Załącznik nr 1 do SIWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą
aparatów telefonicznych oraz kart SIM i mobilnego internetu dla Miasta Słupska oraz jego
jednostek organizacyjnych. Świadczona usługa telekomunikacyjna ma zapewnić między innymi
zachowanie dotychczas używanych numerów telefonicznych, łączność głosową , tekstową (SMS) i
MMS, mobilny dostęp do Internetu. Realizacja usług odbywać się będzie poprzez wykorzystanie
fabrycznie nowych telefonów komórkowych wyposażonych w karty SIM w różnych rozmiarach.
1.1
Świadczenie
usług
obejmuje
między
innymi
a. Zapewnienie świadczenia usług do sieci telefonii komórkowej GSM na poziomie
umożliwiającym realizację transmisji głosu i danych
b. Po wyłonieniu Wykonawcy, umowę na świadczenie usług zawrze Miasto Słupsk,
płatności zaś będą regulowane przez każdą jednostkę osobno na indywidualnych fakturach.
c. Wymagane jest zachowanie i darmowe przejęcie przez nowego Wykonawcę
dotychczasowych numerów Zamawiającego oraz możliwości zakupu nowych nowych
aktywacji z zapewnieniem pełnej ich funkcjonalności od dnia aktywacji. Przyłączenie
numerów Zamawiającego odbędzie się wraz z zakończeniem (lub upływem okresu
wypowiedzenia w przypadku umów zawartych na czas nieokreślony) obecnych umów
zawartych przez poszczególne jednostki – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ . Wszelkie
koszty związane z nieprawidłowym przeniesieniem numerów Zamawiającego zostaną w
całości pokryte przez Wykonawcę. Pełen wykaz numerów Wykonawca otrzyma po
podpisaniu umowy. Wymagana jest ciągłość działania poszczególnych numerów w procesie
przenoszenia. Maksymalny czas przerwy w działaniu podczas przenoszenia aktywacji może
wynosić maksymalnie 4 godz.
d. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu aktywne karty SIM oraz
fabrycznie nowe aparaty telefoniczne minimum 2 dni przed datą rozpoczęcia świadczenia
usługi dla danego numeru.
e. Wyznaczenie opiekuna technicznego i handlowego w celu zapewnienia bieżącej obsługi
f. Bezpłatny transfer danych z limitem:
- do 2 GB dla grupy III
- do 10 GB dla grupy II
- do 20 GB dla grupy I
- od 20 GB dla internetu mobilnego – 5 szt.
(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 do 1 Mb/s w
technologii LTE (min. 60 GB). Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami za
transmisję danych po przekroczeniu limitu transferu danych)
- nielimitowany internet mobilny – 4 szt.
g. Aktywowanie Zamawiającemu kart SIM telefonii komórkowej w ilościach określonych
niniejszym opisie przedmiotu zamówienia z datą wygaśnięcia/ wypowiedzenia
dotychczasowych umów
h Dostarczenie Zamawiającemu fabrycznie nowych telefonów komórkowych w okresach i
w ilościach określonych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia
i. Całodobowy nadzór nad funkcjonowaniem świadczonych usług w okresie trwania

