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Załącznik nr 2 do Umowy 

 

 

1. Wymogi w zakresie zasięgu sieci. 

1.1. Zamawiający wymaga dostępności usługi łączności radiowej na obszarach obejmujących: 

1.1.1. Cały obszar wewnątrz granic administracyjnych m. st. Warszawy, zwany dalej Strefą I. 

1.1.2. Obszary poza granicami Warszawy, zwane dalej Strefą II i Strefą III, wg. tabeli: 

 

Gmina (miasto) Strefa II Strefa III 

Jabłonna Cały obszar gminy, z 
wyłączeniem terenów 
znajdujących się po północno - 
zachodniej stronie ul. Dębowej 
oraz przedłużenia jej osi do 
brzegu rzeki Wisły. 

Cały teren gminy, z 
wyłączeniem obszaru 
należącego do Strefy II. 

Nowy Dwór Mazowiecki n/d Cały obszar gminy 

Wieliszew n/d Cały obszar gminy 

Legionowo Cały obszar gminy n/d 

Nieporęt Cały obszar gminy, z 
wyłączeniem terenów 
znajdujących się na północny 
wschód od DW 631. 

Cały teren gminy, z 
wyłączeniem obszaru 
należącego do Strefy II. 

Radzymin n/d Cały obszar gminy, z 
wyłączeniem terenów 
znajdujących się na północ 
od osi wyznaczonej ul. 
Mazowiecką we wsi Stare 
Załubice oraz ul. Kościelną 
(północna odnoga) we wsi 
Nowe Załubice. 

Marki Cały obszar gminy n/d 

Kobyłka n/d Cały obszar gminy 

Wołomin n/d  Cały obszar gminy 

Ząbki Cały obszar gminy n/d 

Zielonka Cały obszar gminy,  bez 
terenów znajdujących na 
wschód od granicy 
wyznaczonej: 

a) Osią ul. Mokry Ług i 
jej przedłużeniem na 
północ do ul. 
Poniatowskiego 
b) Ul. Poniatowskiego 
od miejsca przecięcia z 
osią pkt. a), w 
kierunku wschodnim 
do granicy z gm. 
Kobyłka. 

n/d 

Sulejówek Cały obszar gminy n/d 

Halinów n/d Cały obszar gminy 
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Wiązowna Tereny znajdujące się na 
zachód od granicy 
wyznaczonej przez DW 721. 

Cały obszar gminy, z 
wyłączeniem należącego do 
Strefy II. 

Otwock n/d Cały obszar 

Józefów Cały obszar n/d 

Karczew n/d Cały obszar gminy, bez 
terenów położonych na 
południe od DK 50. 

Góra Kalwaria n/d Cały obszar gminy bez 
terenów położonych na 
południe od równoleżnika 
51°56’N 

Konstancin - Jeziorna Cały obszar gminy n/d 

Prażmów n/d Cały obszar gminy 

Chynów n/d Tylko obszar wsi Marianów 
oraz Pieczyska. 

Piaseczno Obszar w granicach 
administracyjnych miasta 
Piaseczno oraz tereny 
położone na północny – 
wschód od DK 79. 

Cały teren gminy, z 
wyłączeniem obszaru 
należącego do Strefy II. 

Lesznowola Cały obszar gminy, z 
wyłączeniem terenów 
znajdujących się na południe 
od granicy wyznaczonej: 

a) osią ul. Żwirowej 
(Wilcza Góra) 

b) prostą wyznaczoną 
między 
skrzyżowaniami ul. 
Żwirowej x Wojska 
Polskiego (Wilcza 
Góra) oraz ul. 
Łączności x H. 
Słojewskiego (Łazy) 

c) osią Ul. Łączności 
(Łazy) 

Cały obszar gminy, z 
wyłączeniem należącego do 
Strefy II. 

Raszyn Cały obszar gminy n/d 

Nadarzyn Cały obszar gminy, z 
wyłączeniem terenów 
znajdujących się na południe 
od granicy wyznaczonej: 

a) ul. Brzozową na 
odcinku od 
skrzyżowania ul. 
Brzozowa x Nad 
Utratą (Walendów) do 
skrzyżowania ul. 
Brzozowa x Rolna 
(Kajetany), a 
następnie 

Cały obszar gminy, z 
wyłączeniem należącego do 
Strefy II. 
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przedłużeniem jej osi 
do DK 8. 

b) DW 720, na odcinku 
od skrzyżowania z DK8 
do granicy gminy. 

Michałowice Cały obszar gminy n/d 

Pruszków Cały obszar gminy n/d 
 

Piastów Cały obszar gminy n/d 

Brwinów n/d Cały obszar gminy 

Milanówek n/d Cały obszar gminy 

Podkowa Leśna n/d Cały obszar gminy 

Ożarów Mazowiecki Obszar gminy znajdujący się 
po wschodniej stronie DW 
718. 

Cały teren gminy, z 
wyłączeniem obszaru 
należącego do Strefy II. 

Błonie n/d Obszar gminy znajdujący się 
po wschodniej stronie DW 
579. 

Kampinos n/d Obszary gminy znajdujące 
się na wschód od granicy 
wyznaczonej osią ul. 
Partyzantów i jej 
przedłużeniem w kierunku 
południowym (do granicy 
gminy).  

Stare Babice Cały obszar gminy n/d 

Izabelin Cały obszar gminy, z 
wyłączeniem terenów 
znajdujących się na zachód od 
osi wyznaczonej ul. 
Skibińskiego (Truskaw) 

Cały teren gminy, z 
wyłączeniem obszaru 
należącego do Strefy II. 

Leszno n/d Cały obszar gminy 

Łomianki Cały obszar gminy n/d 

Czosnów n/d Cały obszar gminy 

 

1.2. W przypadku zaistnienia podczas realizacji umowy zmian w przebiegu granic 

administracyjnych opisanych w tabeli pkt. 1.1.2, obszar świadczenia usługi pozostaje zgodny z 

ich przebiegiem w dniu podpisania umowy. 

 

2. Wymogi w zakresie pojemności sieci. 

2.1. Zamawiający wymaga, aby sieć łączności radiowej posiadała techniczną możliwość 

jednoczesnej obsługi wszystkich podłączonych radiotelefonów. 

2.2. Pojemność sieci, powinna zapewniać możliwość prowadzenia: 

a) co najmniej 15 jednoczesnych rozmów w strefach I i II Sieci, 

b) co najmniej 5 jednoczesnych rozmów w strefie III Sieci. 


