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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (siwz)
I. Zamawiający.
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin, tel. (091) 82-11-478, fax 
8211477.

II. Tryb zamówienia.
Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
 (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej w dalszej części siwz „uPzp” oraz przepisów 
wykonawczych wydanych na jej podstawie.

 III. Opis przedmiotu zamówienia (  CPV 64.21.20.00-5, 32.25.00.00-0  , 31.71.21.12-8, 72.40.00.00-4)      

Przedmiotem zamówienia jest  :   świadczenie usług telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do  internetu dla 
Policji  woj.  zachodniopomorskiego, zgodnie  z  wymaganiami zawartymi w ustawie z dn.  16 lipca  2004 r.  Prawo 
Telekomunikacyjne  (Dz.U.  Nr  171 z 2004r.  poz.  1800 z  późn.  zm.).  przez  okres  24 miesięcy od dnia  aktywacji  
dostarczonych kart SIM. 

Wykaz elementów świadczenia usługi:
1) Zapewnienie dostępu do sieci telefonii komórkowej Wykonawcy obejmującej co najmniej 91% terenu Polski na 

poziomie umożliwiającym realizacje transmisji głosu i danych.
2) Zawarcie  umowy  na  okres  26  miesięcy  od  daty  jej  podpisania,  w  tym  24  miesiące  świadczenia  usługi 

telekomunikacyjnej  od  dnia  aktywacji  dostarczonych  kart  SIM.  Zamawiający  przeznacza  2  miesiące  z  26 
miesięcy na przygotowanie korzystania z usług oraz zakończenie korzystania z usług. 

3) Dostarczenie 550 kart SIM aktywowanych w dwóch rodzajach pakietów kwotowych P1 i P2. Wartości pakietów 
kwotowych mają umożliwiać wykonanie krajowych połączeń głosowych oraz transmisji danych w następujących 
ilościach (podane ilości minut sumują się w ramach jednego pakietu kwotowego):

Pakiet kwotowy
P1

Pakiet kwotowy 
P2

Ilość kart SIM 110 440
Ilość  minut  w pakiecie  kwotowym do użytkowników kart  SIM 
dostarczonych przez wykonawcę

bez ograniczeń
bez obciążania

bez ograniczeń
bez obciążania

Ilość  minut  w  pakiecie  kwotowym do  sieci  wykonawcy, 
stacjonarnej i innych operatorów komórkowych

400 minut* 200 minut*

Minimalny pakiet danych na internet w telefonie 250 MB 100 MB
* Podane ilości minut wskazują dokładną ich ilość

4) Dostarczenie dodatkowych 20 nieaktywnych kart SIM, które mają być aktywowane w przypadku zagubienia, 
kradzieży bądź uszkodzenia jednej z 550 kart SIM.

5) Dostarczenie 10 kart SIM z abonamentem „M” umożliwiającym mobilny dostęp do internetu z zagwarantowanym 
przesyłem co najmniej  10 GB danych w jednym miesięcznym okresie rozliczeniowym. Przed wyczerpaniem 
limitu  transmisji  danych  wykonawca  nie  może  zmieniać  i  ograniczać  parametrów  technicznych  (ograniczać 
prędkości).

6) Realizacja  usług  telefoni  komórkowej  odbywać  się  będzie  poprzez  wykorzystanie  dostarczonych  przez 
Wykonawcę telefonów komórkowych i aktywnych kart SIM oraz aparatów telefonii komórkowej  posiadanych 
przez Zamawiającego będących jego własnością. Usługa dostępu do mobilnego internetu będzie realizowana przy 
wykorzystaniu dostarczonych przez Wykonawcę modemów i aktywnych kart SIM.

7) Dostarczenie do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych telefonów komórkowych  typu  T1, w ilości 6 sztuk 
(zgodnie z  Załącznikiem do siwz nr 3A) i T2 w ilości 4 sztuk (zgodnie z  Załącznikiem do siwz nr 3B),

8) Dostarczenie do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych modemów dostępu do internetu mobilnego (zgodnie 
z Załącznikiem do siwz nr 3C) w ilości 10 sztuk typu “M”.

9) Dostawa sprzętu musi  nastąpić nie później  niż  na 7 dni  przed aktywacją dostarczonych kart  SIM. W czasie 
procedury  musi  być  obecny  przedstawiciel  Wykonawcy.  Przyjęcie  sprzętu  zostanie  dokonane  na  podstawie 
Protokołu przyjęcia sprzętu (Załącznik do siwz nr 4). Zamawiający dokona sprawdzenia ilościowego.

10) Wraz z dostawą telefonów komórkowych, modemów i kart SIM Wykonawca dostarczy w wersji elektronicznej 
(format pliku MS Excel lub MS Acces, Open Office Calc) tabelaryczne zestawienie:

a) numer karty SIM,
b) numer abonenta,
c) PUK,
d) PUK2,
e) model i numer fabryczny telefonu komórkowego,
f) model i numer fabryczny modemu dostępu do internetu.

Wymagania Zamawiającego w zakresie świadczenia usług
1. Pod pojęciem pakietu kwotowego Zamawiający rozumie kwotę, jaką Zamawiający deklaruje wykorzystać na 



usługi telekomunikacyjne na okres miesiąca na jedna karę SIM. 
2. Cena jednej minuty krajowego połączenia głosowego w pakiecie kwotowym oraz po jego wykorzystaniu 
musi być taka sama.
3. Zamawiający  wymaga,  aby  wartość  kwotowa  abonamentu  miesięcznego  dla  karty  dedykowanej  do 
mobilnego dostępu do sieci Internet, zaoferowane w niniejszym postępowaniu, nie była wyższa, niż najdroższa 
wartość abonamentu oferowana aktualnie przez Wykonawcę w cenniku dla tej usługi.
4. Wykonawca w ramach pakietu kwotowego zapewni  możliwość wymiany minut  rozmów na wiadomości 
SMS/MMS  w  proporcjach  1  min  =  3  wiadomości.  Wysłane  wiadomości  mają  umniejszać  konto  minut 
przeznaczonych na połączenia głosowe.
Zamawiający dopuszcza inną proporcję tylko w przypadku, kiedy cena za minutę połączenia będzie wynosiła 0,01 
zł lub 0,02 zł –  w takich przypadkach zastosowana będzie proporcja 1 minuta = 1 wiadomość SMS/MMS.

