
 

 

Zamawiający: 
 

     
Prokuratura Okręgowa w Łodzi 
90 – 322 Łódź 
ul. Kilińskiego 152 
tel.(0 42) 676-86-91,  676-86-92 
 

www.lodz.po.gov.pl.  

                                  SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

W  POSTĘPOWANIU  O  ZAMÓWIENIE  PUBLIC ZNE 

PROWADZONE  W  TRYBIE  PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO  

O  WARTOŚCI  SZACUNKOWEJ  PONIŻEJ 133 000 EURO  

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(t.j .  Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655  z późniejszymi zmianami) –  dalej 

oznaczonej jako Pzp. 

Przedmiot zamówienia: 

świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej na zasadzie 

abonamentu wraz z zakupem aparatów telefonicznych.  

                                   ( CPV 64212000 – 5; 32250000 – 0 ) 

 

Numer sprawy: III G 2300 / 1 / 2009 

                                                         

                                                  

                                                                                                                        23.06.2009r. 
                                                    (data zatwierdzenia) 
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SPECYFIKACJA  

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA  

I .  Ins t rukc ja d la  Wykonawców  

Informacje ogólne :  

1. Prokuratura Okręgowa w Łodzi, ul. Kilińskiego 152, tel. (0 42) 676 86 91, fax.(0 42) 676 86 93, 

(p.pospiszyl@lodz.po.gov.pl,  www.lodz.po.gov.pl) zwanym dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału 

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na 

świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Prokuratury Okręgowej w  Łodzi  i podległych jej 

prokuratur rejonowych, w sieci telefonii komórkowej na zasadzie abonamentu wraz z zakupem 

aparatów telefonicznych. Wykonania umowy nastąpi według zasad szczegółowo opisanych w 

rozdziale XVIII SIWZ.  

2. Załączniki muszą zostać przygotowane przez Wykonawcę ściśle według postanowień zawartych w 

niniejszej instrukcji, bez dokonywania jakichkolwiek zmian.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia oferty zgodnie z wymaganiami specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

4.  Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 

5.  Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego > 50 % na podstawie art. 67 ust. 

 1 pkt 6) Pzp.          

I I .  Opis  przedmiotu zamówienia  

1. Przedmiot zamówienia wraz z warunkami realizacji usługi został określony w części II specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia – Opis przedmiotu zamówienia.  

2. Zamawiający informuje, że podwykonawcom nie może być powierzona żadna część zamówienia. 

I I I .  Składanie  ofer t  częśc iowych i  war iantowych  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 
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IV.  Termin wykonania zamówienia  

- 7 dni od daty podpisania umowy w zakresie dostawy sprzętu  

- 24 miesiące, nie wcześniej niż od 1. 08. 2009 r.. 

V.  Warunk i  udz ia łu  w postępowaniu i  op is  sposobu dokonywania 
oceny ich spełn ian ia  

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający następujące warunki: 

1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności  lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  

1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i  

osobami  zdolnymi do wykonania zamówienia, 

1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania w myśl postanowień art. 24 ust. 1 i 2  Pzp. 

Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków zgodnie z formułą „ spełnia / nie 

spełnia na podstawie przedłożonych przez Wykonawców dokumentów, żądanych w rozdziale VI. 

niniejszej specyfikacji.  

Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż określone przez Zamawiającego 

warunki Wykonawca spełnia. 

VI .  Oświadczenia i  dokumenty potwierdzające spełn ien ie   
warunków udz ia łu  w postępowaniu  

1. Oferta musi zawierać : 

a)  wypełniony formularz ofertowy  - załącznik nr 1 do specyfikacji 

b) koncesję lub zezwolenie wydane przez właściwy urząd uprawniające do zakładania i używania 

sieci telekomunikacyjnych oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych,  

c) oświadczenie o spełnianiu warunków - załącznik nr 2 do specyfikacji 

d) parafowany wzór umowy (załącznik nr 3) wraz z załącznikami do umowy . Wypełnienie wzoru 

umowy i załączników do umowy nie jest wymagane na etapie składania ofert, 
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VI I .  Sposób porozumiewania s ię  zamawia jącego z  wykonawcami 
oraz przekazywania oświadczeń i  dokumentów  

Zamawiający zgodnie z art. 27 Pzp. dopuszcza formę porozumiewania się pismem  i faksem , z 

wyłączeniem postępowania protestacyjnego i odwoławczego, w których Zamawiający dopuszcza 

tylko formę pisemną. Fakt otrzymania informacji przekazanej faksem powinien być potwierdzony 

przez adresata niezwłocznie – w terminie 48 godzin, bez dodatkowego wezwania drugiej strony. 