umowy.
j. Jeśli zaistnieje potrzeba uruchomienia kolejnego numeru w okresie krótszym niż 1 rok
przed zakończeniem umowy. Zamawiający otrzyma jedynie aktywną kartę SIM. W
przypadku gdy okres będzie przekraczał 1 rok przed dniem zakończenia umowy
Zamawiający otrzyma urządzenie wraz z aktywną kartą SIM – z danej grupy.
k. Zapewnienie gwarancji i serwisu na dostarczony sprzęt (telefony komórkowe, karty SIM)
Wykonawca wraz z dostawcą sprzętu , dostarczy pisemne gwarancje jakości.
l. Zamawiający wymaga, aby dostarczone aparaty telefoniczne objęte były gwarancją
producenta.
m. Zapewnienie możliwości zmiany numeru telefonu dla dowolnej karty SIM w dowolnym
czasie trwania umowy
n. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca bezpłatnie wystawi biling w wersji papierowej
i dostarczy Zamawiającemu – zgodnie z wystawionymi fakturami dla każdej jednostki z
osobna.
1.2 Ponadto Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zagwarantował
a. Realizacja usługi telefonii komórkowej dedykowana jest dla jednego z operatorów
telefonii komórkowej świadczącej usługi na polskim rynku telekomunikacyjnym
b. Możliwość wykonywania połączeń na terenie kraju do operatorów krajowych i
zagranicznych
c. Darmowe przyjmowanie połączeń na terenie kraju od operatorów krajowych i
zagranicznych sieci telekomunikacyjnych
d. Wymagane jest świadczenie przez Wykonawcę dla potrzeb Zamawiającego aktualnie
dostępnych usług w jego sieci telefonii komórkowej. Nowe usługi które Wykonawca
wprowadzi do powszechnego użytku w trakcie trwania umowy świadczone będą na wniosek
Zamawiającego
e. W trakcie obowiązywania umowy istnieje możliwość uruchomienia nowych aktywacji
f. Dostarczone aparaty muszą być bez blokad SIM
g. Wykonawca jest odpowiedzialny u poszczególnych Zamawiających za cały proces
przejścia od poprzedniego operatora do Wykonawcy w tym w szczególności
- przeniesienie numerów
- dbanie o terminowe przeniesienie numerów do sieci Wykonawcy ( zgodnie z kończącymi
się obecnymi umowami)
- wypowiadanie umów ( z zachowaniem obowiązującego okresu wypowiedzenia) w imieniu
Zamawiającego w przypadku , gdy dotychczasowe umowy zawarte są na czas nieokreślony
- podczas przenoszenia numerów do sieci Wykonawcy musi być zachowana ciągłość
świadczenia usług. Maksymalny czas przerwy w działaniu podczas procesu przenoszenia
numerów może wynieść 4 godz.
- przeniesienie numerów do sieci Wykonawcy musi być dokonane w taki sposób , aby
Zamawiający nie płacili z tego powodu kar umownych u dotychczasowych operatorów
2 . Obecny profil użycia usług dla Miasta Słupska oraz we wszystkich jednostkach
organizacyjnych.
2.1. Szacunkowy średni miesięczny czas połączeń wychodzących realizowanych przez Miasto
Słupsk oraz jego jednostki organizacyjne, które przystępują do niniejszego zamówienia
zawarty jest w poniższej tabeli:
Połączenia wychodzące do
wszystkich sieci (w min.)

16050

SMSy (w szt.)

1500

MMSy (w szt.)

55

Połączenia w roamingu

50

Transmisja danych (w GB/s)
wysyłane – odbierane

140

2.2. Podane w tabeli w pkt. 1 ilości minut należy traktować szacunkowo i nie stanowi to
zobowiązania Zamawiającego do utrzymania podanej struktury ruchu w czasie realizacji
umowy
2.3. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do obniżenia stawek połączeń w przypadku
zmian w cennikach ogólnodostępnych poniżej stawek z przetargu
3. Warunki realizacji zamówienia
3.1 Plany taryfowe w taryfie głosowej – dla grupy III:
L.P.

Nazwa

Warunki

1

Abonament w okresie rozliczeniowym

Wymagane / Wykonawca poda
w ofercie

2

Dostęp do internetu minimum 2 GB, po przekroczeniu
spowolnienie transmisji bez dodatkowych opłat

3

Połączenia realizowane do telefonów komórkowych

Wymagane / Nielimitowane
wliczone w abonament

4

Połączenia realizowane do telefonów stacjonarnych

Wymagane / Nielimitowane
wliczone w abonament

5

SMS krajowy

Wymagane / Nielimitowane
wliczone w abonament

6

Odsłuchiwanie poczty głosowej w ruchu krajowym

Wymagane / Wliczone w
abonament

7

Usługa CLIP/CLIR, dotyczy połączeń krajowych, nie
obejmuje połączeń z numerów zastrzeżonych

Wymagane / Wliczone w
abonament

8

Aktywowanie usługi roamingu

Wymagane / Wliczone w
abonament

9

Blokowanie i odblokowywanie kart SIM

Wymagane / Wliczone w
abonament

10

Aktywacja kart SIM

Wymagane / Wliczone w
abonament

11

Możliwość wyłączenia kodu PIN w kartach SIM

Wymagane / Wliczone w
abonament

12

Pozostałe usługi

Wymagane / Wliczone w
abonament

Zgodnie z cennikiem Operatora
dla usług biznesowych

3.2 Plany taryfowe w taryfie głosowej – dla grupy II:

L.P.

Nazwa

Warunki

1

Abonament w okresie rozliczeniowym

Wymagane / Wykonawca poda
w ofercie

2

Dostęp do internetu minimum 10 GB, po przekroczeniu
spowolnienie transmisji bez dodatkowych opłat

3

Połączenia realizowane do telefonów komórkowych

Wymagane / Nielimitowane
wliczone w abonament

4

Połączenia realizowane do telefonów stacjonarnych

Wymagane / Nielimitowane
wliczone w abonament

5

SMS krajowy

Wymagane / Nielimitowane
wliczone w abonament

6

Odsłuchiwanie poczty głosowej w ruchu krajowym

Wymagane / Wliczone w
abonament

7

Usługa CLIP/CLIR, dotyczy połączeń krajowych, nie
obejmuje połączeń z numerów zastrzeżonych

Wymagane / Wliczone w
abonament

8

Aktywowanie usługi roamingu

Wymagane / Wliczone w
abonament

9

Blokowanie i odblokowywanie kart SIM

Wymagane / Wliczone w
abonament

10

Aktywacja kart SIM

Wymagane / Wliczone w
abonament

11

Możliwość wyłączenia kodu PIN w kartach SIM

Wymagane / Wliczone w
abonament

12

Pozostałe usługi

Wymagane / Wliczone w
abonament

Zgodnie z cennikiem Operatora
dla usług biznesowych

3.3 Plany taryfowe w taryfie głosowej – dla grupy I:

L.P.