5. Wykonawca  w  ramach  pakietu  danych  na  internet  w  telefonie  umożliwi  transmisję  do  sieci  Internet, 
jednocześnie  wykorzystanie przydzielonego limitu transferu danych w danym miesiącu,  nie będzie skutkować 
pobieraniem dodatkowych opłat, zostanie jedynie ograniczona prędkość transmisji.
6. Rozpoczęcie  świadczenia  przedmiotowej  usługi  jest  ściśle  związane  z  rozwiązaniem  umowy  z 
dotychczasowym  operatorem.  Zamawiający  zobowiązuje  się,  w  okresie  trzech  dni  roboczych  od  podpisania 
umowy z Wykonawcą, do wypowiedzenia dotychczasowej umowy na świadczenie usług telefonii komórkowej, 
okres wypowiedzenia może trwać od jednego miesiąca do dwóch miesięcy (wynika to z faktu, iż okres ten musi  
zawierać pełny okres rozliczeniowy, który rozpoczyna się 17-go każdego miesiąca).  Zamawiający zobowiązuje się 
powiadomić Wykonawcę o dacie rozwiązania umowy z dotychczasowym operatorem.
7. Wykonawca przeniesie i uruchomi we własnej sieci wszystkie numery telefonów komórkowych i modemów 
będące obecnie w posiadaniu Komendy Wojewódzkiej  Policji  w Szczecinie,  a  pracujące w sieci  PLUS GSM 
operatora Polkomtel S.A. Zamawiający udzieli Wykonawcy wszelkich pełnomocnictw w zakresie potrzebnym do 
przeniesienia numerów z sieci operatora który obecnie dostarcza usługi Zamawiającemu do sieci Wykonawcy.
8. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu skorzystanie ze wszystkich oferowanych we własnej sieci usług nie 
będących  przedmiotem  zamówienia.  Skorzystanie  przez  Zamawiającego  z  usługi  nie  bedącej  przedmiotem 
zamówienia,  rozliczone zostanie  w sposób odrębny na  podstawie  obowiązujących  cenników dla  firm w sieci  
Wykonawcy na dzień skorzystania z tej usługi. 
9. Wykonawca  uruchomi  wydzieloną  grupę  użytkowników  składającą  się  ze  wszystkich  dostarczonych 
numerów telefonicznych, we własnej sieci telefonii komórkowej dedykowanej dla Zamawiającego tworząc grupę 
korporacyjną Policji województwa zachodniopomorskiego. 
10. Za  wykonywane  połączenia  telefoniczne  na  terenie  Polski  pomiędzy  uczestnikami  utworzonej  grupy 
korporacyjnej Policji województwa zachodniopomorskiego Wykonawca nie będzie obciążał Zamawiającego.
11. Wykonawca będzie obciążał Zamawiającego za wykorzystane usługi telekomunikacyjne zgodnie ze złożoną 
ofertą cenową w ramach pakietu kwotowego oraz po jego wykorzystaniu.
12. Wykonawca stworzy, w ramach utworzonej grupy użytkowników, 22 podgrupy. Nazwę oraz skład podgrup 
(przyporządkowane  numery  telefonów)  określi  Zamawiający.  Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość 
modyfikacji podgrup w trakcie trwania umowy. Modyfikacja podgrup nie może doprowadzić do zmiany ogólnej 
liczby abonentów w grupie korporacyjnej. 
13. Opłaty  za  połączenia  muszą  być  naliczane  od  chwili  zgłoszenia  się  wywołanego  telefonu  lub  innego 
urządzenia telekomunikacyjnego, do chwili rozłączenia się telefonu lub innego urządzenia telekomunikacyjnego 
inicjującego połączenie.
14. Wykonawca nie  może dokonać  zmiany cen  podanych  w formularzu cenowym załączonym do oferty,  a 
skutkujących wzrostem wysokości opłat w trakcie trwania umowy.
15. Liczba aktywnych kart SIM nie może ulec zmianie w trakcie trwania umowy.
16. Każda z  dostarczonych kart  SIM musi  mieć  wyłączoną Pocztę  Głosową.  Włączanie  i  wyłącznie  usługi 
Poczty Głosowej musi być wliczone w cenę oferty.
17. Wykonawca zagwarantuje sukcesywne przechodzenie niewykorzystanego pakietu kwotowego na następny 
okres  rozliczeniowy przez  minimum  1  kolejny  okres  rozliczeniowy.  W okresie  rozliczeniowym  w pierwszej 
kolejności będą wykorzystywane pakiety kwotowe pozostałe z poprzedniego okresu rozliczeniowego.
18. Wykonawca załączy do Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych Regulamin świadczenia usług 
telekomunikacyjnych będących przedmiotem umowy.
19. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamiany pakietów kwotowych między abonentami, przy założeniu,  
że  ogólna  liczba  pakietów kwotowych  o  określonych  wartościach  pozostanie  bez  zmian.  Zamiana  musi  być 
dokonana na początku kolejnego okresu rozliczeniowego. Koszty w/w zmian muszą być wliczone w koszty oferty.
20. Wykonawca zablokuje dla wszystkich dostarczanych zgodnie z umową kart SIM możliwość wykonywania 
połączeń na numery wykorzystywane do świadczenia usług o podwyższonej opłacie i będzie blokował kolejne 
numery  do  świadczenia  usług  o  podwyższonej  opłacie  pojawiające  się  (uruchamiane  przez  operatorów 
telekomunikacyjnych) w trakcie trwania umowy.



21. W ramach umowy muszą być zagwarantowane i uruchomione następujące usługi:
a) wychodzące i przychodzące połączenia telefoniczne,
b) wysyłanie i odbieranie SMS,
c) wysyłanie i odbieranie MMS,
d) dostęp do Internetu,
e) prezentacja numeru (dzwoniącego i własnego) CLIP i CLIR,
f) roaming,
g) włączenie/wyłączenie  usług  sieciowych  CLIP,  CLIR,  roaming,  dostęp  do  Internetu (koszt  

włączenia/wyłączenia w cenie oferty),
h) sprawdzanie stanu własnego rachunku przez danego użytkownika, np. w formie wiadomości tekstowej SMS,
i) naliczanie  (taryfikowanie)  czasu  trwania  połączeń  głosowych  co  1  (jedną) sekundę  (1s/1s)  dla  

połączeń  krajowych,  koszt  opłaty  za  rozpoczęcie  połączenia  musi  być  wliczony  w  cenę  oferty.  Pod 
pojęciem  połączenia  i  transmisja  danych  międzynarodowe  zamawiający  rozumie  połączenia  i  transmisję  
zainicjowaną  na  terenie  Polski,  a  co  za  tym  idzie  ich  taryfikowanie  musi  następować  zgodnie  z 
taryfikowaniem połączeń i transmisji krajowymi (nie dotyczy kart SIM do mobilnego internetu).
j) naliczanie (taryfikowanie) czasu trwania połączeń głosowych i transmisji danych realizowanych w ramach 
usługi roamingu musi się odbywać w oparciu o aktualny na dzień skorzystania z usługi przez Zamawiającego  
obowiązujący cennik Wykonawcy zgodny z aktualnymi na ten czas ofertami dla odbiorców korporacyjnych,
k) informacja np. SMS-em o próbie połączenia wraz z numerem osoby dzwoniącej oraz datą i godziną (gdy 
numer dzwoniący nie posiada ograniczenia prezentacji własnego numeru ) gdy telefon był wyłączony, poza 
zasięgiem lub linia była zajęta. Usługa ta musi być niezależna od Poczty głosowej.

Wymagania dotyczące zapewnienia zasięgu sieci telefonii komórkowej.
1) Wykonawca zapewni pełną dostępność sieci użytkownikom Zamawiającego wykonującym zadania na co 

najmniej 91% terenu kraju, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów gdzie znajdują się jednostki Policji  
woj. zachodniopomorskiego. Usługi muszą być dostępne 24 godziny na dobę 365 dni w roku.

2) Zapewniony  poziom  sygnału  musi  być  wystarczający  do  nawiązania  sesji  łączności  głosowej  oraz 
transmisji danych. 

Wymagania dotyczące kart SIM.
1. Zamawiający  wymaga,  aby  dostarczone,  aktywne  karty  SIM  posiadały  możliwość  wprowadzenia  do  pamięci 

minimum 250 wpisów książki telefonicznej i były zabezpieczone przed uruchomieniem minimum czterocyfrowym 
kodem PIN. 

2. W  przypadku  trzykrotnego,  błędnego  wprowadzenia  kodu  PIN  karta  zostanie  samoczynnie  zablokowana. 
Odblokowanie  jej  winno  nastąpić  po  wprowadzeniu  podanego  (przy  dostarczeniu  kart)  Zamawiającemu  przez 
Wykonawcę kodu PUK.

