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Załącznik A do SIWZ 

 
 
Przedmiot zamówienia:  
wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług telefonii komórkowej wraz z dostępem do 
internetu dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie  
ul. Szachowa 1 w ramach Projektu „System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i 
portal Polska Szerokopasmowa”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 
lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej 
administracji. 
 
 

 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 

I. Kod CPV: 
Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  
64212000-5 usługi telefonii komórkowej 

 
II. Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej wraz z 
dostępem do internetu dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w 
Warszawie ul. Szachowa 1 zgodnie z warunkami niniejszej specyfikacji. 

2. Świadczona usługa telekomunikacyjna ma zapewnić między innymi łączność głosową, 
tekstową (SMS), multimedialną (MMS) oraz dostęp do zasobów internetu.  
Przedmiotem zamówienia jest także zagwarantowanie świadczenia przez Wykonawcę 
dla potrzeb Zamawiającego usług aktualnie dostępnych oraz tych, które Wykonawca 
wprowadzi do powszechnego użytku w trakcie trwania umowy. Świadczenie usług 
telekomunikacyjnych (w tym naliczanie opłat) wymienionych i nie wymienionych w 
niniejszym opisie, realizowanych w ramach abonamentu oraz po przekroczeniu kwoty 
abonamentu odbywać się będzie na zasadach określonych w regulaminie (cenniku) 
świadczenia usług dla klientów biznesowych Wykonawcy.  

3. Regulamin (cennik), jednoznacznie określający warunki świadczenia usług, 
Wykonawca dołączy do oferty. 

4. Umowa z obecnym operatorem kończy się dnia 31.12.2012 r. 
5. W cenie oferty Wykonawca uwzględni wszystkie koszty jakie zostaną poniesione przy 

realizacji zamówienia, w tym koszty bilingów rozmów które muszą być przysyłane wraz z 
fakturami na adres Zamawiającego zgodnie z umową. 
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia posiadanych numerów 
telefonicznych bez zmian (wykaz poniżej). W przypadku zmiany operatora koszty 
związane z przeniesieniem posiadanych numerów w całości pokrywa Wykonawca. 
 

Wykaz numerów telefonów 
 

Lp. Numer telefonu 
1. 784 036 590 
2. 784 036 591 
3. 784 036 593 

4. 784 036 594 
5. 784 036 595 
6. 784 036 596 

 
III. Zakres dostaw objętych zamówieniem: 
 

1. Karty SIM objęte aktywacją dla usługi telefonii komórkowej – 6 szt. 
umowa: od 01.01.2013 r do 31.10. 2013 r, 

• pakiet kwotowy zawierający minimum 150 minut rozmów krajowych z możliwością 
wymiany na SMS-y lub usługi transmisji danych – 3 szt., 

• pakiet kwotowy zawierający minimum 30 minut rozmów krajowych z możliwością 
wymiany na SMS-y lub usługi transmisji danych – 2 szt., 

• pakiet kwotowy zawierający minimum 30 minut rozmów krajowych z możliwością 
wymiany na SMS-y połączony z abonamentem transmisji danych (mobilny internet) 
minimum 2 GB/mies – 1 szt., 

• stała opłata abonamentowa przez cały okres obowiązywania umowy 

• Wykonawca utworzy dla zamawiającego bezpłatną (bez kosztów połączeń) wydzieloną 

grupę firmową z ograniczeniem liczby połączeń do 1 000 min. miesięcznie dla każdego 

telefonu, do której należeć będą wszystkie karty (6 szt) w ramach niniejszego 

zamówienia. 

• Zamawiający utrzyma w grupie min. 6 kart przez cały okres trwania umowy. 

 
2. Karty SIM objęte aktywacją dla usługi mobilnego dostępu do sieci Internet – 7 szt 

Umowa: od 01.01.2013 r do 31.10.2013 r, 
• Limit przesyłu danych: minimum 1 GB/mies – 3 szt, 
• Limit przesyłu danych: minimum 2 GB/mies – 3 szt, 
• Limit przesyłu danych: minimum 5 GB/mies – 1 szt, 
• Stała opłata abonamentowa przez cały okres obowiązywania umowy 

• Karty SIM muszą aktywować usługi w posiadanych przez Zamawiającego modemach 
Huawei E1750 oraz Huawei E160g. 

 
Po przekroczeniu limitu przesyłu danych operator może zmniejszyć prędkość transmisji danych, 
nie naliczając dodatkowych kosztów za transmisję danych ponad limit. 
 
 