VI I I .  Osoby uprawnione do porozumiewania s ię  z  wykonawcami            

w sprawach:  

merytorycznych, kierownik Przemysław Pospiszył,  tel.0 42 676 86 91. 

proceduralnych, inspektor Anna Zawadzka, tel. 0 42  676 86 92.  

IX .  Wymagania dotyczące wadium  

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

X.  Termin związania ofer tą  

Termin związania ofertą wynosi 30 dni , liczony od dnia upływu terminu składania ofert. 

XI .  Opis  sposobu przygotowania ofer ty  

1. Oferta musi obejmować całość zamówienia. 

2. Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca przedłoży więcej niż 

jedną  ofertę, zostaną one odrzucone. 

3. Każdy Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę. Ewentualne upusty muszą zostać  

zawarte przez Wykonawcę w cenach jednostkowych. Jeżeli Wykonawca zaproponuje więcej niż 

 jedną cenę jego oferta zostanie odrzucona. W cenach jednostkowych Wykonawca zobowiązany jest  

zawrzeć wszystkie ponoszone przez siebie koszty dodatkowe związane z wykonaniem zamówienia. 

4. Wszystkie dokumenty dołączone do oferty w postaci kopii, muszą być potwierdzone za zgodność 

 z oryginałem przez Wykonawcę na zadrukowanych stronach (w przypadku kopii dwustronnych – na 

 każdej ze stron niezależnie od zawartej na nich treść) podpisami osób, upoważnionych do 

 reprezentowania firmy. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub 

 notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia 

 dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może  
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 sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. 

5. Oferta musi być wypełniona i napisana w całości w języku polskim, pismem czytelnym.  

6. Oferta określi całkowitą cenę brutto wykonania zamówienia.  

7. Cena brutto (z VAT) określona przez Wykonawcę zostaje ustalona na okres ważności oferty i nie 

będzie podlegać zmianom.  

8. Wszystkie dokumenty tworzące ofertę muszą zostać spięte/zszyte. Oferta musi posiadać 

ponumerowane karty i zachowaną ciągłość numeracji kart. 

9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

 

XI I .  Mie jsce oraz term in  sk ładania i  o twarc ia  ofer t  

1. Miejsce dostarczenia ofert: Prokuratura Okręgowa w Łodzi. ul. Kilińskiego nr 152  . 

2. Termin składania ofert: 30 czerwca  2009 r. do godziny 10
 00

.  

3. Oferta zostaje uznana za dostarczoną w terminie, jeżeli fizycznie znajdzie się w Biurze 

Podawczym Zamawiającego przed upływem terminu podanego w punkcie 2. 

4. Ofercie składanej w biurze podawczym  może towarzyszyć pismo przewodnie, na kopii którego 

Wykonawca otrzyma potwierdzenie złożenia oferty. 

5. Ofertę należy złożyć w jednej nieprzeźroczystej,  kopercie lub opakowaniu, zaadresowanym do 

Zamawiającego z zaznaczeniem na kopercie lub opakowaniu, nazwy zamówienia oraz nazwy i 

dokładnego adresu Wykonawcy. Przykładowy sposób zaadresowania koperty:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Miejsce otwarcia ofert: siedziba Prokuratury Okręgowej w Łodzi, ul. Kilińskiego 152. 

7. Czas otwarcia ofert: 30 czerwca 2009 r. godz. 10
30

. 