3. Karty SIM muszą być  dostarczone do siedziby Zamawiającego w Szczecinie,  ul.  Santocka  36 w opakowaniach 
uniemożliwiających ich uszkodzenie. Na opakowaniu każdej z nich musi być umieszczony w sposób czytelny numer 
telefoniczny abonenta.

4. Wykonawca uruchomi dla Zamawiającego  550  sztuk kart  SIM w celu korzystania przez Zamawiającego z usług 
telefonii  komórkowej oraz  10 sztuk kart  SIM mobilnego dostępu do internetu.  Wszystkie karty SIM winny być 
zaprogramowane w sposób umożliwiający również transmisję danych w standardzie GPRS, UMTS, 3G, EDGE, 
HSDPA.

5.  Wykonawca w dostarczonych 10 kartach SIM przeznaczonych do korzystania z usługi dostępu do internetu zapewni 
aktywną  usługę  transmisji  danych,  natomiast  pozostałe  usługi  mogące  mieć  wpływ  na  przekroczenie  kwoty 
abonamentu  (np.:  transmisja  głosowa,  roaming,  możliwość  jednorazowego  zwiększenia  limitu  transmitowanych 
danych  itp.),  są  standardowo  nieaktywne  i  mogą  być  aktywowane  jedynie  poprzez  zgłoszenie  do  Wykonawcy 
dokonane przez upoważnioną przez Zamawiającego osobę.

6. Wykonawca  w ramach  pakietu  danych  na  internet  mobilny umożliwi  transmisję  do  sieci  Internet,  jednocześnie 
wykorzystanie  przydzielonego  limitu  transferu  danych  w  danym  miesiącu,  nie  będzie  skutkować  pobieraniem 
dodatkowych opłat, zostanie jedynie ograniczona prędkość transmisji.

7. Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość zablokowania kart SIM w przypadku jej utraty lub uszkodzenia 
poprzez  dedykowany  system  komputerowy  lub  wyznaczonego  operatora.  Koszt  zablokowania  karty  musi  być  
wliczony w cenę oferty. 

8. Wykonawca dostarczy karty SIM  najpóźniej 7 dni przed ich aktywacją.
9. Aktywacja kart SIM i ich dostawa do siedziby Zamawiającego musi być wliczona w cenę oferty.

Wymagania dotyczące aparatów telefonicznych.
1) Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowe komórkowe aparaty telefoniczne w oryginalnym 

opakowaniu  producenta,  uniemożliwiającym ich  uszkodzenie,  z  naniesionym na  opakowaniu  w sposób czytelny 
numerem fabrycznym aparatu telefonicznego, objęte 24 miesięczną gwarancją,  wraz z akcesoriami. Zamawiający 
godzi się w przypadku baterii i akcesoriów na inny okres gwarancji gdy producent stanowi inaczej.

2) Wykonawca  zagwarantuje  dostarczenie  telefonów  komórkowych  bez  blokady  SimLock  z  możliwością  ich 



użytkowania we wszystkich sieciach komórkowych.
3) Wykonawca załączy do dostarczonych aparatów komórkowych,  urządzeń i  oprogramowania  instrukcje obsługi w 

języku polskim.
4) Wykonawca  dostarczy  telefony  komórkowe  o  wskazanych  w  Załączniku  do  siwz  nr  3A i  3B podstawowych 

parametrach technicznych  najpóźniej 7 dni przed aktywacją kart SIM. 
5) Koszt dostawy aparatów do siedziby Zamawiającego musi być wliczony w cenę oferty.
6) Wartość faktury za dostarczone Zamawiającemu w niniejszym postępowaniu telefony komórkowe  nie może być  

większa niż 0,5 % całkowitej wartości opłat abonamentowych dla wszystkich kart SIM. 

Wymagania dotyczące modemów.
1) Wykonawca  dostarczy  do  siedziby  Zamawiającvego  fabrycznie  nowe  modemy  z  przeznaczeniem  do  internetu 

mobilnego  w  oryginalnym  opakowaniu  producenta,  uniemożliwiającym  ich  uszkodzenie,  z  naniesionym  na 
opakowaniu w sposób czytelny numerem fabrycznym, objęte 24 miesięczną gwarancją, wraz z akcesoriami.

2) Wykonawca  zagwarantuje  dostarczenie  modemów  bez  blokady  SimLock  z  możliwością  ich  użytkowania  we 
wszystkich sieciach komórkowych.

3) Wykonawca załączy do dostarczonych modemów i oprogramowania instrukcje obsługi w języku polskim.
4) Wykonawca  dostarczy  modemy  o  wskazanych  w  Załączniku  do  siwz  nr  3C podstawowych  parametrach 

technicznych  najpóźniej 7 dni przed aktywacją kart SIM. 
5) Koszt dostawy modemów do siedziby Zamawiającego musi być wliczony w cenę oferty.
6) Wartość faktury za dostarczone Zamawiającemu w niniejszym postępowaniu modemy  nie może być większa niż  

0,5% całkowitej wartości opłat abonamentowych dla wszystkich kart SIM. 

Wymagania dotyczące warunków gwarancji i serwisu.
1) Wykonawca  zapewni  na  dostarczony sprzęt  gwarancje  trwającą  przez  24  miesiące  od  dnia  podpisania  protokołu 

przyjęcia  sprzętu  przez  Zamawiającego.  Zamawiający  dopuszcza  gwarancję  producenta  jeżeli  będzie  zgodna  z 
wymogami SIWZ.

2) Wykonawca zapewni, w dniach roboczych, pełną obsługę w zakresie świadczenia serwisowych usług gwarancyjnych i 
pozagwarancyjnych  dotyczących  posiadanego  przez  Zamawiającego  sprzętu  komórkowego  dostarczonego  przez 
Wykonawcę w ramach obowiązującej umowy. Poprzez naprawy pozagwarancyjne Wykonawca rozumie sporządzanie 
kosztorysów  napraw  aparatów  telefonicznych  i  modemów  oraz  dokonywanie  ich  napraw  w  przypadku,  gdy 
uszkodzenie  nastąpiło  z  winy  Zamawiającego.  Dokonanie  napraw  pozagwarancyjnych  odbywać  się  będzie  na 
podstawie  wyceny kosztów podanych w kosztorysie.  Naprawa może nastąpić  tylko  na  podstawie  pisemnej  zgody 
Zamawiającego.

3) Wykonawca uruchomi kanał kontaktowy (czynny w trybie 7/24/365) w celu zgłaszania wszelkich nieprawidłowości w 
działaniu sprzętu i usług objętych obowiązującą umową.

4) Wykonawca  i  Zamawiający  wskażą  osobę/osoby  do  kontaktów  z  każdej  ze  stron,  które  będą  uprawnione  i 
odpowiedzialne za kontakty między stronami umowy w zakresie realizacji wszystkich zapisów umowy.

5) Zamawiający będzie zgłaszał wszelkie nieprawidłowości w działaniu sprzętu i usług objętych obowiązującą umową 
poprzez  kanał  kontaktowy  (czynny  w  trybie  7/24/365)  telefonicznie  lub  faksem  lub  mailem.  Dane  kontaktowe 
(mailowe, telefoniczne, faksowe i adresowe) Wykonawca określi w umowie.

6) Wykonawca  zapewni  odbiór  uszkodzonego,  wadliwego  sprzętu,  w  ciągu  72  godzin  od  momentu  zgłoszenia 
uszkodzenia w dni robocze, i dowóz sprzętu - po usunięciu wady lub jego naprawie, w dni robocze. Odbiór i dowóz 
sprzętu dokonywany będzie do i z siedziby Zamawiającego w Szczecinie ul. Santocka 36. Koszt odbioru i dowozu musi 
być wliczony w cenę oferty.

