Warszawa, 23.01.2019 r.
Nr sprawy SPZOZ.U.81/2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do
składania ofert na „Świadczenie usługi przesyłania krótkich wiadomości tekstowych (SMS)
do adresatów posiadających telefony komórkowe, dostarczenie aplikacji pozwalającej na
realizację tej usługi”.
Usługa telekomunikacyjna musi mieć charakter powszechny i być świadczona w zgodzie z
obowiązującymi przepisami.
Dostęp do SMSC operatora ma być zapewniony za pomocą API "http/https" oraz "Web
Services”.
Wykonawca dostarczy aplikację pozwalającą na realizację usługi.
Wykonawca zagwarantuje darmową asystę przy uruchamianiu usługi i aplikacji.
Wykonawca zapewni wysyłanie wiadomości SMS do wszystkich adresatów wskazanych
przez Zamawiającego sieci GSM na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli nie będą miały
miejsca żadne prawne lub techniczne ograniczenia lub okoliczności o charakterze siły
wyższej.
Wykonawca zaimportuje do systemu istniejącą bazę danych adresatów wraz z ich
przypisaniem do poszczególnych kategorii. Baza zostanie udostępniona wykonawcy w
postaci zrzutu z bazy danych MySQL lub w postaci pliku CSV.
Wykonawca zapewni możliwość ciągłego połączenia pomiędzy oprogramowaniem
Zamawiającego, a jego SMSC.
Wykonawca gwarantuje przeniesienie bazy danych klientów Zamawiającego w ostatnim
dniu obowiązywania umowy do innego operatora bez dodatkowych opłat, na żądanie
Zamawiającego.
Aplikacja dostarczona przez Wykonawcę powinna spełniać funkcjonalności administratora
przynajmniej takie jak:
a. redagować i wysyłać wiadomości SMS o długości i ilości części wynikającej ze
specyfikacji systemu GSM:
1) Ilość znaków dla jednoczęściowej wiadomości SMS:
a) bez znaków specjalnych: maksymalnie 160,
b) ze znakami specjalnymi: maksymalnie 70.
2) Wzory na obliczenie ilości części dla wiadomości SMS składającej się z większej
ilości znaków niż podane punktach 1.a i 2.b.:
a) bez znaków specjalnych: N* = ilość znaków / 153
b) ze znakami specjalnymi: M* = ilość znaków / 67
* N i M to ilość części, wynik (N i M) należy zaokrąglić do góry do najbliższej liczby
całkowitej.

b. sprawdzać historię wysłanych SMS-ów,
c. usuwać adresatów z bazy bez konieczności wysyłania SMS
d. dowolnie zmieniać pole z nazwą nadawcy wiadomości (lub minimum 10 nazw).
Wykonawca zapewni wysyłanie minimum 50 wiadomości SMS na jedną minutę z SMSC
do sieci komórkowych GSM na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Wykonawca zapewni, że nie będzie dodawał żadnych treści do wysyłanych wiadomości
SMS.
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wysyłania wiadomości SMS.
W przypadku awarii sytemu, Wykonawca zobowiązany jest usunąć awarię do 24 godzin
od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego.
Podstawą do naliczania opłat będzie miesięczny raport zawierający liczbę wysłanych
wiadomości SMS z konta Zamawiającego do klientów Zamawiającego.
Wykonawca będzie naliczał koszty połączeń wg stawek z formularza ofertowego.
Szacowana ilość wysłanych wiadomości SMS w okresie trwania umowy to: 40 000
SMS/miesiąc.
Wykonawca gwarantuje przeniesienie numeru dostępowego w ostatnim dniu
obowiązywania umowy do innego operatora bez dodatkowych opłat, na żądanie
Zamawiającego.
Zamawiający i Wykonawca zapewnią wykonywanie usług zgodnie z przepisami ustawy o
ochranie danych osobowych, a także wymaganiami GIODO w zakresie świadczenia usług
telekomunikacyjnych.
Do umowy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć regulamin świadczenia usług
telekomunikacyjnych objętych umową.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64212000-5 Usługi telefonii komórkowej.
Osoba do kontaktu: Jacek Kozerski tel. 506-591-050 w godz. 8:00-14:30.
Oferty należy składać w terminie do 29.01.2019 do godz. 11.00, w następujący sposób:
osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.; 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1
sekretariat Dyrektora.
fax na numer 22 641-52-14
poczta elektroniczna: j.kozerski@zozursynow.pl

