
Załącznik nr 6 do siwz

Opis przedmiotu zamówienia

Rozdział 1. Przyjęta terminologia i skróty

W załączniku przyjęto następującą terminologię i skróty:

 Sprzęt radiokomunikacyjny – radiotelefony 
bazowe\retransmisyjne\przewoźne\noszone (nasobne), 

 Oprogramowanie – licencjonowane, standardowe oprogramowanie będące 
składnikiem składanej Zamawiającemu oferty; 

 Licencja oprogramowania – ograniczone prawo rzeczowe upoważniające do 
niewyłącznego korzystania z Oprogramowania przez określoną w umowie liczbę 
nazwanych użytkowników na warunkach zapisanych w umowie;

 Zamawiający – Komenda Wojewódzka Policji (KWP);

 Użytkownik końcowy – bezpośredni użytkownik sprzętu radiokomunikacyjnego 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

Pozostałe określenia użyte w załączniku należy rozumieć zgodnie z powszechnie 
akceptowalną nomenklaturą w dziedzinie problemu.

Rozdział 2. Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Radiotelefony pracujące w systemie cyfrowej łączności  trankingowej DIMETRA,
w standardzie TETRA.

1. Radiotelefony typ 1

a) 11 kpl. radiotelefonów przewoźnych z serii MTM-5000 lub równoważnych spełniających
wymagania techniczno – funkcjonalne i w ukompletowaniu przedstawionym w rozdziale
nr 2.1.1. 

b) Zapewnienie serwisu gwarancyjnego zgodnie z wymaganiami zawartymi w załączniku nr
6 w rozdziale nr. 2.2.2 do SIWZ.

2. Radiotelefony typ 2

a) 45 kpl.  radiotelefonów noszonych z serii  MTP-3000 lub równoważnych spełniających
wymagania techniczno – funkcjonalne i w ukompletowaniu przedstawionym w rozdziale
2.1.2. 

b) Zapewnienie serwisu gwarancyjnego zgodnie z wymaganiami zawartymi w załączniku nr
6 w rozdziale nr. 2.2.2 do SIWZ.

4. Zestaw do programowania radiotelefonów w składzie:

a) Jeden  kpl.  specjalistycznego  oprogramowania  CPS  do  konfigurowania  radiotelefonów
przewoźnych  i  noszonych  objętych  niniejszym zamówieniem w aktualnych  stabilnych
wersjach  z  dokumentacją.  Jeśli  do  instalacji  niezbędne  będzie  dodatkowe
oprogramowanie specyficzne dla zakupionego sprzętu (np. licencje do aktywacji GPS),
WYKONAWCA  dostarczy  je  na  nośnikach  dla  każdego  zakupionego  urządzenia.
Przekazanie  pełnej,  niewyłącznej  licencji  na  nieograniczone  czasowo  użytkowanie
dostarczanego oprogramowania. 
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b) Jeden  kpl.  specjalistycznych  kabli  i  interfejsów  do  programowania  radiotelefonów
przewoźnych i noszonych objętych niniejszym zamówieniem.

c) Jeden kpl.  specjalistycznych  kabli  do wprowadzania  kluczy szyfrujących  z  urządzenia
KVL  3000  Plus  do  radiotelefonów  przewoźnych  i  noszonych  objętych  niniejszym
zamówieniem.

d) Jeden  kpl.  dokumentacji  technicznej  dla  radiotelefonów  przewoźnych  i  noszonych
objętych niniejszym zamówieniem

Rozdział  2.1. Wymagania techniczno-funkcjonalne 

Wymagania techniczno-funkcjonalne sprzętu radiokomunikacyjnego wchodzącego w
skład  przedmiotu  zamówienia  (przez  określenie  „możliwość”  korzystania  z  danej
funkcjonalności  należy rozumieć,  iż  dana funkcjonalność jest  zaimplementowana,  ujęta  w
cenie zamówienia, a o jej wykorzystaniu decyduje użytkownik końcowy). 
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2.1.1 Radiotelefony przewoźne systemu trankingowego TETRA 

Poniższa tabela przedstawia wymagania techniczno-funkcjonalne dla radiotelefonów
przewoźnych  w  zestawie  kamuflowanym  i  stanowi  Tabelę  Zgodności  Oferowanego
Przedmiotu Zamówienia z wymaganiami Zamawiającego.