7) Wykonawca  będzie  ponosił  odpowiedzialność  za  sprzęt  przekazany  do  naprawy,  od  momentu  jego  przyjęcia  do 
momentu jego zwrotu.

8) Zamawiający  ma  prawo  składania  reklamacji  w  przedmiocie  umowy.  Wykonawca  musi  zająć  stanowisko  wobec 
reklamacji i dostarczyć je w formie pisemnej do siedziby Zamawiającego w ciągu 30 dni roboczych od otrzymania  
reklamacji  przesłanej  w  formie  pisemnej  na  adres  Wykonawcy.  Jeżeli  reklamacja  usługi  telekomunikacyjnej  nie  
zostanie  rozpatrzona  w powyższym terminie,  uznaje  się,  że  reklamacja  została  uwzględniona  w przypadku  braku 
rozstrzygnięcia w tym zakresie.

9) Czas naprawy urządzenia nie może przekroczyć - 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia uszkodzenia. Po upływie tego 
terminu Wykonawca wymieni uszkodzony sprzęt na identyczny fabrycznie nowy. Zamawiający dopuszcza gwarancję 
sprzedawcy i producenta jeżeli jest zgodna z warunkami SIWZ.

10) Na czas  naprawy Wykonawca na wniosek Zamawiającego zapewni  zastępczy sprzęt  umożliwiający skorzystanie z 
wszystkich usług aktualnie uruchomionych dla danego abonenta. Koszt przekazania i odebrania zastępczego sprzętu  
musi być wliczony w cenę oferty.

11) W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zapisami mają zastosowanie przepisy kodeks cywilnego.

Wymagania dotyczące faktur i bilingów.
1) Wykonawca na wszystkie koszty za usługi telekomunikacyjne zrealizowane przez poszczególnych abonentów będzie 

wystawiał oddzielne faktury dla poszczególnych podgrup. Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu fakturę w 
terminie 14 dni kalendarzowych od zakończenia okresu rozliczeniowego. Od dnia dostarczenia faktury Wykonawca 
zapewni Zamawiającemu bezpłatny dostęp do szczegółowego bilingu dla każdej z podgrup, za okres objęty fakturą.



2) Pierwsza opłata (faktura) za świadczenie usługi powinna być naliczona maksymalnie po okresie 1 miesiąca od daty  
aktywacji kart SIM.

3) Biling  połączeń  musi  zawierać  między innymi:  czas  trwania  połączeń,  godzinę  i  minutę  wykonania  połączeń, 
adresata połączenia, SMS-y, MMS-y, ilość przesłanych danych, cenę połączeń itp. Koszt uzyskania danych oraz koszt 
ich dostarczenia musi być wliczony w cenę oferty. Dane taryfikacyjne muszą być udostępnione Zamawiającemu na  
przykład poprzez aplikację internetową (aplikacja musi umożliwiać korzystanie z niej minimum 5 użytkowników). 
Przy dostępie poprzez aplikację internetową musi istnieć możliwość ich archiwizowania na nośnikach CD przez  
Zamawiającego.  W  przypadku  zapisu  danych  taryfikacyjnych  w  innym  formacie  Wykonawca  dostarczy 
Zamawiającemu  program  oraz co najmniej  5 licencji na nieograniczone użytkowanie programu, w którym dane 
zostały zapisane. Program ten musi mieć możliwość eksportu wszystkich danych do pliku  w formacie zgodnym z 
Microsoft Excel lub Access lub Open Office. Koszty dostarczenia koniecznego oprogramowania wraz z licencjami na 
jego użytkowanie muszą być wliczone w cenę oferty.

4) Wykonawca wystawi  fakturę za usługi  telekomunikacyjne z 21 dniowym okresem płatności.  Wykonawca zapewni 
dostarczenie faktury do Zamawiającego najpóźniej na 7 dni przed upływem terminu jej płatności.

IV. Termin wykonania zamówienia:   26 miesięcy od daty podpisania umowy, w tym 24 miesiące świadczenia usługi 
telekomunikacyjnej od dnia aktywacji dostarczonych kart SIM.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 uPzp dotyczące:

1)  posiadania  uprawnień do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli  przepisy  prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania, 
• warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia 

działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach  
innych podmiotów na zasadach określonych  w art. 26 ust.2b ustawy a podmioty te będą brały udział w realizacji  
części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów  
wymienionych w rozdziale VI.

1.2. spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 uPzp.

Art.26  ust  2b: Wykonawca  może  polegać  na  wiedzy  i  doświadczeniu,  potencjale  technicznym,  osobach  
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru  
prawnego  łączących  go  z  nimi  stosunków.  Wykonawca  w  takiej  sytuacji  zobowiązany  jest  udowodnić  
Zamawiającemu,  iż  będzie  dysponował  zasobami  niezbędnymi  do  realizacji  zamówienia,  w  szczególności  
przedstawiając  w  tym  celu  pisemne  zobowiązanie  tych  podmiotów  do  oddania  mu  do  dyspozycji  niezbędnych  
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

VI. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlagania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1uPzp.   

 1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy należy 
przedłożyć:

1.1. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22  ust. 1 uPzp, według wzoru stanowiącego 
załącznik do siwz nr 2. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu  
wykonawców składających ofertę wspólną.

1.2. aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

2.1.  Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na 
postawie art. 24 ust. 1  uPzp, według wzoru stanowiącego załącznik do siwz nr 2. W przypadku składania oferty  
wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.

Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:
1. Wypełniony i podpisany formularz oferty cenowej wraz z oświadczeniami (załącznik do siwz nr 1).



W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedną ofertę cenową.
2. W  celu  potwierdzenia,  że  oferowane  usługi  odpowiadają  wymaganiom  określonym  przez  Zamawiającego 

(zgodnie  z  rozdz.  III  -Wymagania  dotyczące  zapewnienia  zasięgu  telefonii  komórkowej),  Zamawiający żąda 
„opisu zakresu świadczenia usługi poprzez określenie procentowej dostępności usługi na terenie Polski.

3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy lub wykonawców w sytuacjach określonych w rozdziale X 
siwz. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.

W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez zamawiającego (np. materiałów reklamo-
wych i informacyjnych) zaleca się, aby stanowiły one odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumen-
ty takie nie będą podlegały ocenie przez zamawiającego.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń 
lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
Zgodnie z art. 27 uPzp, z zastrzeżeniem ust. 3:

1. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, w tym pytania do siwz- faksem na nr (91) 82-11-477. 
2. informację o wyniku postępowania zamawiający przekaże wykonawcom drogą faksową lub elektroniczną.
3. każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania dokumentów, o których mowa w pkt 2 i 1. 
4. osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: p. Katarzyna Imianowska, tel. (91) 82-11-478. 

VIII. Wymagania dotyczące wadium. 
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 10.000 zł.
2. Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 25.04.2012 r. do godziny 11.30, a k  opię   

potwierdzenia jego wniesienia należy załączyć do oferty. Decyduje data wpływu środków do  Zamawiającego.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku  formach określonych w art. 45 ust. 6 uPzp.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 33 1010 

1599 0025 0913 9120 0000, decyduje data wpływu środków do zamawiającego.
5. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej  

z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 
1)  zobowiązanie  gwaranta  (banku,  zakładu  ubezpieczeń)  do  zapłaty  całej  kwoty  wadium  nieodwołalnie  i 
bezwarunkowo  na  pierwsze  żądanie  zamawiającego  (beneficjenta  gwarancji)  zawierające  oświadczenie,  że 
zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 uPzp  bez potwierdzania tych okoliczności.