< Nazwa Wykonawcy > 

< Adres Wykonawcy >       

                                                Prokuratura Okręgowa w Łodzi 

                                                   90 - 322 Łódź, ul. Kilińskiego nr 152 

 

 „ Oferta na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Prokuratury Okręgowej w 

Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych, w sieci telefonii komórkowej 

na zasadzie abonamentu wraz z zakupem aparatów telefonicznych. ”  

Nr sprawy:  III G 2300 / 1 / 2009 

Nie otwierać przed godz. 10:30 dnia 30 czerwca 2009 r. 
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XI I I .  Opis  sposobu obl iczenia ceny  

Wykonawca jest zobowiązany do określenia ceny w złotych polskich, zgodnie z art.3 ust 1 pkt 1 
ustawy z 5 lipca 2001 r., o cenach ( Dz. U. Nr 97 poz. 1050 ze  zm. ). 

 

XIV.  Kryter ia  wyboru ofer ty  

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: 

100% cena, na którą składają się kryteria od K1 do K5:  

Nr 

kryterium 
Nazwa kryterium 

Ranga= 

waga  

 w % 

K1 Wartość brutto wszystkich abonamentów telefonicznych (jest to 
suma wartości brutto zamawianych 105 sztuk abonamentów w 
okresie jednego miesiąca.  

40 

K2 Cena brutto za jedną minutę połączenia w ramach sieci operatora 
(w abonamencie i poza nim) 

18 

K3 Cena brutto za jedną minutę połączenia do innych operatorów (w 
abonamencie i poza nim) 

22 

K4 Cena brutto za jedną minutę połączenia na  telefony/numery 
stacjonarne (w abonamencie i poza nim) 

15 

K5  Cena brutto za jedną wiadomość SMS (w abonamencie i poza 
nim) 

 5 

 

 

 

 

Punkty w poszczególnych kryteriach zostaną obliczone według wzorów :  

K1 - 

 

 
 

 

K2 -  

   

  

 
K3 -  

 

 

 

 

K1 = 
wartość minimalna  

 * 100 * 40% 
wartość badana  

K2 = 
wartość minimalna  

 * 100 * 18% 
wartość badana  

K3 = 
wartość minimalna  

 * 100 * 22% 
wartość badana  
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K4 -  

 

 

 

 

K5 -  

 

 

 

 

Punktacja dla całej oferty będzie obliczona według poniższego wzoru :  

WO = K1+K2+K3+K4+K5 

Najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska największą spośród ofert badanych wartość sumy WO. 

2. W trakcie dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

XV.  Formalnośc i  n iezbędne do zawarc ia  umowy  

Zamawiający przewiduje następujący tok postępowania: 

1. Po wyborze oferty i upływie terminów ustawowych pozwalających na podpisanie umowy 

Zamawiający przygotuje umowę i podpisze ją ze swojej strony. 

2.  Płatność za wykonaną dostawę nastąpi w formie przelewu, na podstawie faktury VAT wystawionej 

     przez Wykonawcę po odbiorze protokolarnym w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury.  

XVI .  Wzór umowy  

Projekt umowy wraz z protokołem odbioru  załącznik nr 3  niniejszej specyfikacji. 

XVI I .  Środk i  ochrony prawnej  przys ługujące wykonawcy  

Uczestnikom niniejszego postępowania przysługują środki ochrony prawnej wymienione w dziale VI 
(art. 179 - 198) Pzp. 

 

 

 

 

 

K4 = 
wartość minimalna  

 * 100 * 15% 
wartość badana  

K5 = 
wartość minimalna  

 * 100 * 5% 
wartość badana  
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XVI I I .  Szczegółowy opis  przedmiotu zamówienia  

 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej 

dla potrzeb Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej prokuratur rejonowych, obejmujących 

aktywację i obsługę 105 sztuk  kart SIM dla połączeń głosowych wraz z zakupem nowych telefonów 

komórkowych. 

Realizacja przedmiotu zamówienia dedykowana jest dla jednego z operatorów telefonii komórkowej 

świadczącego usługi na polskim rynku telekomunikacyjnym.  

