ROZDZIAŁ II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.

Nazwa zamówienia
Świadczenie usług telefonii komórkowej i usług bezprzewodowej transmisji danych wraz
z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonii komórkowej z kartami SIM.

2.

Kody CPV
64212000-5 Usługi telefonii komórkowej
32250000-0 Telefony komórkowe

3.

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi telefonii komórkowej i usług
bezprzewodowej transmisji danych wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonii
komórkowej z kartami SIM na potrzeby Centralnego Ośrodka Informatyki.
3.1.1.Zamówienie podstawowe obejmuje w szczególności:
1) świadczenie usług mobilnej łączności głosowej, tekstowej SMS i MMS dla: 526
numerów VOICE będących w posiadaniu Zamawiającego;
2) dostarczenie 476 sztuk fabrycznie nowych, wolnych od wad fizycznych i prawnych
telefonów komórkowych;
3) świadczenie usług mobilnego dostępu do Internetu w technologii GSM, UMTS i LTE
dla 40 numerów z abonamentem typu DATA będących w posiadaniu
Zamawiającego;
4) świadczenie usługi serwisu dla 476 sztuk aparatów telefonii komórkowej
dostarczonych w ramach tego zamówienia;
5) wykonanie i uruchomienie przez Wykonawcę bezpośredniego dostępu do
prywatnej sieci teleinformatycznej dla wszystkich numerów Zamawiającego,
poprzez skonfigurowanie prywatnego punktu dostępowego APN.
3.2. Zamawiający przewiduje opcję. Przedmiot zamówienia określa zakres podstawowy oraz
zakres opcjonalny (dodatkowy) związany z zakupem dodatkowych usług lub/i urządzeń,
których wykorzystanie zależne jest od potrzeb Zamawiającego. Wykorzystanie opcji w 100%
nie jest obowiązkowe. Skorzystanie z opcji jest uprawnieniem Zamawiającego.
Nieskorzystanie przez Zamawiającego w całości lub w części z tego prawa nie rości po stronie
Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

3.2.1.Zamówienie dodatkowe w ramach opcji obejmuje w szczególności:
1) świadczenie usług mobilnej łączności głosowej, tekstowej SMS i MMS dla 225 nowych
numerów VOICE;
2) dostarczenie 225 sztuk fabrycznie nowych, wolnych od wad fizycznych i prawnych
telefonów komórkowych;
3) świadczenie usługi serwisu dla 225 sztuk aparatów telefonii komórkowej dostarczonych
w ramach tego zamówienia.
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3.3. Wymagania dla zamówienia podstawowego.
1) Zamawiający wymaga zachowania obecnie posiadanych aktywnych numerów
telefonicznych w liczbie 526 sztuk;
2) Wykonawca dostarczy łącznie 476 sztuk aparatów telefonicznych, w podziale: 6 aparatów
telefonicznych Kategorii A, 20 aparatów telefonicznych Kategorii B, oraz 450 aparatów
telefonicznych Kategorii C, dla których wymagania minimalne określone są w Załączniku
nr 1 do OPZ;
3) Wykonawca zobowiązany jest do wskazania dwóch różnych modeli spełniających
wymagania opisu przedmiotu zamówienia i pochodzących od dwóch różnych
producentów, przy czym dla każdej kategorii aparatów winna obowiązywać ta sama cena
– Załącznik nr 1 do OPZ;
4) Wykonanie i uruchomienie przez Wykonawcę bezpośredniego dostępu do prywatnej sieci
teleinformatycznej dla wszystkich numerów Zamawiającego, poprzez skonfigurowanie
prywatnego punktu dostępowego APN.
3.4. Wymagania dla zamówienia dodatkowego w ramach opcji.
1) Wykonawca dokona aktywacji nowych numerów telefonicznych (z dostawą kart SIM)
w liczbie 225 szt. nie później niż 6 miesięcy przed zakończeniem Umowy na każde żądanie
Zamawiającego;
2) Wykonawca dostarczy: 3 aparaty telefoniczne Kategorii A, 12 aparatów telefonicznych
Kategorii B, oraz 210 aparatów telefonicznych Kategorii C, dla których wymagania
minimalne określone są w Załączniku nr 1 do OPZ, na każde żądanie Zamawiającego;
3) Wykonawca zobowiązany jest do wskazania dwóch różnych modeli spełniających
wymagania opisu przedmiotu zamówienia i pochodzących od dwóch różnych
producentów, przy czym dla każdej kategorii aparatów winna obowiązywać ta sama cena
– Załącznik nr 1 do OPZ;
4) Wykonanie i uruchomienie przez Wykonawcę bezpośredniego dostępu do prywatnej sieci
teleinformatycznej dla wszystkich numerów Zamawiającego, poprzez skonfigurowanie
prywatnego punktu dostępowego APN.