Nazwa

Warunki

1

Abonament w okresie rozliczeniowym

Wymagane / Wykonawca poda
w ofercie

2

Dostęp do internetu minimum 20 GB, po przekroczeniu
spowolnienie transmisji bez dodatkowych opłat

3

Połączenia realizowane do telefonów komórkowych

Wymagane / Nielimitowane
wliczone w abonament

4

Połączenia realizowane do telefonów stacjonarnych

Wymagane / Nielimitowane
wliczone w abonament

5

SMS krajowy

Wymagane / Nielimitowane
wliczone w abonament

Wymagane / Wliczone w
abonament

6

Odsłuchiwanie poczty głosowej w ruchu krajowym

Wymagane / Wliczone w
abonament

7

Usługa CLIP/CLIR, dotyczy połączeń krajowych, nie
obejmuje połączeń z numerów zastrzeżonych

Wymagane / Wliczone w
abonament

8

Aktywowanie usługi roamingu

Wymagane / Wliczone w
abonament

9

Blokowanie i odblokowywanie kart SIM

Wymagane / Wliczone w
abonament

10

Aktywacja kart SIM

Wymagane / Wliczone w
abonament

11

Możliwość wyłączenia kodu PIN w kartach SIM

Wymagane / Wliczone w
abonament

12

Pozostałe usługi

Zgodnie z cennikiem Operatora
dla usług biznesowych

4. Wymagania dotyczące kart SIM
4.1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zaprogramowane i aktywne karty SIM
mogące być adaptowane do różnych standardów wymiarowych SIM oraz karty dostępu do
internetu mobilnego.
4.2. Zamawiający wymaga aby dostarczone aktywne karty SIM były zabezpieczone przed
uruchomieniem kodem PIN.
4.3. Aparaty wraz z kartami SIM muszą być dostarczone do siedzib Zamawiającego – do
każdej jednostki z osobna.
4.4. Koszt dostawy i aktywacji dostarczonych kart SIM ponosi Wykonawca
4.5. W przypadku uszkodzenia, kradzieży lub zgubienia karty SIM Wykonawca na swój
koszt, wymieni kartę na nową wolną od wad w terminie 4 dni roboczych

5. Urządzenia
5.1. Zamawiający dla umożliwienia dokładnego wyliczenia ceny oferty podzielił plany
taryfowe oraz aparaty na trzy grupy zakupienia aparaty telefoniczne na trzy grupy. O
zakwalifikowaniu urządzenia do konkretnej grupy decydować będą jego parametry
techniczne
5.2. Zamawiający będzie zamawiać urządzenia wybierając modele z oferty operatora
dostępnej w chwili zakupu. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży
Zamawiającemu oferowany wykaz telefonów dla poszczególnych grup.
a. Grupa I - min. 2 typy telefonów od min. 2 producentów
b Grupa II -min 2 typy telefonów od min. 2 producentów
c Grupa III min. 2 typy telefonów od min. 2 producentów
5.3 Zakupione urządzenia muszą spełniać wszystkie wymagania techniczne być
fabrycznie nowe i tworzyć handlowy komplet tak jak przewiduje to producent.
W przypadku nie spełnienia wymagań technicznych Zamawiający zobowiąże
Wykonawcę do zmiany oferowanych telefonów. Za każdy dzień opóźnienia
Wykonawca zapłaci kary umowne

5.4 Zakup aparatów telefonicznych wraz z zestawem akcesoriów dla nowych telefonów
odbywać się będzie w okresie trwania umowy jednak nie krócej niż 1 rok przed
upływem terminu jej zakończenia
5.5 Urządzenia muszą posiadać menu oraz instrukcję w języku polskim
Ilość telefonów oraz kart dostępu do internetu mobilnego:
Nazwa
Aparaty telefoniczne razem