6. Zamawiający dokona zwrotu wadium w trybie art 46 z zastrzeżeniem art. 148 ust 4 uPzp.
7. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w 

art. 46 ust. 3 uPzp
8. W przypadku wnoszenia wadium w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 uPzp winno być  

ono złożone w kasie zamawiającego, pokój 232 ul. Małopolska 47, Szczecin.

IX. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. Opis sposobu przygotowywania ofert.
              1.    Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

b) Na  ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe  wymagane dokumenty (w tym oświadczenia, 
załączniki, itp.) zgodnie z rozdziałem VI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz). Oferta musi być 
podpisana  przez  osoby  upoważnione  do  składania  oświadczeń  woli  w  imieniu  wykonawcy,  w  tym  do 
reprezentowania  wykonawcy  w  obrocie  gospodarczym  zgodnie  z  aktem  rejestracyjnym,  wymaganiami 
ustawowymi oraz przepisami prawa.  Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty  w 
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, o ile nie wynika ono z innych 
dokumentów załączonych przez wykonawcę. 

c) W przypadku, gdy wykonawcą jest spółka cywilna oferta musi zawierać umowę spółki.
d) W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia,np. konsorcjum:

1) zobowiązani  są  do  ustanowienia  pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie 
zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
a pełnomocnictwo to winno być załączone do oferty wspólnej lub odpowiednio do wspólnego wniosku o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  Pełnomocnictwo musi być złożone w 
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnik pozostaje 
w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania, zwraca się do zamawiającego z wszelkimi sprawami i  
do niego zamawiający kieruje informacje, zawiadomienia, korespondencję itp.,

2) oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z siwz;
b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:

- dokumenty,  dotyczące  własnej  firmy,  takie  jak  np.:  odpis  z  właściwego  rejestru  –  składa(w 
przypadku żądania przez zamawiającego) każdy z wykonawców składających ofertę wspólną w 
imieniu swojej firmy,



- dokumenty wspólne takie jak np.:  oferta cenowa składa pełnomocnik wykonawców w imieniu 
wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną,

- wadium  w  formie  innej  niż  pieniężna  musi  być  wystawione  na  wszystkich  wykonawców 
składających ofertę wspólną.

Wspólnicy spółki  cywilnej  są traktowani jak wykonawcy składający ofertę  wspólną i  mają do nich zastosowanie  
zasady określone w tym rozdziale odpowiednie dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3) przed  podpisaniem  umowy  (w  przypadku  wygrania  postępowania)  wykonawcy  składający  ofertę  
wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zwierającą co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem 
realizację przedmiotu zamówienia,
b)określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia 
oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

5. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w 
terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o 
których mowa w art. 86 ust. 4 uPzp. Nazwy dokumentów w ofercie stanowiące informację zastrzeżoną powinny być 
opatrzone dopiskiem “dokument zastrzeżony”. Niedokonanie zastrzeżenia spowoduje pełną jawność oferty po jej 
otwarciu oraz wniosków po zakończeniu postępowania. Dokonanie zastrzeżenia z naruszeniem przepisu art. 8 ust. 1 i 3 
uPzp spowoduje stwierdzenie bezskuteczności zastrzeżenia, a w następstwie wyłączenie zakazu ujawniania 
zastrzeżonych informacji.
6.  Załączone  do  oferty  dokumenty  są  składane  w  formie  oryginałów  lub  kserokopii.  Jeśli  dokument 
przedstawiony jest w postaci kserokopii, poświadczenie oprócz adnotacji “za zgodność z oryginałem” musi być 
opatrzone imiennymi pieczątkami i podpisami osób upoważnionych do reprezentacji wykonawcy na zewnątrz. 
Uwierzytelniona musi być każda strona kserokopii. 
7. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, czytelnie, w formie pisemnej. Dokumenty sporządzone w języku 
obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. Strony oferty winny być ponumerowane i podpisane, a wszelkie miejsca,  w których zostały naniesione zmiany,  
muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę.
9. Wykonawca zamieszcza ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w dwóch zamkniętych kopertach z tym, że:

3) zewnętrzna koperta ma być zaadresowana do Zamawiającego, zawierając oznaczenie:
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, Pl. Piotra i Pawła 4/5, 70-521 Szczecin

Zespół ds. Zamówień Publicznych pok. 301
OFERTA: 

„Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej”

nie otwierać przed dniem 25.04.2012 r., godz. 12.00
2)   koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę oraz dokładny adres i nazwę wykonawcy, tak aby można było ją  
odesłać w przypadku wpłynięcia po terminie. 

10. Wykonawca może wprowadzać zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu składania  
ofert, przy czym:

1) w przypadku zmiany oferty,  wykonawca składa pisemne oświadczenie,  że zmienia swoją ofertę,  określając 
zakres i rodzaj zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia 
nowych dokumentów, wykonawca składa te dokumenty. Powyższe oświadczenie i ewentualne dokumenty należy 
zamieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w ust. 9  z dopiskiem “zmiany”,
2)  w  przypadku  wycofania  oferty  wykonawca  składa  pisemne  oświadczenie,  że  swoją  ofertę  wycofuje,  w 
zamkniętej  kopercie zaadresowanej  jak w  ust.  9 z  dopiskiem  “wycofanie”.  Koperty oznaczone w ten sposób 
zostaną otwarte w pierwszej kolejności.

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12. W ofercie należy wpisać nr konta, na jaki zamawiający ma zwrócić wadium oraz numer konta, jaki ma być wpisany 
do umowy o zamówienie publiczne w przypadku wygrania przetargu przez wykonawcę.
13. W przypadku, gdy wykonawcy,  którzy nie złożą w wyznaczonym terminie do składania ofert  oświadczeń lub 
dokumentów  potwierdzających  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  lub  wymagań  określonych  przez 
zamawiającego, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, o których mowa w rozdz.VI lub złożą dokumenty zawierające 
błędy,  zamawiający wezwie wykonawcę do ich złożenia,  chyba że mimo ich złożenia oferta  wykonawcy podlega  
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i  
dokumenty powinny  potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie 
przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w 
dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
14. Uwagi pomocne do wypełnienia formularzy cenowych (załącznik nr 2): 
a)  Zapis „Ilość dni” odnosi się do ilości roboczodni planowanych na wykonanie składowych elementów przedmiotu  
zamówienia,
b) należy wypełnić i załączyć tylko te formularze cenowe, które dotyczą składanej oferty,



c) sposób przedstawienia oferty posłuży wykonaniu harmonogramu będącego załącznikiem do Umowy,
d)  należy wypełnić wszystkie rubryki w formularzu cenowym  dotyczącym  części,  na którą/e Wykonawca  składa 
ofertę. 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w KWP w Szczecinie, Pl. Piotra i Pawła 4/5, w Zespole ds. 
Zamówień Publicznych, pokój nr 301 w terminie do dnia 25.04.2012 r. do godziny 1130.
2. Koperta zewnętrzna oferty zostanie oznaczona przez zamawiającego numerem, datą i godziną wpływu.
3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.04.2012 r. o godzinie 1200  przy Pl. Piotra i Pawła 4/5 w Szczecinie, w 
pokoju  nr  301.  Posiedzenie  Komisji  przetargowej  odbędzie  się  z  podziałem  na  część:  jawną  (w  której  może 
uczestniczyć każdy zainteresowany) i niejawną. 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cenę ofertową należy podać w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Wykonawca musi przewidzieć ewentualne zmiany w przepisach prawa podatkowego i uwzględnić je w przedstawionej 

ofercie cenowej.
3. Zamawiający pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie art.  89. ust.  1 pkt 2 uPzp nie dopuszcza wpisania w 

formularzu cenowym wartości “zero”.
4. Struktura  ruchu oraz  ilości  minut  wykorzystane  u obecnego operatora  przez  436 abonentów w okresie  średniej  

miesięcznej z ostatnich trzech miesięcy (przedstawione dane są danymi szacunkowymi dla wybranych jednostek).
Rodzaj połączenia Ilość %

Połączenia głosowe do sieci PLUS 22 020 minut 18,3
Połączenia głosowe do sieci PLAY 12 108 minut 10,1
Połączenia głosowe do innych sieci komórkowych 39 454 minut 32,8
Połączenia głosowe do sieci stacjonarnej 8 218 minut 6,8
Połączenia głosowe w ramach dostarczonych kart SIM 38 476 minut 32

Ilość wysłanych SMS do sieci PLUS 13 491 sztuk
Ilość wysłanych SMS do innych sieci komórkowych 17 028 sztuk

5. Oferty  oceniane  będą  przez  członków  komisji  przetargowej,  zgodnie  z  podanymi  wzorami,  przy  zastosowaniu 
punktacji liczbowej od 1 do 100.