3.5. Wymagania dotyczące usługi Prywatny APN (Access Point Network):
1) usługa pakietowej transmisji danych powinna być realizowana z wykorzystaniem
zamkniętego, spełniającego wymogi bezpieczeństwa niezawodności i wydajności,
dedykowanego wyłącznie na potrzeby Zamawiającego punktu dostępowego APN;
2) dostęp APN do infrastruktury Zamawiającego będzie realizowany poprzez publiczną sieć
Internet i tunel IPsec pomiędzy infrastrukturą Zamawiającego i Wykonawcy;
3) styk infrastruktury Wykonawcy z siecią Internet powinien charakteryzować się
przepustowością min 300Mbps oraz spełniać inne niezbędne parametry, w szczególności
związane ze stratą oraz opóźnieniem pakietów w celu zapewnienia stabilnego działania
tunelu IPsec;
4) Wykonawca zapewni stały adres IPv4 dla każdej karty SIM;
5) w usłudze APN będą działały wszystkie karty SIM, których numery zostaną przekazane
przez Zamawiającego;
6) użyte adresy IP dla kart SIM powinny znaleźć się zakresie 10.200.0.0-10.200.255.255.
Ewentualna zmiana ww. zakresu IP możliwa jest po konsultacji oraz akceptacji
Zamawiającego;
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7) urządzenia mobilne powinny otrzymywać adresy dynamicznie za pośrednictwem serwera
DHCP Wykonawcy bądź innego mechanizmu, który umożliwia dynamiczny przydział
adresów IP;
8) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wskazania konkretnych serwerów DNS dla
urządzeń mobilnych, które znajdują się w infrastrukturze Zamawiającego. Serwery te będą
dostępne za pośrednictwem tunelu pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą;
9) w przypadku nie skonfigurowania po stronie klienta parametrów prywatnego APN
terminal mobilny musi mieć dostęp do Internetu poprzez standardowy APN operatora;
10) Wykonawca umożliwi konfigurację Prywatnego punktu APN na aparacie telefonicznym
poprzez wysłanie wiadomości konfiguracyjnej (stanowi kryterium oceny oferty).
3.6. Termin realizacji zamówienia podstawowego:
1) świadczenie usług telefonii komórkowej dla 526 numerów będących w posiadaniu
Zamawiającego od 01.04.2022 roku do 31.03.2024 roku wraz z dostawą fabrycznie nowych
476 szt. aparatów telefonii komórkowej w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy, nie
później jednak niż do 15 marca 2022 r.;
2) świadczenie usług bezprzewodowej transmisji danych dla 40 numerów będących
w posiadaniu Zamawiającego od 01.04.2022 roku do 31.03.2024 roku;
3) wykonanie, uruchomienie i zapewnienie przez Wykonawcę bezpośredniego dostępu do
prywatnej sieci teleinformatycznej Zamawiającego, poprzez skonfigurowanie prywatnego
punktu dostępowego APN, od 01.04.2022 roku do 31.03.2024 roku;
4) świadczenie usługi serwisu dla nowych 476 szt. aparatów telefonii komórkowej w okresie
od dnia podpisania przez obie Strony bez zastrzeżeń Protokołu odbioru Aparatów telefonii
komórkowej do 31.03.2024 roku;
3.7. Termin realizacji zamówienia dodatkowego w ramach opcji:
Opcja będzie realizowana poprzez zlecenie (dalej „Zlecenie”), kierowane do Wykonawcy, drogą
elektroniczną, tj.: e-mailem, od momentu zawarcia Umowy. Zlecenia będą określały m.in. ilość
usług i/lub urządzenia, rodzaj urządzenia, termin i miejsce ewentualnej dostawy oraz numer
Umowy na podstawie której realizowane jest opcja.
1) świadczenie usług telefonii komórkowej dla szacowanych 225 nowych numerów wraz
z dostawą szacowanych 225 sztuk fabrycznie nowych aparatów telefonii komórkowej, od
dnia dostarczenia kart SIM do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w trakcie trwania
Umowy, jednak nie później niż po upływie 3 dni roboczych (przez które Strony rozumieją
dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej – dalej „Dni Robocze”) od dnia wysłania przez Zamawiającego
Zlecenia drogą e-mailową do 31.03.2024 roku;
2) wykonanie, uruchomienie i zapewnienie przez Wykonawcę bezpośredniego dostępu do
prywatnej sieci teleinformatycznej Zamawiającego, poprzez skonfigurowanie prywatnego
punktu dostępowego APN, od momentu dostarczenia usługi/urządzeń w ramach
złożonego Zlecenia do 31.03.2024 roku;
3) świadczenie usługi serwisu dla 225 sztuk aparatów telefonii komórkowej w okresie od
dnia podpisania przez obie Strony bez zastrzeżeń Protokołu odbioru Aparatów telefonii
komórkowej do 31.03.2024 roku;
3.8. Dodatkowe wymagania w zakresie świadczenia usług zamówienia podstawowego:
1) na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przeniesie numer w czasie trwania umowy
na wskazaną przez Zamawiającego osobę fizyczną lub prawną (z zastrzeżeniem art. 57 ust.
2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne) bez konieczności uruchomienia
przez Zamawiającego nowego numeru. W tej sytuacji Wykonawca zawiera osobną umowę
z użytkownikiem na warunkach nie gorszych niż przedstawione w standardowej ofercie
dla biznesu, zaś jeżeli użytkownikiem jest osoba fizyczna to w przypadku cesji osobna
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2)
3)