L.p.
Cechy  radiotelefonu przewoźnego standardu TETRA wymagane przez 
Zamawiającego

Cechy radiotelefonu
oferowanego przez

Wykonawcę   
 (wypełnić poprzez
wpisanie ,, spełnia”
lub ,,nie spełnia”)  

      
Nazwa:
Typ:
Producent: 

1 Ogólne cechy funkcjonalno-użytkowe

1.1
Musi zapewniać współpracę z infrastrukturą DIMETRA - wersja 3.8 w standardzie 
TETRA i maskowaniem korespondencji zgodnym z aktualnie stosowanym w 
szczecińskim policyjnym systemie TETRA (Motorola Dimetra v. 3.8) – SCK TEA1
   

1.2
Wywołanie grupowe w trybie trankingowym TMO i trybie bezpośrednim  DMO 
(minimalna ilość grup w obu trybach po 1024).

1.3
Wywołanie indywidualne (prywatne), przez bezpośrednie wprowadzenie z klawiatury 
alfanumerycznej lub z listy kontaktów w trybie semi-dupleks / dupleks.

1.4
Wywołanie alarmowe wyzwalane dedykowanym przyciskiem alarmowym  na panelu 
sterowania z funkcją ,,gorącego’’ mikrofonu.

1.5 Wywołania telefoniczne w trybie dupleks, wybieranie tonowe DTMF.

1.6 Transmisję danych pakietowych (Packet Data).

1.7 Transmisję krótkich danych (Short Data Service).

1.8 Transmisję wiadomości tekstowych (Alfanumeric Text Service).

1.9 Wysyłanie informacji statusowych.

1.10 Dynamiczne przydzielanie  grup rozmownych.

1.11
Interfejs urządzeń peryferyjnych (PEI) umożliwiający współpracę z zewnętrznymi 
urządzeniami np. komputerem klasy PC. 

1.12

Lokalizację przez wbudowany odbiornik GPS (funkcja uruchamiana programowo 
przez administratora, dane lokalizacyjne przesyłane protokołem LRRP lub innym 
zachowującym pełną współpracę z infrastrukturą DIMETRA - wersja 3.8 w 
standardzie  TETR przez serwer  SDR).  

1.13
Kolorowy  wyświetlacz informujący jednocześnie: o sieci, zakresie grup, nazwie 
grupy, trybie pracy, poziomie sygnału.

1.14 Regulację podświetlania wyświetlacza (opcje wyświetlacza).

1.15 Menu w języku polskim (dopuszcza się bez polskich znaków diakrytycznych).

1.16 Identyfikacja rozmówcy w trybach grupowych, indywidualnym i telefonicznym.

1.17 Automatyczny i ręczny wybór sieci.

1.18
Włączanie / wyłączanie tonów sygnalizacyjnych z możliwością regulacji, z poziomu  
CPS.
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1.19 Funkcja pracy w skaningu.

1.20 Zdalne blokowanie radiotelefonu.

1.21 Blokowanie kodem PIN.

1.22
Szybki dostęp do wybranych funkcji menu kontekstowego przez dwa dedykowane 
przyciski.

1.23 Min. 3 dedykowane przyciski funkcyjne programowalne.

1.24 Posiada pełną klawiaturę alfanumeryczną.

1.25 Umożliwia pracę w trybie jawnym i szyfrowanym.

1.26
Musi zapewnić współpracę z urządzeniem KVL 3000 Plus lub dedykowaną aplikacją,
sprzęt dostarczony przez Wykonawcę w ramach zamówienia w procesie ładowania 
kluczy szyfrujących.

2 Parametry techniczne ogólne

2.1 Pasmo trybu pracy TMO/DMO 380-430 MHz.

2.2 Szerokość pasma kanału RF 25 kHz.

2.3 Separacja nadajnik/odbiornik 10 MHz.

2.4 Moc nadajnika RF min. 3 W regulowana.

2.5 Czułość statyczna odbiornika min. –112 dBm.

2.6 Czułość dynamiczna odbiornika min. –103 dBm.

2.7 Szyfrowanie interfejsu radiowego  TEA 1.

2.8 Klasa bezpieczeństwa 2: statyczny klucz szyfrowania (SCK).

2.9 Dokładność  odbiornika GPS min. 10 m, mierzona przy – 137 dBm.

2.10 Zasilanie 12 V DC minus na masie.

3 Środowisko i klimatyczne warunki pracy

3.1
Radiotelefon przewoźny spełnia wymagania normy ETS  300 019-1-5: w zakresie 
promieniowania słonecznego klasa 5.1, wilgotności, zapylenia i piasku klasa 5.2, 
wibracji i udarów Typ II klasa 5M3, zderzeń z ciałami obcymi, kamieniami klasa 5M2.

