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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Zakup telefonów komórkowych na potrzeby KWP w Katowicach i jednostek podległych”

1. Wymagania Ogólne.
Przedmiotem zamówienia jest zakup  telefonów  komórkowych  na  potrzeby  KWP  w  Katowicach
i jednostek podległych.
Świadczenie usługi obejmuje sprzedaż  i  dostarczenie  do  siedziby Zamawiającego  fabrycznie nowych
telefonów komórkowych, gatunku I  oraz  oznaczony znakiem CE gdy dany produkt  ma takie  oznaczenie
posiadać  wraz z odpowiednim wyposażeniem (baterie, zasilacze, karty pamięci,  zestawy słuchawkowe)
w ilościach 32 sztuki  spełniających wymogi opisane poniżej  oraz zapewnienie gwarancji i serwisu na
dostarczone urządzenia z koniecznym wskazaniem osób dedykowanych do współpracy ze strony
wykonawcy. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
W ramach usługi Wykonawca dostarczy na własny koszt aparaty telefonii komórkowej a także zapewni
bezpłatny serwis dostarczonych urządzeń.
Wykonawca określi:
- cenę  jednostkową dostarczanych urządzeń.

Wymagania dotyczące telefonu komórkowego:

32 sztuki telefonów o równoważnych lub lepszych parametrach niż 
Samsung Galaxy S3 NEO Czarny  

Ekran: Ekran o przekątnej 4.8”, minimalnej rozdzielczości 720 x 1280 (HD) 
pikseli w technologii Super AMOLED, głębia kolorów wyświetlacza 
16 MP

Obsługa: Ekran dotykowy w technologii pojemnościowej z rozpoznawaniem 
wielu punktów dotyku jednocześnie (multitouch)

Procesor: Procesor czterordzeniowy o częstotliwości taktowania 1.4 Ghz
Pamięć RAM: minimum 1.5 GB
Pamięć masowa: Wbudowana pamięć minimum 16 GB
Porty/złącza: złącze słuchawkowe Stereo 3.5mm, złącze kart microSD do 64GB
Klawiatura: Ekranowa (wirtualna)
Kamera: Wbudowana tylna i przednia. Przednia minimum 1.9 Mpix, tylna 

minimum 8 Mpix z możliwością nagrywania filmów i robieniem zdjęć, 
Auto Focus, wbudowana lampa błyskowa, 

Łączność: 3G UMTS HSPA+ 21 Mb/s (850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz), 
2G GSM EDGE / GPRS (850 / 900 / 1 800 / 1 900 MHz), 
wbudowana karta sieci bezprzewodowej z obsługą standardów 
802.11 a/b/g/n 2,4+5 GHz, Technologia określania lokalizacji AGPS, 
Glonass, bluetooth w wersji nie mniej niż 4.0, wersja USB 2.0

Certyfikaty/standardy: oznaczenie CE
Bateria: wyjmowana o pojemności minimum 2100 mAh
System operacyjny: Android w wersji minimum 4.4 lub równoważny spełniający następujące 

wymagania: system operacyjny dedykowany do pracy w telefonach 
komórkowych typu smartphone z graficznym interfejsem użytkownika 



w języku polskim. System operacyjny musi pozwalać na pracę w różnych 
sieciach komputerowych (sieci lokalne LAN, Internet), w tym także 
automatycznie rozpoznawać sieci i ich ustawienia bezpieczeństwa oraz 
łączyć się automatycznie z raz zdefiniowanymi sieciami. System 
operacyjny musi być otwarty, przez co rozumie się możliwość instalacji 
aplikacji z oficjalnego internetowego sklepu jego producenta oraz spoza 
tego sklepu. System musi umożliwiać współpracę z użytkowanym przez 
Zamawiającego oprogramowaniem Lotus Notes Traveler.

Wyposażenie dodatkowe: Ładowarka, przewód USB, zestaw słuchawkowy, karta pamięci 
SD min. 8GB

Wymagania dodatkowe.
a) aparaty komórkowe bez blokady SIMLOCK
b)Telefony komórkowe muszą pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta na rynek Unii
Europejskiej.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WARUNKÓW GWARANCJI I SERWISU

a) Wykonawca zapewni obsługę gwarancyjną producenta dostarczonych aparatów telefonicznych
w okresie minimum 24 miesięcy maksimum 36 miesięcy od dnia ich dostawy i 6 miesięcy dla baterii od
dnia ich dostawy. Bieg  okresu  rozpocznie  się  od  daty  podpisania  bez  zastrzeżeń  protokołu  odbioru
ilościowego.
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)  Do każdego dostarczonego sprzętu będą dołączone karty gwarancyjne  zawierające numery seryjne
Sprzętu, termin i warunki ważności gwarancji (zgodnie z Umową), adresy i numery telefonów punktów
serwisowych świadczących usługi gwarancyjne.
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 - 14 dni kalendarzowe od dnia przekazania do naprawy.
g) Czas reakcji na zgłoszenie uszkodzonego sprzętu (odebranie do naprawy): 24 godzin uwzględniając dni
robocze.
h) Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość związanych z tym kosztów
i) Dwukrotne uszkodzenie tego samego telefonu niewynikające z winy użytkownika w okresie gwarancji
obliguje Wykonawcę do wymiany tego przedmiotu na nowy, wolny od wad.