 

2. Świadczenie usług telekomunikacyjnych obejmuje m.in.:  

a) zapewnienie dostępu do sieci telefonii komórkowej na obszarach objętych deklarowanym 

zasięgiem, zgodnie z publikowanym mapami zasięgów, na poziomie umożliwiającym 

realizację transmisji głosu - usługa świadczona będzie na terenie całego kraju i za granicą - 

połączenia głosowe w kraju i roaming przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu,  

b) zaprogramowanie, aktywowanie i przekazanie Zamawiającemu kart SIM w określonych w 

SIWZ ilościach i terminach,  

c) dostarczenie Zamawiającemu fabrycznie nowych telefonów komórkowych w ilościach 

określonych w SIWZ, zgodnych z ilościami kart SIM;  

d) zapewnienie gwarancji i serwisu na usługi oraz na wszystkie wchodzące w skład 

zamówienia aparaty przez 24 miesiące,  

e) dostarczenie kart SIM wraz z aparatami telefonicznymi - w ramach świadczonej usługi, na 

koszt Wykonawcy;  

f) zapewnienie ze strony operatora "miejscowego" opiekuna - z terenu działania Prokuratury 

Okręgowej w Łodzi., Wykonawca zapewni całodobową obsługę - w godzinach urzędowania 

Wykonawcy w pełnym zakresie, a po godzinach urzędowania w zakresie blokady kart SIM i 

uruchomienia bądź wyłączenia podstawowych usług;  

g) zagwarantowanie świadczenia przez Wykonawcę dla potrzeb Zamawiającego usług 

aktualnie dostępnych;  

h) możliwość zwiększania numerów abonenckich na warunkach oferty przetargowej                                             

przez cały okres trwania umowy; 

 

3. Przedmiotem umowy będzie : aktywowanie 105 sztuk, w którymkolwiek abonamencie, kart SIM 

wraz z nowymi aparatami telefonicznymi.  

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6  Pzp. 

W ramach wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania 

i przejęcia (migracji) - wliczonych w cenę wykonywanej usługi (obecnie zamawiający korzysta z usług 
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POLKOMTEL PLUS GSM) - dotychczasowych 105 sztuk numerów abonenckich w taryfie głosowej, 

co do których zostały wypowiedziane umowy.  

 

4. Oferowane aparaty komórkowe muszą być fabrycznie nowe, w cenie nie wyższej niż 1,22 zł. brutto 

za jeden aparat telefoniczny. Z chwilą podpisania umowy oraz protokołów zdawczo - odbiorczych 

aparaty stają się własnością Zamawiającego.  Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia nowych 

aparatów telefonicznych do Zamawiającego na 7 dni przed aktywacją każdego z numerów; aktywacji 

kart SIM dokona najpóźniej o północy dnia, w którym należy uruchomić dany numer - tak aby nie 

zawiesić łączności poszczególnych numerów i uniemożliwić użytkującemu korzystanie ze służbowego 

aparatu komórkowego.  

 

5. Dodatkowe wymagania :  

a) kwota abonamentu to kwota do wykorzystania na : wszystkie połączenia głosowe; 

wysyłanie SMS i MMS, bezpłatny SMS informujący o stanie konta bądź o należności; 

prezentacja numeru dzwoniącego i własnego; roaming - włączenie bezpłatne; taryfikacja 

połączeń z tzw. naliczaniem sekundowym; przechodzenie niewykorzystanych pakietów 

kwotowych na co najmniej 3 kolejne okresy rozliczeniowe z wykorzystaniem od najstarszego 

(czyli, że w okresie rozliczeniowym w pierwszej kolejności będą wykorzystywane pakiety 

kwotowe pozostałe z poprzednich okresów rozliczeniowych); bezpłatne odsłuchiwanie poczty 

głosowej; bezpłatne blokowanie i odblokowywanie kart SIM; dostarczanie bezpłatnie - wraz z 

fakturą VAT - bilingów dla wszystkich numerów abonenckich za dany okres rozliczeniowy, 

płatność faktury do 21 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego;  

 

b) nielimitowane darmowe połączenia pomiędzy numerami będącymi przedmiotem 

zamówienia (ewentualne opłaty związane z  tą usługą wliczone w cenę abonamentu); 

 

c)  wszystkie sztuki aparatów telefonicznych winny być jednakowe dla każdego użytkownika , 

parametry i ilości poszczególnych telefonów zgodne z pkt 8 tabela 1 i 2;  

 

d) opłata aktywacyjna dla każdego numeru nie może być wyższa niż 1,00 zł. netto (1,22 zł. 