4)

5)

6)

umowa zawarta z takim użytkownikiem będzie na warunkach nie gorszych niż
w standardowej ofercie Wykonawcy dla osób fizycznych nieprowadzących działalności
gospodarczej (klientów indywidualnych). Zamawiający zastrzega sobie jednocześnie
prawo do możliwości uruchomienia nowego numeru w miejsce przeniesionego numeru na
zasadach określonych w umowie oraz na pozostały okres obowiązywania Umowy, bez
dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy;
aktywacja wszystkich kart SIM dostarczonych przez Wykonawcę powinna być
bezkosztowa;
połączenia roamingowe poza Unią Europejską oraz międzynarodowe będą taryfikowane,
zgodnie z cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych dla klientów biznesowych
obowiązującym u Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć do umowy
aktualny cennik, który będzie obowiązywał w ramach roamingu. Obniżenie cen usług
świadczonych przez Wykonawcę w ramach roamingu skutkuje obniżeniem tych cen
również w stosunku do
Zamawiającego, poczynając od pierwszego miesiąca
rozliczeniowego po wejściu w życie nowych niższych cen tych usług;
Zasięg świadczonych przez Wykonawcę usług telekomunikacyjnych obejmuje, co najmniej
95% terytorium RP, według aktualnie publikowanych map zasięgu Wykonawcy, w tym
siedzibę Zamawiającego obejmując zasięgiem szyby windowe oraz 3 poziomy garażu
podziemnego (-1, -2, -3), na poziomie umożliwiającym realizację transmisji danych/głosu
w każdych warunkach;
na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca dokona bezpłatnej zmiany numeru
telefonicznego, w ilości nie większej niż 10 sztuk, w trakcie trwania umowy, nie później niż
w terminie do 72 godzin od momentu zgłoszenia dokonanego przez Zamawiającego;
Wykonawca zapewni Zamawiającemu całodobową możliwość korzystania z bezpłatnej
infolinii.

