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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Zakup smartfonów na potrzeby jednostek podległych KWP w Katowicach”

1. Wymagania Ogólne.
Przedmiotem zamówienia jest zakup telefonów komórkowych na potrzeby jednostek podległych KWP w Katowicach.
Świadczenie usługi obejmuje sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych smartfonów wraz
z odpowiednim wyposażeniem w ilościach min. 875 sztuk spełniających wymogi opisane poniżej oraz zapewnienie
gwarancji i serwisu na dostarczone urządzenia z koniecznym wskazaniem osób dedykowanych do współpracy ze strony
wykonawcy. 

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
W ramach usługi Wykonawca dostarczy na własny koszt smartfony a także zapewni bezpłatny serwis dostarczonych
urządzeń.

3. Wymagania dotyczące zamawianego smartfonu:
 875 szt. o równoważnych lub lepszych parametrach niż:

Lp. Parametry wymagane:
1 Procesor Minimum 4 rdzenie, minimum 1.40 GHz
2 Pamięć RAM Minimum 2 GB
3 Pamięć wbudowana Minimum16 GB
4 Przekątna ekranu Od 4,9" do 5,7"
5 Rozdzielczość ekranu 1280 x 720 lub większa

6 Łączność

Bluetooth
Wi-Fi dwuzakresowe 2,4 i 5 GHz
4G (LTE) 
NFC

7 System nawigacji satelitarnej GPS, A-GPS, GLONASS

8 Złącza

Gniazdo kart SIM – rozmiar dowolny (Mini/micro/nano)
Czytnik kart pamięci 
Wyjście słuchawkowe/głośnikowe 
Micro USB lub USB 2.0 Typ C

9 Bateria Litowo-jonowa minimum 2800 mAh
10 Zainstalowany system operacyjny Android w wersji minimum 7.0 Nougat w języku polski

11 Aparat
Minimum 13.0 Mpix - tył
minimum 5.0 Mpix - przód

12 Lampa błyskowa Wbudowana
13 Rozdzielczość nagrywania wideo Minimum 1920 x 1080 (FullHD)
14 Kolor Zachowana ciemna tonacja

15 Dodatkowe informacje

Pyłoszczelność i wodoszczelność - standard IP68
Czujnik światła
Czujnik zbliżenia
Akcelerometr

16
Dołączone akcesoria

kompatybilne z zaoferowanym
telefonem

Ładowarka sieciowa,
Kabel do połączenia z komputerem,
Słuchawki douszne przewodowe z wbudowanym mikrofonem oraz 
regulacją głośności,
Instrukcja obsługi w języku polskim,
Szkło ochronne :
Wykonane z hartowanego szkła o twardości 9H
Zaokrąglone brzegi
Grubość do 0.4mm
Szkło ochronne musi zostać naklejone na dostarczony smartfon przez 
Wykonawcę. Nie może być widocznych na nim tzw. pęcherzyków po-
wietrza oraz śladów odklejania się szkła ochronnego na jego brzegach. 
Cała powierzchnia szkła powinna jednolicie przylegać do ekranu doty-
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kowego telefonu.
Etui/futerał z klapką na magnes:
(klapka otwierana z góry ku dołowi) 
Futerał musi posiadać wszystkie niezbędne wycięcia na przyciski, aparat
i złącza systemowe, by móc w pełni korzystać z telefonu bez żadnych 
ograniczeń. Ma być dedykowany pod konkretny model telefonu. Musi 
posiadać specjalne magnesy zabezpieczające przed niepożądanym 
otwarciem przedniej klapki. Kolor czarny.
Wewnątrz musi znajdować się specjalne mocowanie dostosowane do 
dostarczonego smartfona. 

17 Gwarancja na telefon 24 miesiące

18 Gwarancja na akcesoria
24 miesiące z wyłączeniem baterii na które Zamawiający żąda 12 
miesięcy

19 Wymagania dodatkowe
-smartfony bez blokady SIMLOCK
-smartfony muszą pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży 
producenta na rynek Unii Europejskiej.

20 Parametry pożądane:
21 Odporność na wstrząsy i upadki standard MIL-STD-810G
22 Wymienna bateria

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WARUNKÓW GWARANCJI I SERWISU DLA SMARTFONÓW
a) Wykonawca zapewni obsługę gwarancyjną producenta dostarczonych smartfonów w okresie 24 miesięcy
od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru i 24 miesiące na akcesoria z wyłączeniem baterii, na które
Zamawiający żąda 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru. Bieg okresu rozpocznie
się od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu końcowego odbioru.
b)  Gwarancja  obejmuje:  wady materiałowe i  konstrukcyjne,  a  także  niespełnienie  deklarowanych przez
producenta  parametrów  i/lub  funkcji  użytkowych,  naprawę  wykrytych  uszkodzeń  w  tym  wymianę
uszkodzonych podzespołów na nowe, usuwanie wykrytych usterek i  błędów funkcjonalnych w działaniu
urządzeń i oprogramowaniu.
c) Wykonawca dostarczy wersję edytowalną oraz papierową z numerami IMEI dostarczonych Smartfonów.
d) Wykonawca zapewni bezpłatny odbiór uszkodzonego sprzętu i dowóz naprawionego wolnego od wad
sprzętu
e) odbiór i dowóz sprzętu dokonywany będzie z siedziby Zamawiającego Wydział Teleinformatyki KWP,
Katowice ul. Lompy 19 w godzinach 8:00  -  14:00.
f) Maksymalny czas naprawy urządzenia - 30 dni kalendarzowe od dnia przekazania do naprawy.
W przypadku przekroczenia maksymalnego czasu naprawy wymiana sprzętu na nowy.
g) Czas reakcji na zgłoszenie uszkodzonego sprzętu (odebranie do naprawy): 48 godzin uwzględniając dni
robocze.
h) Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość związanych z tym kosztów
i) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia będzie zobligowany do wykonania procedury
serwisowej polegającej na wymianie baterii w dostarczonych smartfonach w okresie od 18 miesięcy do 30
miesięcy od dnia zawarcia umowy. Nowe baterie muszą posiadać te same parametry lub lepsze oraz zostać
wyprodukowane  przez  tego  samego  producenta  co  baterie  dostarczone/zainstalowane  w  zakupionych
smartfonach. Na nowe baterie Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji liczonej od dnia podpisania
protokołu odbioru procedury serwisowej. Bateria musi być wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy od
dnia wykonania procedury serwisowej. Wykonawca wykona procedurę serwisową w terminie 2 miesięcy od
dnia wysłania powiadomienia na adres e-mail Wykonawcy w przypadku zaoferowania smartfonu z bateriami
wymiennymi oraz 3 miesięcy od dnia wysłania powiadomienia na adres e-mail Wykonawcy w przypadku
zaoferowania smartfonu z bateriami niewymiennymi. 
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