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      Załącznik nr 4 do SIWZ                                                   BZP.2411.21.2018.PM 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
I. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii 

komórkowej (transmisja głosu i danych) w zakresie połączeń do sieci stacjonarnych, 

własnej sieci komórkowej Wykonawcy, sieci innych operatorów komórkowych, 

w okresie 36 miesięcy.  

2. Świadczone w ramach umowy usługi telekomunikacyjne, dotyczyć będą tylko połączeń 

na numery krajowe, z wyłączeniem połączeń na numery specjalne, informacyjne i o 

podwyższonej opłacie i będą obejmowały: 

a) połączenia głosowe do wszystkich sieci telefonii komórkowych i stacjonarnych; 

b) przesyłanie wiadomości tekstowych SMS do wszystkich sieci telefonii komórkowych 

z wyłączeniem SMS Premium, które będą zablokowane, 

c) przesyłanie multimedialnych wiadomości tekstowych MMS do wszystkich sieci 

telefonii komórkowych, 

d) transmisji danych – pakiety internetowe (wykaz numerów wraz z wysokością limitu 

stanowi załącznik nr 3 do umowy),  
e) w ramach opłaty abonamentowej – realizowanie przez Wykonawcę w ramach jego 

sieci, bez opłat i ograniczeń połączeń głosowych  krajowych, pomiędzy wszystkimi 

ujętymi w ramach umowy aktywacjami Zamawiającego (tzw. „grupa 

uniwersytecka”). 

4. Wykonawca ma zapewnić bezpłatnie Zamawiającemu: 

a) bezpłatne przeniesienie od poprzedniego operatora (Polskiej Telefonii Komórkowej 

Centertel sp. z o.o.) świadczenia usług w posiadanych przez Zamawiającego 265    

numerów telefonów z zachowaniem numerów oraz dedykowanych im usług,  

 i ich aktywację stosownie do zapisów § 10 ust 8 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 r.(Dz.U. 249, poz.1670) w sprawie 

warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych;  

b) przeniesienie (na mailowy wniosek Zamawiającego) numerów od innego operatora 

i włączenie ich do obowiązującej umowy;  

c) przeniesienie (na mailowy wniosek Zamawiającego) numeru będącego w umowie 

Zamawiającego na rzecz wskazanego użytkownika (osoby fizyczne lub prawne).  

Wykonawca zawrze umowę z użytkownikiem (osobą fizyczną lub prawną) zgodnie z 

wybraną przez niego ofertą spośród aktualnie dostępnych u Wykonawcy. Umowa 

zawarta z przejmującym numer nie może być dłuższa od obowiązującej umowy 

zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 
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d) stałą stawkę za 1 minutę połączenia głosowego, dla połączeń krajowych 

wykonywanych w kraju, niezależnie od pory dnia lub tygodnia; 

e) jednosekundową taryfikację połączeń głosowych, bez opłaty za inicjację 

połączenia dla połączeń krajowych wykonywanych na terenie Polski; 

f) ciągłe świadczenie usług telekomunikacyjnych;  

g) dostęp do Internetu - pakiet internetowy transmisji danych z limitem opisanym w 

załączniku nr 3, oraz aktywowanych dla kolejnych numerów na podstawie 

zgłoszenia mailowego przez Zamawiającego; 

h) aktywację i dezaktywację roamingu i połączeń międzynarodowych - na wniosek 

Zamawiającego; 

i) uruchamianie i blokowanie dostępu do internetu w roamingu, z ustawionym 

limitem w wysokości 100 zł/ lub bez limitu, na mailowe zlecenie Zamawiającego; 

j) informację sms-em na każdym numerze o nieodebranych połączeniach, z 

możliwością wyłączenia tej usługi dla wskazanego numeru; 

k) dla każdej karty SIM możliwość indywidualnego monitorowania stanu rachunku 

(np. SMS-em); 

l) identyfikację numeru dzwoniącego CLIP; 

m) zastrzeżenie numeru CLIR; 

n)  zawieszanie połączeń; 

o) dezaktywację karty SIM, oraz bezpłatne wydanie jej duplikatu, na wypadek jej 

kradzieży, uszkodzenia czy zgubienia; 

p) wymianę kart SIM, zarówno zabezpieczonych kodami PIN i PUK, jak i 

bezpinowych.; 

r) odsłuchiwanie poczty głosowej przy połączeniach inicjowanych przez system 

poczty głosowej na terytorium Polski, z możliwością jej wyłączenia dla 

wskazanego numeru; 

s) dostarczanie Zamawiającemu szczegółowego wykazu wykonanych na jego rzecz 

usług telekomunikacyjnych w formie elektronicznej, a papierowej na jego żądanie;  

t) załącznik do faktury dotyczący obciążeń dla bezpośrednich numerów dostarczony 

będzie w formie elektronicznej w formacie MS Excel. 

5. Wykonawca wyznaczy dla Zamawiającego Opiekuna, do którego obowiązków należeć 

będzie wyjaśnienie wszelkich nieprawidłowości mogących wystąpić podczas realizacji 

umowy (usterki, awarie, rozliczenia). 

