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SKARB PAŃSTWA – URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO 
UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4  

00-928 WARSZAWA 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
Świadczenia usług telekomunikacyjnych w technologii IP wraz z dostawą sprzętu 

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 
numer sprawy BAF-231-380/2014 

 

 

 

Zapraszając do składania ofert w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający niniejszym udostępnia specyfikację  

istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 

 
Postępowanie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”. 

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 04.07.2014 r. r. do godz. 10:00 na adres: sekretariat Biura Administracyjno-

Finansowego UTK, ul. Chałubińskiego 4, 00-928 Warszawa, pok. nr 401A. 

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 10:30 w lokalu Zamawiającego, adres: Urząd Transportu Kolejowego,  

ul. Chałubińskiego 4, 00-928 Warszawa, pok. nr 441.  

Kontakt: zamówieniapubliczne@utk.gov.pl, faks nr 22 630 18 91. 

 

 

Warszawa, dnia 26.06.2014 r. 

 

 

za Komisję przetargową 

 

 

…………………………………………… 

(Przewodniczący Komisji przetargowej) 

 

akceptuję warunki prawne 

 

 

…………………………………………… 

(radca prawny) 

 

zatwierdzam 

 

 

…………………………………………… 

(Kierownik Zamawiającego) 
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1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

1.1. Nazwa: Urząd Transportu Kolejowego 

1.2. Adres: 00-928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4 

1.3. Dane teleadresowe i internetowe:  

1.3.1. tel.: (0-22) 630-18-80, faks: (0-22) 630-18-91,  

e-mail: zamowieniapubliczne@utk.gov.pl, strona: www.utk.gov.pl 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia  

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą 

PZP”. 

2.2. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 134.000 euro. 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego systematycznej usługi telekomunikacyjnej  

w technologii IP wraz z dostawą sprzętu i osprzętu do tego koniecznego. 

3.1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, przewidywaną ilość zamawianego asortymentu, opis praw  

i obowiązków stron umowy - zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia, zwany dalej OPZ, stanowiący Załącznik  

nr 1 do SIWZ. 

3.1.2. Opis zasad oraz warunków szczegółowych realizacji umowy, zawiera wzór umowy, będący Załącznikiem  

nr 2 do SIWZ 

3.1.3. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 64215000-6 Usługi telefonii internetowej (IP),  

64224000-2 Usługi telekonferencyjne. 

3.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

4.1. Zamawiający ma zamiar zawrzeć umowę na okres 24 miesięcy od dnia podpisania. 

 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

5.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy: 

5.1.1. co do których nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania wskazanych w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 

Ustawy PZP oraz spełniający jednocześnie następujące warunki: 

5.1.1.1. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności i czynności będących przedmiotem 

niniejszego zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  

tj.: wymagany jest wpis Wykonawcy do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonym 

przez Prezesa UKE (Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej); 

5.1.1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym  

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. wymaga się od Wykonawcy, aby: 

5.1.1.2.1. wykonał, a w przypadku spółki cywilnej przynajmniej jeden ze wspólników, w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy w tym okresie, co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi 

zamówienia, tj. świadczył usługę telefonii stacjonarnej Internet Protocol (IP) o wartości nie 

mniejszej niż 250.000,00 złotych brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy tysięcy). W przypadku gdy  

o udzielenie zamówienia ubiega się konsorcjum doświadczeniem w świadczeniu usług telefonii 

stacjonarnej Internet Protocol (IP) o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 złotych brutto musi 

wykazać się ten członek konsorcjum, który jest odpowiedzialny za świadczenie usług. 

5.1.1.2.2. wykazał, iż dysponuje osobą, która będzie pełniła rolę kierownika (koordynatora) projektu. Osoba 

ta musi posiadać (jednocześnie): wykształcenie wyższe techniczne, certyfikat zarządzania  

projektami PRINCE2 Foundation lub ITIL Foundation lub równoważny, co najmniej 5 letnie 

doświadczenie w branży telekomunikacyjnej, oraz doświadczenie we wdrożeniu co najmniej  
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jednego systemu IP dla co najmniej 250 użytkowników; 

5.1.1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

5.2. Wykonawca może polegać na potencjale technicznym lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 

zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu  

do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

5.3. Ocena spełniania warunków odbędzie się zgodnie z formułą „spełnia / nie spełnia”, na podstawie złożonych wraz  

z ofertą dokumentów oraz oświadczeń. 