3.9. Dodatkowe wymagania w zakresie świadczenia usług zamówienia dodatkowego w ramach
opcji:
1) na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przeniesie numer w czasie trwania umowy
na wskazaną przez Zamawiającego osobę fizyczną lub prawną (z zastrzeżeniem art. 57 ust.
2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne) bez konieczności uruchomienia
przez Zamawiającego nowego numeru. W tej sytuacji Wykonawca zawiera osobną umowę
z użytkownikiem na warunkach nie gorszych niż przedstawione w standardowej ofercie
dla biznesu, zaś jeżeli użytkownikiem jest osoba fizyczna to w przypadku cesji osobna
umowa zawarta z takim użytkownikiem będzie na warunkach nie gorszych niż
w standardowej ofercie Wykonawcy dla osób fizycznych nieprowadzących działalności
gospodarczej (klientów indywidualnych). Zamawiający zastrzega sobie jednocześnie
prawo do możliwości uruchomienia nowego numeru w miejsce przeniesionego numeru na
zasadach określonych w umowie oraz na pozostały okres obowiązywania Umowy, bez
dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy;
2) Wykonawca w terminie wskazanym w Zleceniu, nie krótszym niż 2 Dni Robocze od daty
wysłania Zlecenia drogą e-mailową, dostarczy do siedziby Zamawiającego aparaty telefonii
komórkowej oraz karty SIM w ilości zgodnej ze Zleceniem;
3) aktywacja kart SIM dostarczonych przez Wykonawcę powinna być bezkosztowa;
4) połączenia roamingowe poza Unią Europejską oraz międzynarodowe będą taryfikowane,
zgodnie z cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych dla klientów biznesowych
obowiązującym u Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć do umowy
aktualny cennik, który będzie obowiązywał w ramach roamingu. Obniżenie cen usług
świadczonych przez Wykonawcę w ramach roamingu skutkuje obniżeniem tych cen
również w stosunku do
Zamawiającego, poczynając od pierwszego miesiąca
rozliczeniowego po wejściu w życie nowych niższych cen tych usług;
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5) Zasięg świadczonych przez Wykonawcę usług telekomunikacyjnych obejmuje, co najmniej
95% terytorium RP, według aktualnie publikowanych map zasięgu Wykonawcy, w tym
siedzibę Zamawiającego obejmując zasięgiem szyby windowe oraz 3 poziomy garażu
podziemnego (-1, -2, -3), na poziomie umożliwiającym realizację transmisji danych/głosu
w każdych warunkach;
6) na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca dokona bezpłatnej zmiany numeru
telefonicznego, w ilości nie większej niż 10 sztuk, w trakcie trwania umowy, nie później niż
w terminie do 72 godzin od momentu zgłoszenia dokonanego przez Zamawiającego;
7) Wykonawca zapewni Zamawiającemu całodobową możliwość korzystania z bezpłatnej
infolinii.
3.10 Opłaty abonamentowe dla kart SIM VOICE.
1) Opłata abonamentowa obejmie:
a) pakiet nielimitowanych połączeń, bezpłatne SMSy i MMSy, do wszystkich krajowych
sieci komórkowych i stacjonarnych. Nielimitowane bezpłatne połączenia głosowe,
SMSy i MMSy w ramach roamingu do i z wszystkich sieci z krajów Unii Europejskiej oraz
Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
b) pakiet transmisji danych minimum 50 GB dla każdej karty SIM z osobna (po
wykorzystaniu limitu transferu danych użytkownik może nadal bezpłatnie korzystać
z Internetu w danym miesięcznym okresie rozliczeniowym, przy czym dostawca
Internetu ma prawo zmniejszyć jego prędkość do końca tego okresu rozliczeniowego;
Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami za transmisję danych po
przekroczeniu limitu transferu danych);
c) pakiet transmisji danych minimum 5GB/mc w UE współdzielony na konto
Zamawiającego;
d) usługę Prywatny APN.
2) W ramach miesięcznej opłaty abonamentowej Wykonawca zapewni dodatkowo:
a) aktywację usługi roamingu;
b) usługę poczty głosowej w przypadku połączeń z pocztą głosową wykonywanych na
terenie kraju;
c) pakiet aktywnych usług: identyfikację numeru rozmówcy, oczekiwanie na połączenie,
dokonywanie połączeń, zawieszanie połączeń, połączenia z numerami alarmowymi,
powiadomienie o próbie połączenia (SMS);
d) bezpłatny dostęp do Internetu (LTE/WCDMA/GSM);
e) bezpłatne połączenia przychodzące;
f) zablokowana możliwość wykonywana połączeń i SMS/MMS z numerami specjalnymi
o podwyższonej opłacie, np. rozpoczynającymi się od 0-700…, z możliwością
bezpłatnego włączenia przez Zamawiającego;
g) brak blokad SIMLOCK na dostarczonych aparatach telefonicznych.
3) Opłata abonamentowa za każdy miesiąc świadczenia usługi będzie w takiej samej
wysokości.
4) Karty SIM – wymagania:
a) karta SIM powinna być zabezpieczona przed uruchomieniem 4-cyfrowym kodem PIN;
b) w przypadku trzykrotnego, błędnego wprowadzenia kodu PIN karta SIM musi zostać
samoczynnie zablokowana, odblokowanie możliwe powinno być jedynie po
wprowadzeniu podanego (przy dostarczeniu kart SIM) przez Wykonawcę kodu PUK;
c) Wykonawca zapewni możliwość natychmiastowej blokady karty SIM np.: w przypadku
kradzieży lub utraty aparatu telefonicznego po zgłoszeniu przez upoważnionego
pracownika Zamawiającego do współpracy z Wykonawcą, a także bezpłatne wydanie
i aktywację duplikatów kart z przypisanym do niej numerem telefonu SIM;
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d)