3.2 Minimalny zakres temperatury pracy N/O  -250  +600C.

3.3 Minimalny zakres temperatury pracy anteny samochodowej -300  +600C.

3.4 Minimalny zakres temperatury składowania -400  +650C.

4 Wyposażenie radiotelefonu przewoźnego do montażu w pojeździe samochodowym

4.1 Radiotelefon.

4.2
Mikrofon profesjonalny zewnętrzny z zaczepem i przyciskiem nadawania tzw. 
,,gruszka’’.

4.3

Niezbędne przewody, złącza, uchwyty ( niski profil ) i elementy umożliwiające 
bezpieczne zamontowanie w pojeździe samochodowym (przewód zasilający o 
długości min. 5 m z zabezpieczeniem od strony baterii akumulatorów i możliwością 
rozłączenia gniazda bezpiecznikowego na przewodzie).

4.4 Instrukcja  obsługi  w języku polskim dla użytkownika radiotelefonu.

4.5 Deklaracja zgodności zgodnie z p.5.2.
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5 Wymagania uzupełniające

5.1

Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej muszą być zgodne z 
normą: ETSI EN 301 489-18. 
Wymagania odnośnie bezpieczeństwa urządzeń nadawczych muszą być zgodne z 
normą EN 60950.

5.2
Radiotelefon, zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym, musi posiada deklarację 
zgodności z dyrektywą R&TTE.

2.1.2 Radiotelefony noszone systemu trankingowego TETRA 

Poniższa tabela przedstawia wymagania techniczno-funkcjonalne dla radiotelefonów
noszonych  i  stanowi  Tabelę  Zgodności  Oferowanego  Przedmiotu  Zamówienia z
wymaganiami Zamawiającego.

L.p. Cechy  radiotelefonu noszonego standardu TETRA wymagane przez Zamawiającego

Cechy
radiotelefonu

oferowanego przez
Wykonawcę   

 (wypełnić poprzez
wpisanie ,,

spełnia” lub ,,nie
spełnia”)  

      
Nazwa:
Typ:
Producent: 

1 Ogólne cechy funkcjonalno-użytkowe

1.1
Musi zapewniać współpracę z infrastrukturą DIMETRA - wersja 3.8 w standardzie 
TETRA i maskowaniem korespondencji zgodnym z aktualnie stosowanym w 
szczecińskim policyjnym systemie TETRA (Motorola Dimetra v. 3.8) – SCK TEA1

1.2
Wywołanie grupowe w trybie trankingowym TMO i trybie bezpośrednim  DMO 
(minimalna ilość grup w obu trybach po 1024).

1.3
Wywołanie indywidualne (prywatne), przez bezpośrednie wprowadzenie z klawiatury 
alfanumerycznej lub z listy kontaktów w trybie semi-dupleks / dupleks.

1.4
Wywołanie alarmowe wyzwalane dedykowanym przyciskiem na panelu sterowania z 
funkcją ,,gorącego”  mikrofonu.

1.5 Wywołania telefoniczne w trybie dupleks, wybieranie tonowe DTMF.

1.6 Transmisję danych pakietowych (Packet Data).

1.7 Transmisję krótkich danych (Short Data Service).

1.8 Transmisję wiadomości tekstowych (Alfanumeric Text Service).

1.9 Wysyłanie informacji statusowych.

1.10 Dynamiczne przydzielanie grup rozmównych.

1.11
Interfejs urządzeń peryferyjnych (PEI) umożliwiający współpracę z zewnętrznymi 
urządzeniami np. komputerem klasy PC. 

1.12 Posiada pełną klawiaturę alfanumerczną.

1.13 Tryb głośnego /dyskretnego audio.

1.14 Boczne złącze akcesoryjne audio z funkcją zatrzasku.
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1.15 Siła głosu regulowana przełącznikiem obrotowym. 

1.16 Zmiana grup przełącznikiem obrotowym lub przyciskami.

1.17

Lokalizację przez wbudowany odbiornik GPS (funkcja uruchamiana programowo przez 
administratora, dane lokalizacyjne przesyłane protokołem LRRP lub innym 
zachowującym pełną współpracę z infrastrukturą DIMETRA - wersja 3.8 w 
standardzie  TETR przez serwer  SDR).  

1.18
Kolorowy  wyświetlacz LCD o rozmiarach min. 130 x 90 pikseli zawierający 
jednocześnie informacje o: sieci, zakresie grup, nazwie grupy, poziomie sygnału, stanie 
naładowania baterii.