6. Oferta  z  największą  ilością punktów wyliczonych wg poniższych wzorów zostanie uznana za najkorzystniejszą,  
spośród ofert, które nie zostały odrzucone. 

7. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszej ceny przedstawionej przez Wykonawców.
8. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Nr kryterium Nazwa kryterium Waga w % Sposób oceny

K 1

 suma wartości brutto pakietów kwotowych dla 
wszystkich kart SIM i abonamentów za wszystkie 
mobilne dostępy do internetu oraz wartości brutto 
wszystkich aparatów telefonii komórkowej 
i modemów.

100 minimalizacja

1. W  kryterium K1 występują 2 Plany Taryfowe „P1”, „P2” i mobilny dostęp do sieci Internet „M” oraz typy 
aparatów telefonicznych „T1, T2” – szczegółowy opis stanowi  „opis przedmiotu zamówienia”.

C=C1+C2+C3+C4         P1 = (C min / C x )  x 100%
  Objaśnienia:
C - cena stanowiąca sumę wartości brutto wszystkich pakietów kwotowych P1, P2,  mobilny dostęp do sieci Internet 
„M”, wartości brutto aparatów telefonicznych T1, T2 i modemów M, 
C1 - suma wartości brutto wszystkich abonamentów pakietów kwotowych P1, P2 , 
C2 - suma wartości brutto wszystkich  aparatów telefonicznych T1, T2, 
C3  - suma wartości brutto wszystkich abonamentów za mobilny dostęp do sieci Internet M
C4  - suma wartości brutto wszystkich modemów na mobilny dostęp do sieci Internet M

P1 -  liczba uzyskanych punktów,
C min - najniższa zaoferowaną cena stanowiąca sumę wartości brutto wszystkich pakietów kwotowych P1, 
P2  , wartości brutto wszystkich aparatów telefonicznych T1, T2, wartości brutto wszystkich abonamentów za mobilny 
dostęp do sieci Internet M i modemów M spośród złożonych ofert,



Cx   - cena stanowiąca sumę wartości brutto wszystkich pakietów kwotowych P1, P2, wartości brutto wszystkich 
aparatów telefonicznych T, wartości brutto wszystkich abonamentów za mobilny dostęp do sieci Internet M 
i modemów M oferty badanej.

Oferta  niepodlegająca  odrzuceniu  złożona  przez  Wykonawcę  niewykluczonego  z  postępowania,  która  uzyska  
największą liczbę punktów -  maksymalnie 100 -  zostanie uznana jako najkorzystniejsza. Pozostałe oferty  zostaną  
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Wszystkie obliczenia będą wykonane z dokładnością do 0,01.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego. 
O  wyborze  oferty  zamawiający  powiadomi  wykonawcę  drogą  faksową  lub  elektroniczną,  natomiast  o  terminie  
podpisania umowy telefonicznie na podany w ofercie nr telefonu stacjonarnego lub komórkowego. W przypadku 
braku numeru telefonu zamawiający skorzysta  z  drogi  faksowej  lub mailowej,  a  następnie  prześle  niezwłocznie 
niniejsze wezwanie pocztą.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia  należytego wykonania umowy. 

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określają na jakich 
warunkach zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego oraz 
zakres i okoliczności dokonania ewntualnych zmian. 

1. Cena  usług  w  trakcie  trwania  usługi  telekomunikacyjnej  w  zakresie  usług  zawartych  w  ofercie  realizowanych  
na terenie Polski nie może ulec zmianie, powodując zwiększenie ceny, przez okres trwania umowy.

2. Umowa może zostać rozwiązana w każdym momencie za porozumieniem stron. W takim przypadku Wykonawca 
może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej już części umowy.

3. Umowa  może  zostać  rozwiązana  przez  Zamawiającego  bez  zachowania  terminu  wypowiedzenia  z  powodu 
nienależytego wykonania usługi oraz postanowień umowy przez Wykonawcę po wcześniejszym pisemnym wezwaniu 
Wykonawcy  do  wykonania  przedmiotu  umowy  zgodnie  z  jej  postanowieniami  i  bezskutecznym  upływie 
wyznaczonego Wykonawcy terminu do usunięcia nieprawidłowości.

4. Okres realizacji umowy zostaje określony na 26 miesięcy w tym 24 miesiące świadczenia usługi telekomunikacyjnej 
od aktywowania dostarczonych kart SIM lub do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację zamówienia 
objętego umową. 
Zamawiający będzie kontrolował poziom wykorzstania środków przeznaczonych na realizację zamówienia i w 
przypadku wyczerpania kwoty, wskazanej w umowie, przed upływem określonego terminu, zobowiązanie wygaśnie 
od pierwszego dnia miesiąca następującego po zawiadomieniu o powyższym Wykonawcy przez Zamawiającego. 
Zawiadomienie będzie miało formę pisemną za potwierdzeniem odbioru.

5. Umowa po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia nie może przekształcić się w umowę na czas nieokreślony.
6. Zamawiający ma prawo składania reklamacji  w przedmiocie umowy.  Wykonawca musi  zająć stanowisko wobec 

reklamacji i dostarczyć je w formie pisemnej do siedziby Zamawiającego w ciągu 30 dni roboczych od otrzymania 
reklamacji  przesłanej  w formie  pisemnej  na  adres  Wykonawcy.  Jeżeli  reklamacja  usługi  telekomunikacyjnej  nie 
zostanie rozpatrzona w powyższym terminie, uznaje się, że reklamacja została uwzględniona w przypadku braku 
rozstrzygnięcia w tym zakresie.

7. Kary umowne:
a) za każdy rozpoczęty dzień przerwy (dzień liczony od godziny 0.00 do godziny 24.00) w świadczeniu usług objętych 

umową Zamawiającemu przysługuje prawo :
• do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 1/5 średniej opłaty miesięcznej liczonej wg faktur z ostatnich 

trzech okresów rozliczeniowych; 
• do zwrotu 1/30 miesięcznej opłaty abonamentowej za  usługę w której dostarczaniu nastąpiła przerwa.
b) prawo  do  obciążenia  Wykonawcy  karą  umowną  nie  będzie  przysługiwało  Zamawiającemu,  jeżeli  w  okresie 

rozliczeniowym (miesiąc kalendarzowy), łączny czas przerw był krótszy od 2 godzin.
c) z tytułu zawinionego przez Wykonawcę opóźnienia w rozpoczęciu świadczenia usług telekomunikacyjnych będących 

przedmiotem umowy, za każdy rozpoczęty dzień (dzień liczony od godziny 0.00 do godziny 24.00)  przekroczenia 
terminu Zamawiającemu przysługuje prawo do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 3 000 PLN. 

d) z tytułu zwłoki w  dostawie sprzętu Zamawiającemu przysługuje prawo do obciążenia wykonawcy karą umowną w 
wysokości 1000 PLN za każdy dzień opóźnienia począwszy od godziny 00.00  dnia następnego, określonego jako 
termin dostawy sprzętu po podpisaniu umowy.

e) z  tytułu  zwłoki  w  wymianie  na  nowy  nie  naprawionego  w  ramach  gwarancji  w  terminie  14  dni   sprzętu 
Zamawiającemu przysługuje prawo do obciążenia Zamawiającego karą umowną w wysokości 500 PLN za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki począwszy od godziny 00.00, 15- tego dnia od zgłoszenia sprzętu do naprawy.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia.
1. Uczestnikom postępowania przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI uPzp.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą siwz mają zastosowanie przepisy uPzp.