brutto); 

 

e) usługi lub dostawy, których koszt nie został określony w ofercie SIWZ realizowane będą za 

cenę nie wyższą niż ustalona w publicznej ogólnodostępnej ofercie Wykonawcy dla danego 

planu taryfowego, dla tzw. klientów biznesowych, 
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f) Wykonawca zapewni w godzinach urzędowania Zamawiającego pełną obsługę w zakresie 

świadczenia serwisowych usług gwarancyjnych i pogwarancyjnych, dotyczących posiadanego 

przez Zamawiającego sprzętu komórkowego dostarczonego przez Wykonawcę; Wykonawca 

zapewni bezpłatny odbiór uszkodzonego, wadliwego sprzętu i dowóz sprzętu po usunięciu 

wady lub jego naprawie; odbiór i dowóz sprzętu dokonywany będzie do i z siedziby 

Zamawiającego w Łodzi., ul. Kilińskiego 152; czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie 

uszkodzonego sprzętu (odebranie do naprawy) - 24 godziny; maksymalny czas naprawy 

urządzenia - 14 dni roboczych; Wykonawca zapewni obsługę gwarancyjną dostarczonego 

sprzętu w okresie 24 miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru; w przypadku napraw  

nieobjętych gwarancją powiadomi Zamawiającego o stwierdzonych usterkach i kosztach 

napraw. Decyzje co do napraw odpłatnych należą do Zamawiającego. 

 

g) możliwość cząstkowej cesji umowy o świadczenie usług, 

 

h)  bezpłatna zmiana numeru telefonu w trakcie trwania umowy , 

 

i) Zamawiający dopuszcza w trakcie trwania umowy negocjacje powodujące obniżenie cen 

świadczonych usług (optymalizacja taryf). Wykonawca zobowiązuje się do informowania 

Zamawiającego przez opiekuna o nowych możliwościach taryfowych bądź innych, które 

wpłyną na optymalizację współpracy, 

 

j) dodatkowe akcesoria, oryginalne, producenta telefonu –fabrycznie nowe – nie wchodzące w 

skład zestawu podstawowego opisanego w punkcie m), Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu po cenie 1,22 zł brutto za każdą sztukę. Zamawiający pod pojęciem 

akcesoria rozumie: ładowarki do telefonów (sieciowe i samochodowe), baterie, słuchawki 

(przewodowe i bezprzewodowe) itp. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wyżej 

wymienione akcesoria w ilości nie mniejszej niż 20 szt. każdego z akcesoriów w trakcie 

trwania umowy. 

  

k) cena za połączenia międzynarodowe - roaming - według obowiązującej w danym czasie 

stawki operatora.   

 

 

l) zestaw musi zawierać: 

- Telefon,  

- Bateria  

- Ładowarka sieciowa 
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- Stereofoniczny zestaw słuchawkowy  

- Instrukcja obsługi w języku polskim 

- Karta gwarancyjna 

- Dysk CD-ROM z najnowszym oprogramowaniem w języku polskim 

- Karta pamięci o pojemności jak w pkt 8 tabela 1 i 2 

- Kabel USB dający możliwość podłączenia telefonu do komputera 

 
 

6. Informacja o zamawianych taryfach i przedziałach abonamentowych.  

Zamawiający informuje, że abonamenty powinny mieścić się w następujących przedziałach 

cenowych:  

 stała taryfa abonamentu nieprzekraczająca  30 zł. netto – 105 sztuk 

              łącznie 105 sztuk 

 

Zamawiane ilości abonamentów będą identyczne z ilością zamawianych nowych aparatów 

telefonicznych.  

