Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej dla Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego Nr2 w Jastrzębiu-Zdroju zwanego dalej zamawiającym. Usługi muszą mieć charakter
powszechny i muszą być świadczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą
z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne(Dz. U. 2004 nr174,poz.1800),
Rozpoczęcie świadczenia usług telefonicznych musi nastąpić w dniu zaprzestania świadczenia tej
usługi przez obecnego operatora Zamawiającego. Termin wygaśnięcia umowy wiążącej
Zamawiającego z obecnym operatorem przypada na dzień 2015.12.05r
Świadczenie usługi obejmuje między innymi następujące elementy:
a) Zapewnienie dostępu do sieci telefonii komórkowej na poziomie umożliwiającym realizację
transmisji głosu i danych;
b) Aktywowanie i przekazanie Zamawiającemu kart SIM telefonii komórkowej w ilościach określonych
w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia;
c) Dostarczenie Zamawiającemu fabrycznie nowych telefonów komórkowych w ilościach określonych
w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia;
d) Całodobowy nadzór nad funkcjonowaniem świadczonej usługi w okresie trwania Umowy;
e) Zapewnienie gwarancji i serwisu na dostarczony sprzęt;
f) Zapewnienie w trakcie gwarancji aparatów telefonicznych zastępczych oraz aparatów do kart;
g) Wymiana kart SIM z aktualnymi numerami do nowych telefonów.
Ponadto Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zagwarantował :
a) rozmowy bez limitu do wszystkich operatorów telefonii komórkowej w kraju;
b) rozmowy bez limitu do wszystkich operatorów telefonii stacjonarnej w kraju;
c) SMS/MMS bez limitu do wszystkich operatorów telefonii komórkowej w kraju;
d) 5GB miesięcznie(pakiet internetowy na 4 szt telefonów) na miesiąc grupa 1;
e) 1GBmiesięcznie (pakiet internetowy na pozostałe telefony);
f) pakiety internetowe po wykorzystaniu powinna prędkość zostać obniżona bez naliczeniu
dodatkowych opłat;
g) możliwość przyjmowania połączeń od operatorów krajowych i zagranicznych sieci
telekomutacyjnych;
h)aparaty zwolnione z blokady simlock;
i) zachowanie funkcjonującej u Zamawiającego numeracji telefonów komórkowych dotychczasowego
operatora- przeniesienie numeracji .Numery telefoniczne wykonawca będzie zobowiązany przejąć do
własnej sieci tak aby możliwe było dalsze korzystnie z nich przez Zamawiającego. Świadczenie usługi
dla tych numerów rozpocznie się z dniem ich przeniesienia oraz aktywacji w sieci Wykonawcy.
Wykonawca dokona przeniesienia i aktywacji numeru przydzielonego przez dotychczasowego
operatora zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004r.(Dz.U.Nr171,poz1800 ze
zm.) i odpowiednimi rozporządzeniami; Wykaz numerów zostanie przekazany Wykonawcy po
podpisaniu umowy;
j) zablokowanie bezpłatnie usługi Premium;
Obecnie Zamawiający korzysta z usług telekomunikacyjnych dostarczanych przez Orange.
Aktywacji telefonów już posiadanych 23 szt.
Karty telemetryczne już posiadane 5 szt.
Zwiększenie liczby telefonów 13 szt.
Zwiększenie kart telemetrycznych 1szt.