XVIII. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
1. Zamawiający   nie dopuszcza składania ofert częściowych.

XIX. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7  
lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.
Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.

XX. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ofert wariantowych.

XXI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a 
wykonawcą.
Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.

I.
XXII. Wyjaśnienia treści i modyfikacja siwz.
1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. 
2. Zamawiający udzieli wyjaśnień i przekaże ich treść w trybie art. 38 uPzp.

XXIII. Wykonawcy zagraniczni
1.   Jeżeli  wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza  terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej,  zamiast  
dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI pkt 2:

1) ppkt 2.2-2.4 i 2.6 siwz - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania składania ofert 

b) nie  zalega  z  uiszczaniem podatków,  opłat,  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  i  zdrowotne  albo  że 
uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie,  odroczenie  lub rozłożenie  na  raty zaległych płatności  lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert,

c) nie  orzeczono  wobec  niego  zakazu  ubiegania  się  o  zamówienie  -  wystawiony  nie  wcześniej  niż  6 
miesięcy przed upływem terminu składania składania ofert 

2)  ppkt  2.5  siwz  –  składa  zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego  miejsca 
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 
uPzp - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania składania ofert.

2.  Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 ppkt 1) lit. a) i c) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy  
przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 1 ppkt 1) lit. b) powinien być wystawiony 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie 
wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone 
przed  notariuszem, właściwym organem sądowym,  administracyjnym albo  organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania. Punkt 2 stosuje się odpowiednio.

Całość dokumentacji przetargowej stanowią:
Siwz oraz następujące załączniki:
1. Załącznik nr 1 - oferta cenowa wraz z oświadczeniami,
2. Załącznik nr 2 - oświadczenie z art. 22 ust. 1 oraz o braku podstaw do wykluczenia,
3. Załączniki nr 3A, 3B, 3B - parametry techniczne dla komórkowych aparatów telefonicznych oraz modemów
4. Załącznik nr 4 –  wzór Protokołu przyjęcia sprzętu

     ..............................................             
      Podpis Naczelnika Wydziału                                                           

                                                                                             ..................................................
 Podpis Kierownika Zamawiającego

                      



Załącznik do siwz nr 1

....................................................

pieczęć wykonawcy

OFERTA CENOWA
   na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej.

Ja(My)  niżej podpisany(ni)
............................................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz
.........................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

...............................................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)

Oświadczam, że:

1. wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia określony w siwz i na warunkach płatności 
określonych w siwz za cenę :

Nr
Kryterium ABONAMENT Ilość 

Cena jednego 
miesięcznego 

pakietu/aboname
ntu netto w zł.

Wartość 
miesięczna 

pakietów/abonam
entów netto w zł.

(kol. 3x4)

Stawka podatku 
VAT w %

Wartość pakietów/ 
abonamentów brutto w 
zł. w okresie 24 m-cy 

(kol. 5 z VATx24) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

K 1

Pakiet kwotowy „P1” 110

Pakiet kwotowy „P2” 440
Mobilny dostęp do 
sieci Internet 10

 RAZEM WARTOŚC ABONAMENTÓW:
   

Nr 
Kryterium APARATY

Nazwa i typ 
oferowanego 
urządzenia

Ilość
Cena 

jednostkowa 
netto w zł.

Wartość netto
w zł.

(kol. 3x4)

Stawka podatku 
VAT w %

Wartość brutto
w zł.

1. 2.04.2012 3. 4. 5. 6. 7.

K 1

aparat telefonii 
komórkowej wraz z 
akcesoriami  „T1”

6

aparat telefonii 
komórkowej wraz z 
akcesoriami  „T2”

4

Modem  dostępu do 
internetu mobilnego 
wraz z akcesoriami 
“M”

10

RAZEM WARTOŚĆ URZĄDZEŃ:

Cena oferty wynosi: ( wartość abonamentów + wartość urządzeń)……………………zł brutto

(słownie)……………………………………………………………………………………….

1. Ceny ofertowe obejmują wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
2. Oferta została złożona na ............. zapisanych, trwale spiętych stronach, kolejno ponumerowanych od nr......do nr ….
3. Dane wykonawcy:



1. NIP:               .....................................................
2. REGON:        .....................................................
3. Telefon          .....................................................
4. Faks               .....................................................
5. adres mailowy .....................................................
6. adres do korespondencji: …...............................................

2. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia ............................................

......................................................................................................................................................................*   
*(jeżeli Wykonawca przewiduje udział podwykonawców)

................................................................... .............................................................................................................
Miejscowość, data                   (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, 

w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców)



Załącznik do siwz nr 2 

OŚWIADCZENIA

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 
ustawy.

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczam, że wykonawca:
I. spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1) uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
2) odpowiedniej wiedzy i doświadczenia; 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
4) odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

II. w stosunku do wykonawcy brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa  
w art. 24 ust. 1:
Z postępowania o zamówienie publiczne wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została 
stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy 
po  ogłoszeniu  upadłości  zawarli  układ  zatwierdzony  prawomocnym  postanowieniem  sądu,  jeżeli  układ  nie  przewiduje  
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 
3)  wykonawców,  którzy zalegają  z  uiszczeniem podatków,  opłat  lub  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne,  z  
wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 
4)  osoby  fizyczne,  które  prawomocnie  skazano  za  przestępstwo  popełnione  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie 
zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom  osób  wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  środowisku,  
przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo  popełnione  w  celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie  
zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom  osób  wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  środowisku,  
przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo  popełnione  w  celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6)  spółki  partnerskie,  których  partnera  lub członka zarządu prawomocnie  skazano za przestępstwo popełnione w związku z  
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko  środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo 
popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  a  także  za  przestępstwo  skarbowe  lub  przestępstwo  udziału  w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowoakcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu 
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
8)  osoby prawne,  których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,  przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo  przeciwko  środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności  
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

……….....………., data …….......…  ….........……………................…………………................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, 

w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców)



Załącznik do siwz nr 3A

Podstawowe parametry techniczne dla komórkowych aparatów telefonicznych typu T1.