e)

karty SIM mają być dostarczone na koszt i ryzyko Wykonawcy w opakowaniach
uniemożliwiających ich uszkodzenie. Na opakowaniu każdej z nich ma być widoczny
numer telefoniczny;
dostarczone przez Wykonawcę karty SIM muszą być kompatybilne z dostarczonymi
aparatami telefonicznymi.

3.11 Opłaty abonamentowe dla Internetu mobilnego (karty DATA)
1) Opłata abonamentowa obejmie transfer danych z limitem minimum 80 GB dla każdej karty
SIM z osobna (po wykorzystaniu limitu transferu danych użytkownik może nadal
bezpłatnie korzystać z Internetu w danym miesięcznym okresie rozliczeniowym, przy czym
dostawca Internetu ma prawo zmniejszyć jego prędkość do końca tego okresu
rozliczeniowego; Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami za transmisję
danych po przekroczeniu limitu transferu danych);
2) w ramach miesięcznej opłaty abonamentowej Wykonawca zapewni dodatkowo:
a) aktywację usługi LTE;
b) brak blokad SIMLOCK na dostarczonych aparatach telefonii komórkowej;
3) karty SIM – wymagania:
a) karta SIM powinna być zabezpieczona przed uruchomieniem 4-cyfrowym kodem PIN;
b) w przypadku trzykrotnego, błędnego wprowadzenia kodu PIN karta SIM musi zostać
samoczynnie zablokowana, odblokowanie możliwe powinno być jedynie po
wprowadzeniu podanego (przy dostarczeniu kart SIM) przez Wykonawcę kodu PUK;
c) Wykonawca zapewni możliwość natychmiastowej blokady karty SIM, np.: w przypadku
kradzieży lub utraty aparatu telefonii komórkowej lub modemu po zgłoszeniu przez
upoważnionego pracownika Zamawiającego do współpracy z Wykonawcą, a także
bezpłatne wydanie i aktywację duplikatów kart SIM;
d) karty SIM mają być dostarczone na koszt i ryzyko Wykonawcy w opakowaniach
uniemożliwiających ich uszkodzenie;
e) dostarczone przez Wykonawcę karty SIM muszą być kompatybilne z posiadanymi
modemami.
4) Opłata abonamentowa za każdy miesiąc świadczenia usługi będzie w takiej samej
wysokości.
3.12 Aparaty telefoniczne.
1) Wszystkie dostarczone aparaty telefoniczne muszą być fabrycznie nowe i tworzyć
handlowy komplet (Zamawiający przez handlowy komplet rozumie minimum: słuchawki,
ładowarkę sieciową oraz kabel USB z możliwością podłączenia do komputera);
2) wszystkie aparaty telefoniczne mają być dostarczone na koszt i ryzyko Wykonawcy
w opakowaniach uniemożliwiających ich uszkodzenie;
3) urządzenia winny być fabrycznie nowe i pochodzić z oficjalnej dystrybucji na rynek polski
oraz posiadać wszystkie, niezbędne, wymagane prawem polskim, certyfikaty
i homologacje;
4) aparaty telefoniczne muszą być objęte co najmniej 24-miesieczną gwarancją producenta.
Wykonawca zagwarantuje w ramach umowy pełną obsługę serwisową aparatów
telefonicznych (odbiór uszkodzonego urządzenia z siedziby Zamawiającego, zapewnienie
urządzenia zastępczego lub nowego oraz dostarczenie urządzenia po naprawie
bezpośrednio do siedziby Zamawiającego);
3.13 Pozostałe wymagania dodatkowe dla zamówienia podstawowego oraz zamówienia
w ramach opcji.
1) Wykonawca zapewni dostęp do elektronicznego systemu umożliwiającego bezpieczną
i samodzielną obsługę konfiguracji usług. Dostęp do systemu będzie realizowany przez
aplikację dostępną z poziomu przeglądarki internetowej. Aplikacja umożliwi
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2)

