamawiający dokona wyboru konkretnych modeli dla każdej taryfy i poinformuje 

Wykonawcę o liczbie i modelach zamawianych telefonów komórkowych, przed 

podpisaniem umowy. 

- Minimalne wymagania dotyczące telefonów: 

 

Minimalne wymagania dla smartfonów:  

 

Zakres częstotliwości GSM 850, 900, 1800, 1900  

Zakres częstotliwości LTE 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 

Waga [g] Od 110 g do 170 g 

Pojemność Min. 128 GB 

Ekran/ Rozdzielczość od 6” do 8”/ min.2500 na 1000 pixeli 

Procesor min. dwurdzeniowy, 64-bitowy 

Przełączanie pomiędzy rozmowami 

Mechaniczny wyłącznik dźwięku 

Tak  

Tak 

Transmisja Danych WAP, GPRS, UMTS, HSPA+, HSDPA, 

GSM, EDGE, Bluetooth, Wifi, Moduł GPS, 

LTE, Wbudowany modem 

Aparat wbudowany Min. 15 Mpix 

Synchronizacja z Microsoft Outlook Tak 

 

 

 

Minimalne wymagania do urządzenia będącego routerem WIFI/GSM LTE  

 

o Prędkość transferu: 150 Mbps (DL) / 50 Mbps (UL) 

o Wsteczna kompatybilność: EDGE, GPRS 

o Częstotliwości pracy: LTE - 800/900/1800/2100/2600 MHz 

o Dual-band HSPA+ - 900/2100 MHz 

o Quad-band EDGE/GPRS - 850/900/1800/1900 MHz 

o Standard WLAN: 802.11 b/g/n 

o Ethernet RJ-45: 4x 10/100 

o Antena zewnętrzna WLAN 

o Gniazdo anteny zewnętrznej: 2x SMA 

o Gniazdo telefonu: 2x RJ-11 (GSM/VoIP) 

o Firewall, VoIP,  

o Lokalne zarządzanie z poziomu przeglądarki 

o Wymagania sprzętowe: Windows XP/Vista/7/8/10+/MAC/Linux 

o Wbudowany slot na kartę SIM: tak 
o Karta sim z dostępem do Internetu LTE z limitem nie mniejszym niż 60 GB/miesiąc. 

 

http://apps.t-mobile.pl/productApp-web/user/jsp/products_biz.jsp