Informacje ogólne T1
Typ obudowy Jednobryłowy
Typ urządzenia Smartfon
Kolor obudowy Czarny

Częstotliwość działania GSM 850/900/1800/1900 
UMTS 850/900/1900/2100

System operacyjny Windows Phone 7.5
Akumulator – pojemność minimum (mAh) 1450 
Wymiary maksymalne [mm] wys./szer./gr. 116,5 x 61,2 x 12,1
Waga (g) maksymalnie 142
Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż 1400 MHz
Pamięć wbudowana minimum 16 GB 
Gniazdo pamięci zewnętrznej Brak
Wyświetlacz 

Technologia Szklany ekran dotykowy 3,7 cala 
AMOLED ClearBlack

Rodzaj wyświetlacza Dotykowy
Rozdzielczość wyświetlacza [piksele]minimum (poziom x pion) 480 x 800
Ilość kolorów minimum 16 milionów

Automatyczne dopasowanie orientacji wyświetlacza (poziom-pion) Tak

Multimedia
Aparat wbudowany Tak
Typ aparatu (minimum megapikseli) 8 megapikseli
Odtwarzacz MP3 Tak
Połączenia konferencyjne Tak
Odtwarzacz Wideo Tak
Radio FM Tak

Łączność lokalna

Micro USB 
WiFi 
USB 2.0 High-Speed 
Stereofoniczny dźwięk przez 
Bluetooth 
Złącze AHJ 3,5 mm 
Bluetooth 2.1 +EDR

Funkcja GPS
A-GPS Tak
GPS Tak
Ustalanie pozycji komórki przy użyciu WiFi Tak
Bezpłatna nawigacja GPS wraz z darmową aktualizacją map Tak
Wiadomości 
SMS Tak
MMS Tak
Obsługa konta emailowego Tak
Słownik Tak
Transmisja Danych
Transmisja danych Tak
Nośnik danych - minimum HSUPA 5,76 Mb/s 

WLAN IEEE 802.11 b/g/n 
GPRS, klasa B 
WCDMA 



HSDPA 14,4 Mb/s 
EDGE, klasa B

Sposób połączenia z PC minimum Bluetooth i USB
Dzwonki i Alarmy 
Wyciszenie dzwonka Tak
Alarm wibracyjny Tak
Dzwonki Tak
Przypisywanie dzwonków do osoby dzwoniącej Tak
Książka 
Rozbudowana książka adresowa Tak
Podział książki na grupy Tak
Organizacja czasu i dodatki 
Organizer Tak
Timer Tak
Przypomnienie o spotkaniu Tak
Kalendarz Tak
Zegar Tak
Budzik Tak
Stoper Tak
Kalkulator Tak
Kompas (czujnik magnetyczny) Tak
Blokady i zabezpieczenia 
Blokada Telefonu Tak
Połączenia 
Identyfikacja rozmówcy Tak
Wyciszanie mikrofonu Tak
Wybieranie głosowe Tak
Szybkie wybieranie Tak
Połączenia konferencyjne Tak
Funkcja głośnego mówienia Tak
Rejestr połączeń Tak
Akcesoria
Futerał skórzany w kolorze czarnym mocowany w poziomie do 
paska z zapięciem magnetycznym ( uchwyt do zamocowania na 
pasku spodni o szerokości 45 mm )

Tak

Uchwyt samochodowy Tak
Kabel transmisji danych Tak
Szybka ładowarka Tak
Stereofoniczny zestaw słuchawkowy Tak
Kompaktowy zestaw słuchawkowy bluetooth Tak
Ładowarka samochodowa Tak
Instrukcja obsługi w języku polskim Tak



Załącznik do siwz nr 3B

Podstawowe parametry techniczne dla komórkowych aparatów
telefonicznych typu T2

Informacje ogólne T2
Typ budowy Jednobryłowy
Typ urządzenia Smartfon
Kolor obudowy Czarny
Częstotliwość działania GSM 850/900/1800/1900 

UMTS 850/900/1900/2100
System operacyjny Android 2.3.3/2.3.4
Akumulator – pojemność minimum (mAh) 1650 mAh
Wymiary maksymalne [mm] wys./szer./gr. 125,3x66,1x8,5
Waga (g) maksymalnie 116
Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż 1,2 GHz (dwurdzeniowy)
Pamięć wbudowana minimum 16 GB
Gniazdo pamięci zewnętrznej microSD
Wyswietlacz 
Technologia Super Amoled Plus
Rodzaj wyświetlacza Dotykowy
Rozdzielczość wyświetlacza [piksele]minimum (poziom x 
pion)

480x800

Ilość kolorów minimum 16 milionów
Automatyczne dopasowanie orientacji wyświetlacza 
(poziom-pion)

Tak

Multimedia
Aparat wbudowany Tak
Typ aparatu (minimum megapikseli) 8 megapikseli
Odtwarzacz MP3 Tak
Połączenia konferencyjne Tak
Odtwarzacz Wideo Tak
Radio FM Tak

Łączność lokalna

USB 2.0 
WiFi 
Wyjście słuchawkowe 3,5 mm
Bluetooth 3.0

Funkcja GPS
GPS Tak
Wiadomości 
SMS Tak
MMS Tak
Video MMS Tak
Obsługa konta emailowego Tak
Słownik Tak
Transmisja Danych
Transmisja danych Tak

Nośnik danych - minimum

HSUPA 5,76 Mb/s 
WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n 
GPRS, klasa B 
WCDMA 
HSDPA 14,4 Mb/s 
EDGE, klasa B

Sposób połączenia z PC minimum Bluetooth, USB, WLAN
Dzwonki i Alarmy 



Wyciszenie dzwonka Tak
Alarm wibracyjny Tak
Dzwonki Tak
Przypisywanie dzwonków do osoby dzwoniącej Tak
Książka 
Rozbudowana książka adresowa Tak
Podział książki na grupy Tak
Organizacja czasu i dodatki 
Organizer Tak
Timer Tak
Przypomnienie o spotkaniu Tak
Kalendarz Tak
Zegar Tak
Budzik Tak
Stoper Tak
Kalkulator Tak
Kompas (czujnik magnetyczny) Tak
Blokady i zabezpieczenia 
Blokada Telefonu Tak
Połączenia 
Identyfikacja rozmówcy Tak
Wyciszanie mikrofonu Tak
Wybieranie głosowe Tak
Szybkie wybieranie Tak
Połączenia konferencyjne Tak
Funkcja głośnego mówienia Tak
Inne funkcje Nagrywanie i odtwarzanie 

wideo w jakości Full HD, 
wbudowany router Wi-Fi.

Akcesoria
Futerał skórzany w kolorze czarnym mocowany w poziomie 
do paska z zapięciem magnetycznym ( uchwyt do 
zamocowania na pasku spodni)

Tak

Uchwyt samochodowy Tak
Kabel transmisji danych Tak
Szybka ładowarka Tak
Stereofoniczny zestaw słuchawkowy Tak
Kompaktowy zestaw słuchawkowy bluetooth Tak
Ładowarka samochodowa Tak
Instrukcja obsługi w języku polskim Tak



Załącznik do siwz nr 3C

Podstawowe parametry techniczne dla modemów przeznaczonych do internetu mobilnego typu M

Informacje ogólne M
Obudowa Typu pendrive
Transmisja Danych HSPA+, HSUPA, HSDPA, UMTS, EDGE, GPRS, GSM
Częstotliwosci pracy 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 Mhz
Slot na kartę pamięci micro SD - funkcja pendrive
System operacyjny · Windows 2000, 

·  Windows XP, 
·  Windows Vista (32 i 64bit), 
·  Windows 7 (32 i 64bit),

Typ złącza: minimum USB 2.0
Antena wbudowana tak
Gniazdo anteny zewnętrznej tak
Instalacja plug & play
Zasilanie z portu USB



Załącznik do siwz nr 4 

PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA SPRZĘTU

LP Rodzaj 
sprzętu/oprogramowania

Typ 
sprzętu/oprogramowania Nr fabryczny/licencji Potwierdzenie zgodności 

z SIWZ Uwagi

1
2
3
4
5
6
7
8

........................................,                     ..........................................................................................
      (miejscowość i data)                                                                (pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej *)

........................................,                     ..........................................................................................
      (miejscowość i data)                                                                                 (pieczęć i podpis Zamawiającego)
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