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Załącznik nr 2 do zaproszenia 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Świadczenie usługi mobilnego dostępu do Internetu  dla 

Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego   

  

1. WYMAGANIA OGÓLNE  

  

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi mobilnego dostępu do Internetu na rzecz Polskiej 

Agencji Nadzoru Audytowego (dalej Usługa). Świadczona Usługa  zapewnić ma dostęp do zasobów 

Internetu. Realizacja Usługi odbywać się będzie poprzez wykorzystanie dostarczonych przez 

Wykonawcę kart SIM w ilości 40 sztuk.   

Świadczenie Usługi obejmuje następujące elementy:  

a) Dostosowanie świadczonej Usługi do wymogów Zamawiającego, 

b) Nadanie uprawnień do korzystania z elektronicznego systemu do zarządzania interaktywnego 

wszystkimi numerami znajdującymi się na koncie Zamawiającego, 

c) Wyznaczenie stałego opiekuna kluczowego, konsultanta dyspozycyjnego przez cały czas trwania 

umowy do bieżących kontaktów z wyznaczonymi pracownikami Zamawiającego, dostępnego w 

dni robocze w godzinach urzędowania tj. od 8 do 16, w pozostałych przypadkach przez ogólne 

„Biuro Obsługi Klienta”, 

d) Świadczenie usługi od dnia aktywacji kart do 31.12.2021.  

 

2. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWINIA  

2.1 Usługa mobilnego dostępu do Internetu.  

a) Zamawiający zakupi świadczenie usługi telekomunikacyjnej mobilnego dostępu do Internetu 

opartej o sieć operatora telefonii komórkowej. W ramach usługi mają być zagwarantowane 

standardowe opcje oferowane przez operatora oraz wymagania dodatkowe w tym między innymi:  

- nieograniczony dostęp do Internetu, na terenie kraju z minimalną prędkością transmisji 

danych na poziomie 10 Mb/s na obszarze objętym technologiami 4G, LTE i 5G 

- transmisja danych (nadawanie, odbieranie) w technologii: HSPA; UMTS; EDGE; GPRS; 

3G; 4G; LTE, 5G 

- bez limitu transferu danych (przesłanych i odebranych), na terenie kraju,  

- roaming zablokowany w chwili aktywacji, z możliwością uruchomienia za zlecenie 

Zamawiającego,  

b) W ramach usługi Wykonawca dostarczy na własny koszt niezbędne do jej realizacji nieaktywne 

karty SIM, w ilości 40 sztuk w terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy,  

a następnie dokona ich aktywacji w terminie do 2 dni roboczych liczonym od dnia dokonania 

przez Zamawiającego odbioru kart SIM, 

c) Wykonawca określi:  

- stałą miesięczną cenę abonamentu usługi mobilnego dostępu do Internetu na terenie kraju,  

- wszelkie jednorazowe koszty związane z aktywacją nowych numerów i usług.  

d) Ceny pozostałych dostępnych usług nie ujętych w ofercie (w szczególności roaming) 

świadczonych w ramach usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej będą naliczane 
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zgodnie z Cennikiem dla taryf „biznesowych” Wykonawcy obowiązującym na dzień składania 

ofert. 

  

2.2. Wymagania dotyczące kart SIM.  

a) Zamawiający wymaga aby dostarczone, aktywne karty SIM były zabezpieczone przed 

uruchomieniem minimum czterocyfrowym kodem PIN. W przypadku trzykrotnego, błędnego 

wprowadzenia kodu PIN karta powinna zostać samoczynnie zablokowana. Odblokowanie jej 

winno nastąpić po wprowadzeniu podanego (przy dostarczeniu kart) Zamawiającemu przez 

Wykonawcę kodu PUK,  

b) Karty SIM mają być dostarczone do siedziby Zamawiającego w opakowaniach 

uniemożliwiających ich uszkodzenie. Na opakowaniu każdej z kart ma być widoczny  

nr MSISDN. Dostawa kart SIM na koszt Wykonawcy,  

c) Preferowany formaty karty SIM: NanoSIM z przejściówką na MicroSIM na MiniSIM. 

  

2.3. Wymagania dodatkowe.  

a) Zarządzanie usługami dodatkowymi na kartach SIM,  

b) Usługi roamingu,  

c) Wymiana karty SIM lub wydanie jej duplikatu bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego 

na wypadek: zagubienia, kradzieży, uszkodzenia, zmiany formatu (np. na NanoSIM),  

d) Bieżące użycie usług na poszczególnych MSISDN,  

e) Możliwość uzyskania informacji szczegółowych o MSISDN: PIN, PUK, nr seryjny karty SIM, 

informacji o zobowiązaniach finansowych,  

f) Możliwość różnicowania funkcjonalności poszczególnych użytkowników, rozumianą jako 

możliwość blokowania pojedynczych usług lub kilku naraz, w szczególności: połączeń 

międzynarodowych, usług realizowanych w roamingu, SMS premium, MMS premium, 

numerów specjalnych, innych usług o podwyższonej opłacie,  

g) Możliwość bezpłatnego sprawdzania stanu własnego rachunku (bieżących opłat).  

  

 

  

  

 