3)

4)

5)

6)
7)

Zamawiającemu minimum: blokowanie połączeń z wybranego numeru, blokowanie kart
SIM, włączenie lub wyłączenie roamingu, włączenie lub wyłączenie poczty głosowej.
Usługa dostępna będzie całodobowo i bezpłatnie.
Bilingi:
a) Wykonawca udostępni upoważnionym przez Zamawiającego osobom możliwość
dostępu do bilingów wszystkich numerów telefonów komórkowych będących
przedmiotem postępowania;
b) upoważniony przedstawiciel Zamawiającego będzie miał dostęp do bilingu w okresie
trwania umowy oraz jeden miesiąc po jej zakończeniu;
upoważniony przedstawiciel Zamawiającego będzie mógł pobierać biling z danego okresu
wielokrotnie za pomocą aplikacji internetowej na dysk lokalny swojego komputera
w formacie tekstowym umożliwiającym wgląd w jego treść za pomocą ogólnie dostępnej
i bezpłatnej aplikacji (ADOBE PDF). Wykonawca zapewni ponadto możliwość exportu
bilingu do pliku w formacie akceptowanym przez MS Excel; Wykonawca wyznaczy
dedykowanego opiekuna technicznego i handlowego w celu zapewnienia bieżącej obsługi
drogą e-mailową oraz telefoniczną od godz. 9:00 do godz. 17:00 we wszystkie dni robocze.
Potwierdzeniem przez Zamawiającego dostawy aparatów telefonii komórkowej będzie
podpisany bez zastrzeżeń przez obie Strony umowy Protokół odbioru, którego wzór
stanowi Załącznik nr 5 do umowy. Z chwilą podpisania Protokołu odbioru przez obie Strony
aparaty telefoniczne stają się własnością Zamawiającego;
Przeniesienie numerów telefonicznych obecnie używanych przez Zamawiającego:
a) w przypadku wyboru oferty innego operatora świadczącego usługi telekomunikacyjne
niż dotychczasowy, Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, bez
dodatkowego wynagrodzenia, jest zobowiązany do zachowania dotychczas używanych
525 numerów telefonicznych u obecnego operatora (Orange Polska S.A.)
i przeniesienia numerów na zasadach zgodnych z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo
telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 576 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra
Cyfryzacji z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień
w publicznych sieciach telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2324). Wykaz
numerów telefonicznych Wykonawca otrzyma po podpisaniu umowy;
b) procedura przenoszenia numerów telefonicznych do nowego operatora odbędzie się
na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 11 grudnia 2018
r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach
telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2324);
c) zgodnie z § 10 ust. 13 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia
2018 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach
telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2324) przerwa w świadczeniu usług
w momencie przenoszenia numeracji do nowego operatora może występować
w godzinach 00:00 a 06:00, przeniesienie odbędzie się po zakończeniu trwania
obowiązującej umowy, tj. w nocy z dnia 31 marca 2022 r. na dzień 1 kwietnia 2022 r.
Wykonawca zapewni możliwość bezpłatnego zastosowania karty e-SIM dla numerów
z usługami głosowymi oraz transmisji danych (stanowi kryterium oceny oferty).
Wykonawca zapewni obsługę sieci 5G nie wymagającą dodatkowych opłat po stronie
Zamawiającego (stanowi kryterium oceny oferty).

