Załącznik nr 1
Opis przedmiotu zamówienia.
I. Przedmiot zamówienia:
Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz Internetu mobilnego wraz z dostawą urządzeń
A) OPIS PRZEDMIOTU

1. Wykonawca dostarczy abonament dla 25 numerów telefonicznych wraz z nowymi kartami
SIM umowa na 24 miesiące oraz 3 sztuki Internetu mobilnego LTE – umowa na 24 miesiące
wraz z nowymi kartami SIM. .

2. Wykonawca dostarczy 3 sztuki kart do Internetu mobilnego
3. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia wszystkich numerów abonenckich
Zamawiającego obecnie użytkowanych do własnej sieci komórkowej (w przypadku wyboru
oferty Operatora, który wygra postępowanie , innego niż obecny świadczący usługi na rzecz
Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie ),
4. Wykonawca zobowiązuje się do dopilnowania wszelkich formalności związanych z
wypowiedzeniem dotychczasowych umów Zamawiającego u innych operatorów zgodnie z
obowiązującymi terminami umów lojalnościowych.
5. Koszty przeniesienia numeracji od obecnych operatorów do swojej sieci oraz uruchomienia
nowych numerów ponosi Wykonawca.
6. W ramach abonamentów Wykonawca zapewni:
- Możliwość wykonywania nielimitowanych połączeń głosowych do wszystkich krajowych
operatorów sieci komórkowych i stacjonarnych nie dotyczy połączeń międzynarodowych,
połączeń w roamingu oraz połączeń z numerami skróconymi i specjalnymi, określonymi w
Cenniku Usług Operatora.
- Możliwość wysyłania nielimitowanych wiadomości SMS i MMS do wszystkich krajowych
operatorów sieci komórkowych nie dotyczy SMS-ów i MMS-ów: specjalnych, wysyłanych na
numery stacjonarne, na numery międzynarodowe oraz w roamingu.)
•

korzystanie i odsłuchiwanie „poczty głosowej”,

•

identyfikację numeru rozmówcy,

•

oczekiwanie na połączenie,

•

powiadomienie o próbie połączenia (SMS),

•

usługi roamingowe i usługi międzynarodowe aktywowane po uprzednim zamówieniu dla
użytkownika przez Zamawiającego,

•

przesyłanie w ramach abonamentu szczegółowych rachunków (bilingów)(możliwe również w
formie elektronicznej)

•

blokowanie przychodzących SMS-ów reklamowych,

•

umożliwienie czasowej blokady karty SIM w przypadku kradzieży lub zgubienia przez
użytkownika karty.

7. Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby „opiekuna” odpowiedzialnego za
bezpośredni kontakt z Zamawiającym.
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8. Wykonawca dostarczy urządzenia z gwarancją producenta na dany produkt. Bieg terminu
gwarancji rozpoczyna się od dnia przekazania.
9. Wykonawca zobowiązuje się do stworzenia bezpłatnej wewnętrznej sieci bez limitów
połączeń pomiędzy wszystkimi nowo aktywowanymi numerami i numerami przeniesionymi do
sieci Wykonawcy oraz do numerów stacjonarnych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
10. Wykonawca oświadczy, że zasięgiem zaoferowanej sieci telefonii komórkowej obejmuje
co najmniej 90% terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
11. Wykonawca zastrzega możliwość zwiększenia liczby abonamentów w trakcie trwania
umowy.
B) ABONAMENTY
Wykonawca przedstawi ofertę na abonamenty telefoniczne oraz abonament na Internet
bezprzewodowy biorąc pod uwagę następujące kryteria:
a) Abonament telefoniczny 25 szt. na okres 24 miesięcy. Nielimitowane połączenia głosowe
oraz SMS/MMS do wszystkich krajowych operatorów sieci komórkowych i stacjonarnych nie
dotyczy połączeń międzynarodowych, połączeń w roamingu oraz połączeń z numerami
skróconymi i specjalnymi. Internet w telefonie: pakiet co najmniej 5 GB wliczone w
abonament każdej karty SIM
b) Abonament Internetu Mobilnego 3 sztuk abonamentów
•

prędkość transferu co najmniej 5 Mb/s,

•

limit transferu danych co najmniej 50 GB na sztukę

•

LTE

II Kryteria oceny ofert
1. cena - 100 %
III Warunki płatności:
- 14 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury.
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