 

7. Informacje o sieci telefonii komórkowej wykorzystywanej do tej pory przez Zamawiającego:  

Poniżej przedstawiamy szacunkowy roczny koszt połączeń generowanych przez obecne 105 sztuk 

służbowych aparatów komórkowych do wszystkich sieci komórkowych i sieci stacjonarnych:  

Łączny koszt połączeń w ciągu 2008 roku 73 114,73 zł. brutto 

 

 

 

8. Minimalne funkcje telefonów komórkowych w ramach aktywacji wymagane przez Zamawiającego:  

dla grupy wszystkich abonamentów : 105 sztuk 

 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wskazane poniżej telefony komórkowe lub telefony o 

równoważnych lub lepszych parametrach technicznych w ilości 94 jak np. model telefonu Nokia 6300 

(tabela 1). oraz 11 sztuk jak np. model Nokie E66 (tabela 2) 

 
 
 

Tabela 1 

 

L.p. Opis Telefon - parametry 

1. Ilość telefonów komórkowych 94 

2. Marka i typ telefonu  Nokia 6300 lub równoważny 

3. Obsługiwane systemy  GSM 
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4. Częstotliwość działania  GSM/EDGE 900/1800/1900 

5. Deklarowany przez producenta max. czas czuwania 
GSM (h) 

co najmniej 336 

6. Deklarowany przez producenta max. czas rozmów 
GSM (min) 

co najmniej 210 

7. Minimalna pamięć wewnętrzna  7,8 MB 

8. Złącze kart pamięci / typ tak /MicroSD o pojemności 
do 2 GB 

9. Minimalna rozdzielczość wyświetlacza (pix)  320x240 

10. Minimalna ilość kolorów wyświetlacza  16 mln 

11. Wbudowany aparat fotograficzny / min. rozdzielczość tak / 2 Mpix 

12. Odtwarzacz MP3/ Radio FM/ Dyktafon tak /tak /tak 

13. Wybieranie głosowe /zestaw głośnomówiący tak /tak 

14. Transmisja danych GPRS /EDGE /Bluetooth 

15. Połączenie z komputerem  USB /Bluetooth 

16. Obudowa  Jednolita 

17. Organizator z kalendarzem, kontakty (zapis min.500 
pozycji), możliwość wysyłania SMS i MMS, alarm 
dźwiękowo-wibracyjny, łączność Bluetooth z profilami 
dostępu do zestawu głośnomówiącego i 
słuchawkowego, bateria litowo-jonowa, zegarek, 
budzik, minutnik, stoper.  

tak na wszystkie 

18. Telefony fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych tak  

 
 

Tabela 2 
 

L.p. Opis Telefon - parametry 

1. Ilość telefonów komórkowych 11 

2. Marka i typ telefonu  Nokia E66 lub równoważny 

3. Obsługiwane systemy  GSM 

4. Częstotliwość działania  GSM/EDGE 
/900/1800/1900/WCDMA 

5. Deklarowany przez producenta max. czas czuwania 
GSM (h) 

co najmniej 264 

6. Deklarowany przez producenta max. czas rozmów 
GSM (min) 

co najmniej 450 

7. Minimalna pamięć wewnętrzna  110 MB, 128 MB Ram 

8. Złącze kart pamięci / typ tak /MicroSD o pojemności 
pow 4 GB 

9. Minimalna rozdzielczość wyświetlacza (pix) 240x320 pikseli 2,4 cala 

10. Minimalna ilość kolorów wyświetlacza  16 mln 

11. Wbudowany aparat fotograficzny / min. rozdzielczość tak / 3,2 Mpix 

12. Odtwarzacz MP3/ Radio FM/ Dyktafon tak /tak /tak 

13. Wybieranie głosowe /zestaw głośnomówiący tak /tak 

14. Transmisja danych GPRS/EDGE/WiFi/WAP/ 
/Bluetooth/CSD/ 

15. Połączenie z komputerem  USB /Bluetooth 

16. Obudowa  Jednolita 

17. Organizator z kalendarzem, kontakty bez ograniczeń , 
możliwość wysyłania SMS i MMS, alarm dźwiękowo-
wibracyjny, łączność Bluetooth z profilami dostępu do 
zestawu głośnomówiącego i słuchawkowego, bateria 
litowo-jonowa, zegarek, budzik, minutnik, stoper, 

tak na wszystkie 
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wybieranie glosowe, WCDMA 900 i 2100, HSDPA do 
3,6 Mb/s, USB,    

18. Telefony fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych tak  

 

 
AZ/TŚ 

 

 

 

Ogłoszenie  zostało opublikowane w dniu 23.06.2009r. pod numerem 97197 – 2009. 