4. Warunki gwarancji i serwisu.
Pozostałe zasady realizacji niniejszego zamówienia określone zostały w rozdziale III SIWZ –
Projektowane postanowienia umowy, w tym szczegółowe warunki gwarancji i serwisu.
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Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia
Tabela 1 - Specyfikacja telefonów komórkowy (wymagania minimalne)
Grupa

Kategoria C

Model

C1

Kategoria B
C2

B1

Kategoria A
B2

A1

A2

Wyświetlacz
Minimalna wielkość wyświetlacza w
calach
Minimlna rozdzielczość wyświetlacza

6"

6,5"

6,2"

6,1"

6,8"

6,1"

1080 x 2400

1080 x 2400

1080x2400

2532x1170

1440x3200

2532 x 1170

Technologia wyświetlacza (wskazana
lub lepsza)
Możliwa do uzyskania częstotliwość
odświeżania
Aparaty (minimalna rozdzielczość MP
/ przysłona ƒ podana lub lepsza)

OLED

OLED

OLED

OLED

OLED

OLED

60 Hz

90 Hz

120 Hz

dowolnie

120 Hz

dowolna

Podstawowy

12 / 1,9

64 / 1,9

12 MP / 1,8

12 MP / 1,6

108 MP / 1,8

12 MP / 1,6

Ultraszerokokątny

8 / 2,2

12 / 2,2

12 MP / 2,2

12 MP / 2,4

12 MP / 2,2

12 MP / 2,4

Macro lub Tele

8/ 2,4

5 / 2,4

64 MP / 2,0

niewymagany

10 MP / 2.4 +
10 MP / 4.9

12 MP / 2,0

Do głębii

niewymagany

niewymagany

niewymagany

niewymagany

niewymagany

niewymagany

Aparat - dodatkowe funkcje
Auto Focus

wymagany

wymagany

wymagany

wymagany

wymagany

wymagany

Optyczna stabilizacja

niewymagana

wymagana

wymagana

wymagana

wymagana

wymagana

Możliwość nagrywania wideo w
rozdzielczości (wartość minimalna)

4k 30 fps

4k 30 fps

4K 60fps

4K 60fps

dowolnie

4K 60fps

Minimalna wielkość pamięci
wbudowanej
Minimalna wielkość pamięci RAM

128 GB

128 GB

128 GB

128 GB

128 GB

128 GB

6 GB

6 GB

8 GB

dowolnie

12 GB

dowolna

Możliwość instalacji zewnętrznej
pamięci (typ i maksymalna
pojemność)
Karta SIM
Minimalna ilość gniazd SIM
(dopuszczalne jest rozwiązanie
gniazda uniwersalnego
pozwalającego używać dodatkowej
karty SIM zamiast karty SD)
Sieci

MicroSD

MicroSD

niewymagana

niewymagana

niewymagana

nie wymagana

2

2

2

1 + obsługa eSIM

2

1 + obsługa eSIM

Obsługa LTE

wymagana

wymagana

wymagana

wymagana

wymagana

wymagana

Obsługa 5G

wymagana

wymagana

wymagana

wymagana

wymagana

wymagana

Interfejs USB - podany lub nowszy

USB-C

USB-C

USB-C

Lightning

USB-C

Lightning

Technologia określania lokalizacji

GPS, Galileo,
GLONASS,
BeiDou

GPS, Glonass,
Beidou, Galileo

GPS

GPS, GLONASS,
Galileo

GPS

GPS, GLONASS,
Galileo, BeiDou

Rodzaj gniazda słuchawkowego

3.5mm

3.5mm

Możliwość
podłączenia
adaptera - minijack
3,5 mm

mono lub
stereo

stereo

Możliwość
podłączenia
adaptera USB
C - minijack
3,5 mm
stereo

Możliwość
podłączenia
adaptera - minijack
3,5 mm

Wbudowane głośniki

Możliwość
podłączenia
adaptera USB
C - minijack
3,5 mm
stereo

Pamięć

Łączność

stereo

stereo
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Obsługa standardów sieci WiFi