1.19 Regulację podświetlania wyświetlacza (opcje wyświetlacza).

1.20 Menu w języku polskim (dopuszcza się bez polskich znaków diakrytycznych).

1.21 Identyfikacja rozmówcy w trybach grupowych, indywidualnym i telefonicznym.

1.22 Automatyczny i ręczny wybór sieci.

1.23
Włączanie / wyłączanie tonów sygnalizacyjnych oraz korekta ich parametrów z 
poziomu CPS.

1.24 Funkcja pracy w skaningu.

1.25 Zdalne blokowanie radiotelefonu.

1.26 Możliwość blokowania klawiatury.

1.27 Blokowanie kodem PIN/PUK.

1.28 Informacja o trybie pracy (sygnalizowane na wyświetlaczu). 

1.29
Szybki dostęp do wybranych funkcji menu kontekstowego przez dwa dedykowane 
przyciski. 

1.30 Min. jeden programowalny boczny przycisk  funkcyjny. 

1.31 Umożliwia pracę w trybach jawnym i szyfrowanym.

1.32
Musi zapewnić współpracę z urządzeniem KVL 3000 Plus lub dedykowaną aplikacją, 
sprzęt dostarczony przez Wykonawcę w ramach zamówienia w procesie ładowania 
kluczy szyfrujących.

2 Parametry techniczne ogólne

2.1 Pasmo częstotliwości pracy w trybach TMO / DMO 380-430 MHz.

2.2 Odstęp międzykanałowy 25 kHz.

2.3 Seperacja nadajnik /odbiornik 10 MHz.

2.4 Moc nadajnika RF min. 1W regulowana. 

2.5 Czułość statyczna odbiornika min. -112 dBm.

2.6 Czułość dynamiczna odbiornika min. -103 dBm.

2.7 Szyfrowanie interfejsu radiowego  TEA 1.

2.8 Klasa bezpieczeństwa 2: statyczny klucz szyfrowania (SCK).

2.9 Dokładność  odbiornika GPS min. 10 m, mierzona przy – 137 dBm.

2.10 Zasilanie z baterii akumulatorów o pojemności min. 1650 mAh.

3 Antena 

3.1 Zespolona antena helikalna TETRA / GPS (pasmo anteny TETRA 380 - 430 MHz).

3.2 Impedancja wejściowa o wartości znamionowej 50 .

3.4 Polaryzacja pionowa.

6



3.5 Dookólna charakterystyka promieniowania w płaszczyźnie poziomej.

4 Ładowarki do baterii akumulatorów

4.1

Kompletna ładowarka dwukieszeniowa (umożliwia ładowanie radiotelefonu lub / i 
samej baterii, zasilana z sieci 230 V ±10%, 50 Hz ma zapewnić:
- Ładowanie baterii akumulatorów z zestawu radiotelefonu
- Sygnalizację cyklu pracy ładowania / zakończenia ładowania

5 Środowisko i klimatyczne warunki pracy

5.1
Radiotelefon noszony spełnia wymagania normy ETS  300 019-1-7: w zakresie , 
wilgotności klasa 7.3E, kurz i woda –IP 54.

5.2 Minimalny zakres temperatury pracy N/O  -200  +550C,

5.3 Minimalny zakres temperatury składowania -400  +650C,

6 Wyposażenie (ukompletowanie) radiotelefonu noszonego 

6.1 Radiotelefon. 

6.2 Akumulator Li-Ion o  pojemności min. 1650mAh (baterie producenta sprzętu).

6.3 Antena helikalna dualna (TETRA / GPS).

6.4
Obejma z gniazdem U, zaczep sprężynujący do pasa (szerokość pasa 50 mm), osłona 
baterii.

6.5 Ładowarka dwukieszeniowa biurkowa kompletna.

6.6 Instrukcja  obsługi  w języku polskim dla użytkownika radiotelefonu noszonego.

6.7 Deklaracja zgodności, zgodnie z p.7.2.

7 Wymagania uzupełniające

7.1

Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej muszą być zgodne z 
normą: ETSI EN 301 489-18. 
Wymagania odnośnie bezpieczeństwa urządzeń nadawczych muszą być zgodne z normą
EN 60950.

7.2
Radiotelefon przewoźny, zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym, posiada deklarację 
zgodności z dyrektywą R&TTE.
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Rozdział 2.2. Wymagania pozostałe 

2.2.1. Dokumentacja techniczna

Wymagania  w  zakresie  przygotowania  dokumentacji  dotyczącej  przedmiotu
zamówienia,  oraz  ewentualnymi  dodatkowymi  i  udokumentowanymi  uzgodnieniami
dokonanymi w okresie jej tworzenia. 

