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LISTA WYMAGAŃ NA ŚWIADCZENIA USŁUGI WYSYŁANIA KRÓTKICH WIADOMOŚCI TEKSTOWYCH SMS    

Wymagania w zakresie świadczenia usługi wysyłania SMS 
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WYM.OPZ.SMS.100 Wykonawca zapewni możliwość wysyłania wiadomości tekstowych SMS do wszystkich 

sieci komórkowych. Produkt musi być dostarczony jako usługa tzn. bez rozwiązań 

sprzętowych typu bramki sms. 

WYM.OPZ.SMS.110 Usługa musi zapewniać obsługę polskich znaków w wiadomościach SMS. 

WYM.OPZ.SMS.120 Usługa musi zapewniać możliwość zdefiniowania ustalonej treści nadpisu wiadomości 

SMS (zastąpienie numeru telefonu nadawcy ustaloną treścią). W przypadku 

niezdefiniowania treści nadpisu wysyłany będzie stały, wcześniej określony nadpis. 

WYM.OPZ.SMS.130 Docelowo usługa musi zapewniać wysyłkę maksymalnie 920 000 SMS w okresie trwania 

Umowy, przy czym Zamawiający będzie obciążany kosztem za faktycznie wysłane SMS-y. 

Zamawiający wymaga, aby SMS były wysyłane do sieci krajowych. Usługa będzie 

rozliczna w okresach miesięcznych, przy czym okresem rozliczeniowym jest jeden 

miesiąc kalendarzowy. 

WYM.OPZ.SMS.150 Wykonawca udostępni Web Service umożliwiający wysyłkę SMS. 

a) Dane wejściowe: 

• numer telefonu odbiorcy SMS, 

• treść wiadomości SMS. 

b) Dane wyjściowe: 

• status wywołania usługi sieciowej, 

• status wysłania: dostarczono + czas dostarczenia, lub nie dostarczono 

udostępniany metodą pull. 

WYM.OPZ.SMS.160 Wykonawca udostępni Web Service umożliwiający dodatkowe usługi związane z wysyłką 

SMS tj.: 

a. wysyłkę dłuższych wiadomości niż 160 znaków 

b. możliwość usunięcia z bazy danych zawartości wiadomości wysłanej po jej 
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przetworzeniu 

c. możliwość określenia okresu ważności wiadomości, maksymalny okres czasu 

ważności to 72 godziny 

d. możliwość usuwania wiadomości jeżeli wiadomość nie została jeszcze 

przekazana do abonenta 

e. możliwość wysyłki seryjnej umożliwiającą wysyłanie dużej ilości wiadomości 

WYM.OPZ.SMS.180 Uzyskanie dostępu do Web Service musi opierać się o ważne certyfikaty cyfrowe. 

Parametry certyfikatów: 

a. Ważność certyfikatu - maksymalnie dwa lata.  

b. Długość klucza - 2048 bitów 

WYM.OPZ.SMS.190 Wywołanie Web Service musi być zrealizowane przez metody uwierzytelniania 

obustronnego tj. przy użyciu certyfikatów cyfrowych. 

WYM.OPZ.SMS.200 W przypadku niepowodzenia wywołania Web Service, usługa musi zwracać komunikat 

błędu. Katalog możliwych błędów wraz z ich opisem powinien być przekazany przed 

uruchomieniem usługi. 

WYM.OPZ.SMS.220 Nie później niż w terminie 3 dni od zakończenia każdego miesięcznego okresu 

rozliczeniowego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu raport (biling) ze świadczonej 

usługi. Raport (biling) musi zawierać w szczególności rozliczenie kosztów wychodzących 

wiadomości SMS oraz czasy wysłania i dostarczenia wiadomości SMS wraz z informacją 

o spełnieniu wymagań dotyczących czasu dostarczenia SMS. 

WYM.OPZ.SMS.230 Wykonawca będzie obciążał Zamawiającego wynagrodzeniem za świadczenie usługi 

w miesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie raportu (bilingu). 

WYM.OPZ.SMS.231 Plan taryfowy usługi powinien cechować się następującymi elementami: 

a. opłatą abonamentową wliczoną w koszt świadczenia usługi Contact Center, 

b. Opłata abonamentowa nie zawierającą wliczonych usług, 

c. płaska stawka za wysłanie wiadomość SMS niezależnie od tego, do jakiej sieci 

komórkowej wiadomość jest kierowana,  

d. stawka za jeden SMS niezależna od wolumenu wysyłanych wiadomości 

WYM.OPZ.SMS.240 Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość bieżącego monitoringu stanu, ilości, 

oraz czasu wysłania i dostarczenia wiadomości SMS, a także SLA usługi - niezależnie od 

dostarczanego miesięcznego raportu (bilingu). 

WYM.OPZ.SMS.250 Wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania dostępności usługi na poziomie 

99,8% w skali roku. Dostępność liczona jest od momentu próby wywołania usługi przez 

system Zamawiającego do momentu zapisania wiadomości w systemie Wykonawcy. 

WYM.OPZ.SMS.260 Zapewnienie gwarantowanej dostępności usługi musi być zrealizowane po stronie 

Wykonawcy i nie może powodować zmian w konfiguracji po stronie Zamawiającego np. 

automatycznie przełączanie usługi na inny ośrodek Wykonawcy ma być zrealizowane 
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bez zmian w konfiguracji podsystemach Zamawiającego. 

WYM.OPZ.SMS.270 Dostępność usługi w przypadku chwilowego zaniku lub całkowitej/długotrwałej utraty 

jakiejkolwiek funkcjonalności działającej usługi, występujących w systemach 

Wykonawcy, musi zostać przywrócona w czasie nie dłuższym niż 4h od momentu 

zgłoszenia. 

WYM.OPZ.SMS.280 Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących chwilowego zaniku lub całkowitej/długotrwałej 

utraty jakiejkolwiek funkcjonalności działającej usługi, występujących w systemach 

Wykonawcy w trybie 24/7/365 (24 godz. na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku); 

zgłoszenia będą dokonywane za pomocą Kanałów komunikacyjnych. 

WYM.OPZ.SMS.290 Wykonawca udostępni możliwość stałego kontaktu w celu udzielania konsultacji 

dotyczących świadczonej usługi przedstawicielom Zamawiającego, które będą odbywały 

się w Godzinach roboczych.  

WYM.OPZ.SMS.300 Połączenie systemu Zamawiającego z systemem Wykonawcy musi być zabezpieczone 

przynajmniej przy pomocy zaszyfrowanego łącza VPN. Dopuszczalna jest realizacja 

usługi przy pomocy dedykowanego łącza. 
 

 


