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Załącznik nr 4
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych z zachowaniem numerów.

	Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych w ramach telefonii komórkowej, na terenie całego kraju jak również UE i poza nią na rzecz Zamawiającego, polegających m.in. na uruchomieniu nowych aktywacji, przejęciu aktualnie wykorzystywanych przez Zamawiającego numerów telefonów komórkowych wymienionych w zał. 5 - „Wykaz numerów telefonów komórkowych do przeniesienia".
	Świadczone w ramach niniejszej umowy usługi telekomunikacyjne będą obejmowały:

a)	połączenia głosowe do wszystkich sieci telefonii komórkowych,
b)	połączenia głosowe do wszystkich sieci telefonii stacjonarnych,
c)	transmisje danych SMS i MMS do wszystkich sieci telefonii komórkowych,
d)	transmisje danych do sieci Internet,
e)	wszystkie pozostałe rodzaje usług, (nie wymienione w lit. 1a – 1d), świadczone przez Wykonawcę w ramach planu taryfowego obowiązującego dla klientów biznesowych nazwa planu taryfowego zgodnego z Formularzem cenowym,
	Wykonawca w ramach niniejszej umowy zapewni:

a)	dostawę i aktywację telefonów komórkowych zgodnie ze specyfikacjami w załączniku nr 3 do SIWZ, wraz z kartami SIM, w ilości 200 kompletów, oraz dostawę i aktywację modemów z funkcją rutera wi-fi do transmisji danych (dostęp do Internetu) zgodnie ze specyfikacją w załączniku nr 3 do SIWZ, wraz z kartami SIM, w ilości 40 kompletów- urządzenia bez blokady operatora (simlock), jeżeli Wykonawca nie może z przyczyn technicznych dostarczyć urządzeń bez blokady, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia blokady po zakończeniu świadczenia usług; dla dostarczonych kart SIM możliwość wyłączenia żądania kodu PIN; 
b)	dostarczone telefony komórkowe muszą być fabrycznie nowe, nie używane, bez wad technicznych i prawnych, rok produkcji 2015,
c)	przeniesienie od innego operatora i aktywację świadczenia usługi w posiadanych przez Zamawiającego numerach telefonów,
d)	utworzenie sieci korporacyjnej ze wszystkich aktywowanych numerów,
e)	bezpłatne połączenia głosowe,
f)	ciągłe świadczenie usług telekomunikacyjnych bez przerwy na przełączenie numerów telefonicznych do sieci Wykonawcy, z możliwością wykorzystania numerów tymczasowych do czasu przeniesienia przydzielonego numeru i rozpoczęcia świadczeń usług telekomunikacyjnych u Wykonawcy, przez okres nie dłuższy niż 24h,
g)	zachowanie istniejących numerów telefonicznych Zamawiającego,
h)	dostarczanie na zlecenie Zamawiającego szczegółowego wykazu wykonywanych na jego rzecz usług telekomunikacyjnych, bez dodatkowych opłat, w tym Wykonawca zapewni Zamawiającemu biling numerów abonamentowych za ostatni okres rozliczeniowy w formie online z max. 48 h opóźnieniem,
i)	dostęp do oprogramowania zarządzającego aktywacjami posiadającego minimalną funkcjonalność zgodną z załącznikiem nr 3 do SIWZ.
j)	blokowanie ruchu wychodzącego poza sieć firmową (korporacyjną) ze wskazanych przez Zamawiającego numerów,
k)	Zamawiający wskaże dwa numery, które zostaną przypisane do bramek SMS’owych Zamawiającego i będą służyć do wysyłania wiadomości tekstowych SMS na potrzeby Zamawiającego,
l)	usługę lokalizacji geograficznej karty SIM opartą na rozmieszczonych stacjach bazowych wraz z wyświetlaniem na mapie położenia telefonu,
m)	w przypadku braku pokrycia sieci komórkowej Wykonawcy w pomieszczeniach biurowych WUM, Wykonawca zobowiązuje się do zwiększenia zasięgu działania sieci poprzez instalację dodatkowych stacji bazowych lub rekonfigurację swojej sieci w ciągu czterech tygodni od daty zgłoszenia problemów przez Zamawiającego.
	Wykonawca oświadcza, że realizacja połączeń głosowych nie będzie realizowana po łączach wykorzystujących protokół IP.
	Jednego opiekuna którego wybierze zamawiający, który będzie obsługiwał zlecenia mailowe i telefoniczne zamawiającego.
	Zamawiający nie gwarantuje minimalnego ruchu generowanego do sieci Wykonawcy.
	Zamawiający informuje, że średnia miesięczna suma minut rozmów z dotychczas posiadanych 200 aktywacji jest na poziomie 15400 minut miesięcznie.
	Pozostałe warunki, nie wymienione w opisie przedmiotu zamówienia, są uwzględnione we wzorze umowy do danego postępowania przetargowego.






 