Maksymalna liczba przewidywana do końca
umowy
108

Aparaty telefoniczne z Grupy I

3

Aparaty telefoniczne z Grupy II

25

Aparaty telefoniczne z Grupy III

80

Karty dostępu do internetu mobilnego

9

6. Wymagania techniczne dla telefonów dla poszczególnych grup:
Grupa I
1. Typ urządzenia Smartfon
2. Odporność na wstrząsy
3. Transmisja: GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA, HSPA+, LTE
4. Wyświetlacz główny kolorowy IPS LCD ( lub równoważny ) ,
dotykowy,pojemnościowy,multi-touch
5. kolory minimum 16 mln
6. Rozdzielczość 1080x 1920 pix
7. Wielkość minimum 5.1 cali
8. Ochrona wyświetlacza akcelerometr, żyroskop, czujnik zbliżeniowy, czujnik
oświetlenia
9. Procesor minimum 2,1 GHz
10. Wielkość pamięci wbudowanej minimum 16 GB, 3GB RAM
12 Aparat główny minimum 12 Mpix autofocus, flesz LED , filmy 1080p , 30fps
13 Przedni aparat minimum 5 Mpix
14 USB 2.0
15 Ładowanie przez USB
16 Czytnik linii papilarnych
17 Multimedia: dyktafon , odtwarzacz muzyki , odtwarzacz wideo
18 Funkcje HTML, terminarz , wybieranie głosowe, system głośnomówiący
19 Akumulator: minimum Li-lon 3000 mAh

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Grupa II
Typ urządzenia Smartfon
Transmisja: GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA, HSPA+, LTE
Wyświetlacz główny kolorowy IPS LCD ( lub równoważny ) ,
dotykowy,pojemnościowy,multi-touch
kolory minimum 16 mln
Rozdzielczość 1080x 1920 pix
Wielkość minimum 5.1 cali

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ochrona wyświetlacza akcelerometr, żyroskop, czujnik zbliżeniowy, czujnik
oświetlenia
Procesor minimum 1,9 GHz
Wielkość pamięci wbudowanej minimum 16 GB, 3GB RAM
Karta pamięci micro SD
Aparat główny minimum 12 Mpix autofocus, flesz LED , filmy 1080p , 30fps
Przedni aparat minimum 5 Mpix
USB 2.0
Ładowanie przez USB
Czytnik linii papilarnych
Multimedia: dyktafon , odtwarzacz muzyki , odtwarzacz wideo
Funkcje HTML, terminarz , wybieranie głosowe, system głośnomówiący
Akumulator: minimum Li-lon 3000 mAh

Grupa III
1. Typ urządzenia Smartfon
2. Transmisja: GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA, HSPA+, LTE
Wyświetlacz główny kolorowy IPS LCD ( lub równoważny ) ,
dotykowy,pojemnościowy,multi-touch
3. kolory minimum 15 mln
4. Rozdzielczość 720 x 1280 pix
5. Ochrona wyświetlacza akcelerometr
6. Procesor minimum 1 GHz
7. Wielkość pamięci wbudowanej minimum 16 GB, 2GB RAM
8. Karta pamięci micro SD
9. Aparat główny minimum 8 Mpix autofocus, flesz LED
10. Przedni aparat minimum 5 Mpix
11. USB 2.0
12. Ładowanie przez USB
13. Multimedia: dyktafon , odtwarzacz muzyki , odtwarzacz wideo
14. Funkcje HTML, terminarz , wybieranie głosowe, system głośnomówiący
15. Akumulator: minimum Li-lon 3000 mAh
7 Wymagania dotyczące warunków gwarancji i serwisu
1 Wymagania ogólne:
a. Wykonawca zapewni nieprzerwane świadczenie usług telekomunikacyjnych
b Wykonawca zapewni że sprzedawany sprzęt objęty będzie gwarancją producenta
rozpoczynającą się wraz z początkiem świadczenia usługi
c Wykonawca zapewni obsługę gwarancyjną dostarczonego sprzętu

8 Wymagania dotyczące sprzętu
Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył sprzęt w ramach nowej aktywacji tj.
telefony komórkowe oraz karty SIM i karty dostępu do internetu mobilnego w przeciągu 7
dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania od Zamawiającego. Na
opakowaniu na każdej z nich ma być widoczny docelowy i tymczasowy (w przypadku
numerów przenoszonych) nr. MSISDN. Aktywacja kart SIM nastąpi na Wniosek
Zamawiającego po podpisaniu protokołu odbioru dostawy sprzętu.

9 Zasady świadczenia usług
1 Udostępnienie danych bilingowych w formie elektronicznej
2 Bezpłatne zapewnienie możliwości aktywacji oraz dezaktywacji usług dedykowanych
3 Zapewnienie że aktywacja oraz dezaktywacja usług może być wykonana wyłącznie przez
administratora.
4 Zapewnienie niezwłocznej ( w chwili zgłoszenia ) blokady SIM po uprzedniej weryfikacji
zgłaszającego w przypadku kradzieży utraty lub uszkodzenia oraz aktywacji duplikatu karty
SIM w ciągu 12h od momentu zgłoszenia
5 Aktywacje kart SIM będą następowały na wniosek Zamawiającego.