WiFi 2,4 GHz i 5 WiFi 2,4 GHz i 5 Wi-Fi 5Ghz i 2,4 Wi-Fi 802.11
GHz
GHz
GHz
a/b/g/n/ac/6

Wi-Fi 5Ghz i 2,4 Wi-Fi 802.11
GHz
a/b/g/n/ac/6

Obsługa standardów Bluetooth
podane lub nowsze

Bluetooth 5.1

Bluetooth 5.0

dowolnie

Bluetooth 5.0,
A2DP, LE

dowolnie

Bluetooth 5.0,
A2DP, LE

Komunikacja NFC

wymagana

wymagana

wymagana

wymagane

wymagana

wymagana

Minimalna wersja systemu
operacyjnego
Kolor

Android 11

Android 11

Android 11

iOS 14

Android 11

iOS 14

szary lub inny
ciemny

szary lub inny
ciemny

ciemny

dowolny

ciemny

ciemny

Czujniki

Skaner linii
papilarnych

Skaner linii
papilarnych

Czytnik linii
papilarnych

Czytnik linii
Czytnik linii
papilarnych,
papilarnych
Barometr, Żyroskop,
Przyspieszeniomierz,
Czujnik zbliżeniowy,
Czujnik oświetlenia
zewnętrznego

Barometr, Żyroskop,
Przyspieszeniomierz,
Czujnik zbliżeniowy,
Czujnik oświetlenia
zewnętrznego

Maksymalne wymiary (Wysokość x
Szerokość x Grubośc w mm)

156x70x9

161x77x10

163x77x9

147 x 72 x 7.5 mm

167x77x10

148x73x9

Maksymalna waga

200 g

191 g

204 g

175 g

230 g

189 g

Minimalna pojemność akumulatora
w mAh deklarowana przez
producenta
Moc ładowania baterii podana lub
wyższa
Minimalna klasa odporności na kurz i
wodę IP
Wyposażenie w zestawie

4500

4500

4800

dowolna

5000

dowolna

30 W

25 W

25 W

18 W

25 W

20 W

IP65/68

IP 67

IP68

IP67

IP68

IP68

Ładowarka,
etui ochronne

Ładowarka 15
W lub 25 W,
etui ochronne

Osobna,
oryginalna
ładowarka
producenta
jeżeli nie
dołączono w
komplecie z
telefonem

Osobna, oryginalna
ładowarka
producenta jeżeli
nie dołączono w
komplecie z
telefonem, etui
ochronne

Osobna,
oryginalna
ładowarka
producenta
jeżeli nie
dołączono w
komplecie z
telefonem

Osobna, oryginalna
ładowarka
producenta jeżeli
nie dołączono w
komplecie z
telefonem

Model

Model
wprowadzony
do sprzedaży w
2021 roku

Model
wprowadzony
do sprzedaży w
2021 roku

Model
wprowadzony
do sprzedaży w
2021 roku

Model
wprowadzony do
sprzedaży w 2020
roku

Model
wprowadzony
do sprzedaży w
2021 roku

Model
wprowadzony do
sprzedaży w 2020
roku

Właściwości fizyczne

Bateria

str. 9

Tabela 2 - Specyfikacja modemów (wymagania minimalne)
Modem
Sieć
wbudowany modem

Wymagany

obsługa 4G/LTE

Wymagane

obsługa HSPA

Wymagane

Szybkość transmisji

300 Mbit/s

WiFi
Praca w pasmach 5 Ghz i 2,4 GHz

wymagane

liczba możliwych do podłączenia urządzeń po WiFi

co najmniej 10

Obsługiwane standardy WiFi

802.11a/b/g/n/ac

Rodzaj anteny

wbudowana

Szyfrowanie WiFi

WPA/WPA2

Funkcjonalności
Router GSM/ WiFi

wymagany

Ekran informacyjny

wymagany

Zasilanie

akumulator

Możliwość zarządzania urządzeniem przez panel
WWW bez instalacji na komputerze dodatkowych
aplikacji

wymagana

Możliwość połączenia z komputerem za pomocą
WiFi lub kablem USB

wymagana

Typ urządzenia

urządzenie przenośne
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