5.4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy występujący wspólnie (m.in. konsorcjum, spółka cywilna). 

5.5. Wykonawcy samodzielnie składający ofertę oraz każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę  

(m.in. konsorcjum, spółka cywilna), musi spełnić warunek niewykluczenia z postępowania, zgodnie z pkt 5.1. SIWZ 

zgodnie z uwzględnieniem zapisów pkt 5.1.1.2.1. 

5.6. Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania, 

spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 Ustawy PZP, oraz może 

spowodować zawiadomienie organów ścigania o możliwości popełniania przestępstwa penalizowanego w art. 305  

§ 2KK. 

 

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU 

6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, oraz w celu wykazania braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia – Wykonawca musi złożyć następujące dokumenty: 

6.1.1. Oświadczenie Wykonawcy (część Formularza Ofertowego, będącego załącznikiem nr 3 do SIWZ): 

6.1.1.1. o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oraz 

6.1.1.2. o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach,  

o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy PZP (tj. o niefigurowaniu w Kartotece Podmiotów Zbiorowych 

Krajowego Rejestru Karnego, oraz o niefigurowaniu w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego -  

w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 1-11 Ustawy PZP) oraz w art. 24 ust. 2 Ustawy PZP, oraz 

6.1.1.3. o niezaleganiu z opłacaniem podatków (Urząd Skarbowy), lub uzyskaniu przewidzianego prawem 

zwolnienia, odroczenia lub rozłożeniu na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania 

decyzji właściwego organu, oraz 

6.1.1.4. o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne (Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), lub uzyskaniu przewidzianego prawem 

zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania 

decyzji właściwego organu; 

6.1.2. Aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (dla osób wykonujących jednoosobowo działalność 

gospodarczą – wypis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej; dla spółki cywilnej – wypis  

z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wszystkich wspólników, dla pozostałych – wypis  

z KRS), wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (dokumenty  

w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę 

upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji); 

6.1.3. Oświadczenie Wykonawcy o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonym przez 

Prezesa UKE, o którym mowa w pkt 5.1.1.1. wraz z podaniem numeru wpisu.  

6.1.4. Informację na temat wykonanych wcześniej usług/usługi przez Wykonawcę – spełniających/ej warunek 

określony w pkt. 5.1.1.2.1. SIWZ; 

6.1.5. Informację na temat osoby kierownika (koordynatora) projektu - spełniającej warunek określony  

w pkt. 5.1.1.2.2. SIWZ; 

6.1.6. Oświadczenie Wykonawcy (część Formularza Ofertowego, będącego załącznikiem nr 3 do SIWZ) o tym,  

iż Wykonawca należy/nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy PZP.  

6.2. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego 
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(konsorcjum, spółka cywilna), oświadczenia oraz dokumenty - składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 

6.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP – stosuje się odpowiednio zapisy  

§4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 19.02.2013 r w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać 

zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (DZ.U. z 2013 poz. 231). 

 

7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

7.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający  

i wykonawcy przekazują faksem, pisemnie lub drogą elektroniczną. 

7.2. Każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji, 

otrzymanej w formie faksowej lub elektronicznej. 

7.2.1. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest: p. Krzysztof Rumniak, mail: 

zamowieniapubliczne@utk.gov.pl 

 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

8.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

9.1. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. 

 

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY 

10.1. Na ofertę składają się: 

10.1.1. Wypełniony Formularz Oferty wraz z Formularzem Cenowym oraz wymaganymi oświadczeniami - załącznik nr 3 

do SIWZ; 

10.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert; 

10.1.3. Oświadczenie Wykonawcy o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonym przez 

Prezesa UKE, o którym mowa w pkt 5.1.1.1. wraz z podaniem numeru wpisu.  