6. Szczegółowy zakres i warunki wykonywania usług telekomunikacyjnych realizowanych 

na podstawie umowy, zostaje określony w przedstawionym przez Wykonawcę do oferty 

w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych, wydanym na podstawie 

ustawy Prawo Telekomunikacyjne. W przypadku zmiany Regulaminu Świadczenia 

Usług Telekomunikacyjnych, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 
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dostarczenia go Zamawiającemu. Postanowienia Świadczenia Usług 

Telekomunikacyjnych sprzeczne z zawartą umową, nie są wiążące dla Zamawiającego. 

7. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności – tzn. 

musi być wpisany do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych zgodnie z art. 10 

ust 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. 171 z 2004 r. 

poz. 1800). 

8. Zamawiający wymaga, aby sieć telefonii komórkowej Wykonawcy obejmowała swym 

zasięgiem minimum 91% terytorium RP. Dostępność sieci i usług dla użytkowników 

będzie zgodna z mapami zasięgu dostępnymi na stronach www Wykonawcy. 

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z pewnej ilości aktywacji, bez 

naliczania przez Wykonawcę kar umownych, w terminie 30 dni od skutecznego 

dostarczenia przez Zamawiającego wypowiedzenia przedmiotowej aktywacji 

(zgłoszenie mailem u opiekuna wskazanego przez Wykonawcę do obsługi 

Zamawiającego). Jednocześnie Zamawiający gwarantuje utrzymanie minimalnej 

aktywacji w liczbie 265 numerów, oraz  92 pakietów internetowych (opisanych w 

załączniku nr 3). 

10. W przypadku cesji numeru telefonu na pracowników Zamawiającego, wysokość 

zobowiązania Zamawiającego pozostaje bez zmian a w miejsce będącej przedmiotem 

umowy cesji - karty SIM, Wykonawca wyda nową kartę z nowym numerem telefonu na 

odrębne zlecenie Zamawiającego. 

 Jako cesję numeru, Zamawiający rozumie przeniesienie praw do korzystania z numeru 

na inny podmiot lub osobę fizyczną bez przeniesienia warunków handlowych 

obowiązującej umowy, a nowy użytkownik numeru podlega odrębnemu procesowi 

weryfikacji i uruchomienia usług na tym numerze, zgodnie z aktualnymi ofertami 

Wykonawcy. 

11. Zamawiający gwarantuje ilość aktywowanych pakietów internetowych na poziomie 

przeniesionych od poprzedniego operatora, tj. w ilości zgodnej z załącznikiem nr 3;  

12. Pozostałe warunki nie wymienione w opisie przedmiotu zamówienia, są uwzględnione 

we wzorze umowy do niniejszego postępowania przetargowego. 

13. Zamawiający informuje, iż dokonał wszelkiej staranności do prawidłowego określenia 

swoich docelowych potrzeb, jednak z niżej wymienionych powodów nie gwarantuje, że 

zrealizuje zamówienie w założonej całości, ponieważ nie jest w stanie:  

a) przewidzieć potencjalnych zmian w swojej strukturze organizacyjnej w przyszłości, 

które mogą mieć wpływ na korzystanie z usług telefonii komórkowej;  

b) określić czy w związku z ewentualnymi zmianami użytkowników telefonów nie 

zmniejszy się intensywność korzystania z usług. 

14. Miesięczne koszty z tytułu realizowanej usługi telekomunikacyjnej telefonii 

komórkowej u Zamawiającego,  na dzień  6 marca 2018 r. 
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 wynoszą średnio: - 2 160 zł netto. 

15. Do obliczenia ceny ofertowej (cen jednostkowych) należy przyjąć 290 numerów, od 

pierwszego miesiąca realizacji umowy, oraz 200 pakietów internetowych 

w poniższych wysokościach: 

a) 5 GB - 50 szt   

b) 10 GB – 50 szt   

c) 20 GB - 70 szt     

d) bez limitu – 30 szt   

16. Wykonawca w ramach ceny ofertowej może świadczyć usługę VoWiFi, jeżeli to 

zadeklaruje w ofercie. Usługa ta polega na tym, że połączenia telefoniczne będzie można 

wykonywać nawet bez zasięgu sieci komórkowej – wystarczy do tego połączenie 

internetowe.  

- Zamawiający dopuści wszelkie ograniczenia wskazane przez Wykonawcę (np. modele 

telefonów, niezbędne oprogramowania i inne) przy świadczeniu tej usługi.  

- Wykonawca przed uruchomieniem usługi VoWiFi przedstawi stosowny dokument (np. 

regulamin wykonawcy), który określa zasady aktywacji i działania ww. usługi. Na tej 

podstawie Zamawiający określi numery telefonów, na których w miarę potrzeb ww. 

usługa będzie aktywowana.  

 
17. Rozpoczęcie świadczenia usługi musi się rozpocząć od dnia rozwiązania umowy 

z dotychczasowym operatorem. 

 

 Biorąc powyższe pod uwagę Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za rzeczywiście 

wykonane usługi i dostawy z zastrzeżeniem, że wartość przedmiotu zamówienia nie może 

przekroczyć wartości brutto zawartej umowy.  

 

 