L.p. Opis wymagania

1
Dokumentacja użytkownika (instrukcja obsługi) zapewni korzystanie ze sprzętu bez specjalnego szkolenia
lub przy ograniczonym wsparciu ze strony specjalistów Wykonawcy sporządzona w języku polskim.

2
Dokumentacja musi zawierać zestawienie parametrów techniczno-funkcjonalnych dostarczanych urządzeń
oraz sposób programowania oferowanych funkcji i parametrów.

3
Dokumentacja  powinna  zawierać  sposób  wykonania  prawidłowej  instalacji  dostarczonych  urządzeń,
zgodnie z wymogami producenta sprzętu.

2.2.2 Wymagania gwarancyjne i serwisowe

L.p. Opis wymagania

1.

Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia objęty był gwarancją na okres:
 a)  radiotelefony - min. 24 miesięcy,
b) akumulatory - min. 6 miesięcy,

2. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru ilościowego.

3.
Dostarczone  urządzenia powinny być nowe, wolne od wad i zgodne z poziomem technologii 
istniejącym w momencie podpisania umowy.

4.

Gwarancja obejmuje w szczególności:
- wady materiałowe i konstrukcyjne, a także niespełnienie

deklarowanych przez producenta parametrów i/lub funkcji użytkowych;
- naprawę wykrytych uszkodzeń, w tym wymianę uszkodzonych

podzespołów na nowe, podlega on wymianie w obecności Zamawiającego na nowy 
nieodpłatnie, z pozostawieniem uszkodzonego dysku do dyspozycji Zamawiającego.

- usuwanie wykrytych usterek i błędów funkcjonalnych w działaniu urządzeń i ich 
oprogramowaniu.

5. Czas naprawy nie może być dłuższy niż 72 godziny od momentu dostarczenia przez użytkownika 
uszkodzonego sprzętu do wskazanego w umowie punktu serwisowego lokalnego przedstawiciela ( na 
koszt Wykonawcy ). W sytuacji uszkodzenia radiotelefonu, z którego nie ma możliwości usunięcia 
kluczy szyfrujących przez służby techniczne użytkownika, zastrzega się inny sposób dostarczenia 
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radiotelefonu do punktu serwisowego po wcześniejszym uzgodnieniu pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą.

6.

Jeżeli naprawa uszkodzonego sprzętu nie będzie możliwa w terminie, o którym mowa w pkt. 5, 
wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na czas naprawy, w terminie nie dłuższym niż 24 
godzin liczonych od dnia wyznaczonego na wykonanie naprawy, urządzenia zastępczego, spełniającego
te same parametry i zgodnego funkcjonalnie z naprawianym urządzeniem. Dostarczenie    urządzenia 
zastępczego nie powoduje naliczenia przez Zamawiającego kar gwarancyjnych.

7.
Wykonawca ponosi koszty transportu związane z dostarczeniem sprzętu uszkodzonego do naprawy z 

siedziby użytkownika i sprzętu po naprawie do siedziby użytkownika.

8. Gwarancja na naprawiony sprzęt zostanie przedłużona o czas naprawy.

9.

Trzykrotne uszkodzenie tego samego urządzenia w okresie gwarancji  obliguje wykonawcę do jego
wymiany  na  nowy,  wolny  od  wad,  spełniającego  te  same  parametry  i  zgodnego  funkcjonalnie  z
naprawianym urządzeniem, w terminie 14 dni od chwili ostatniego zgłoszenia o uszkodzeniu. Okres
gwarancji na wymienione urządzenie nie może być krótszy, niż na urządzenie dostarczone w ramach
umowy.

10.

Wykonawca  zobowiązuje  się  do zapewnienia  fabrycznie  nowych  części  zamiennych  i  materiałów
eksploatacyjnych,  dostępnych  na  terytorium  Polski,  przez  okres  10  lat  użytkowania  urządzeń
(liczonych od daty odbioru).

11.
W okresie obowiązywania gwarancji Zamawiający zastrzega sobie prawo możliwość wykonania 
instalacji rozdzielnej w pojeździe. Powyższe nie może ograniczać praw gwarancyjnych.

12.
W okresie obowiązywania gwarancji, nowe wersje oprogramowania zostaną dostarczone bezpłatnie. 
Zostanie zapewniona bezpłatna aktualizacja dokumentacji.

13.
Wykonawca do dostarczonego sprzętu, będącego przedmiotem umowy, dołączy karty gwarancyjne 
zawierające numer seryjny, termin i warunki ważności gwarancji, adresy i numery telefonów punktów
serwisowych świadczących usługi gwarancyjne.
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