10.1.4. Informację na temat wykonanych wcześniej usług/usługi przez Wykonawcę - spełniających/ej warunek 

określony w pkt. 5.1.1.2.1. SIWZ; 

10.1.5. Informację na temat osoby kierownika (koordynatora) projektu - spełniającej warunek określony w pkt. 

5.1.1.2.2. SIWZ; 

10.2. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania Warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych 

podmiotów,  

10.3. które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu  

w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt. 6 SIWZ 

10.4. W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna) –  

konieczne jest załączenie do oferty upoważnienie do podpisania oferty (o ile upoważnienie to nie wynika  

z innych dokumentów dołączonych do oferty) dla wspólnego pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa musi być 

złożony w postaci oryginału (lub notarialnie poświadczonej kopii); 

10.5. Oferta powinna być sporządzona: w formie pisemnej, w języku polskim, na kolejno ponumerowanych  

i podpisanych kartkach oraz podpisana na końcu oferty (przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy),  

a numeracja kartek powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej kartce oferty, 

10.6. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny umożliwiać ocenę tego, czy oferta została złożona przez osoby 

upoważnione do reprezentacji Wykonawcy. 

10.7. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału, notarialnie poświadczonej kopii dokumentu lub innej,  

uwierzytelnionej kopii wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

10.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
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10.9. Oferta (w tym wszelkie oświadczenia i zaświadczenia dołączone do niej) jest jawna, z wyjątkiem informacji  

stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,  

a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą one być udostępnione  

innym uczestnikom postępowania. 

10.10. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie ofert  

wariantowych /alternatywnych spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

10.11. Wykonawca winien zamieścić ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w zapieczętowanej kopercie opatrzonej: 

danymi wykonawcy (nazwa i adres lub pieczęć firmowa Wykonawcy), oraz oznaczona jako: „Oferta – świadczenie 

usług telekomunikacyjnych w technologii IP wraz z dostawą osprzętu (BAF-231-380/2014). Nie otwierać przed 

04.07.2014 r. przed godz. 10:30.” 

 

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

11.1. Ofertę należy złożyć w terminie do 04.07.2014 r. do godziny 10:00 do sekretariatu Biura Administracyjno – 

Finansowego UTK (pok. 401a) - Urząd Transportu Kolejowego, ul. Chałubińskiego 4, 00-928 Warszawa. 

11.2. Oferty można przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Zamawiającego) lub składać bezpośrednio w siedzibie 

Zamawiającego. 

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Transportu Kolejowego, ul. Chałubińskiego 4, 00-928 

Warszawa, w sali nr 441 (IV piętro) w dniu 04.07.2014 r. o godzinie 10:30. 

11.4. Otwarcie ofert jest jawne. 

11.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

11.6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy (siedziby) Wykonawców, a także informacje 

dotyczące cen zawartych w ofertach, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności i okresu gwarancji. 

 

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

12.1. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Formularza Ofertowego, stanowiącego załącznik nr 3  

do niniejszej SIWZ i określenia w nim cen jednostkowych dla każdego elementu składowego przedmiotu 

zamówienia, oraz sum zbiorczych, w zakresie niniejszego postepowania. 

12.2. Jako cenę oferty w zakresie niniejszego postępowania, rozumie się cenę brutto tejże części, obliczoną w następujący 

sposób: 

12.2.1. Wykonawca – przemnoży ilość zamawianych elementów składowych przedmiotu zamówienia przez cenę 

jednostkową netto za dany element składowy, uzyskując w ten sposób wartość netto danego elementu 

składowego przedmiotu zamówienia. 

12.2.2. Wykonawca – do uzyskanej wartości netto zamawianych artykułów doliczy podatek VAT w obowiązującej 

wysokości, uzyskując w ten sposób wartość brutto danego elementu składowego przedmiotu zamówienia. 

12.2.3. Wykonawca – zsumuje wartości brutto z każdej pozycji Formularza Ofertowego (wszystkim elementów 

składowych przedmiotu zamówienia), uzyskując w ten sposób łączną cenę brutto oferty. 

 

13. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT 

13.1. Kryterium oceny oferty w niniejszym postępowaniu jest cena brutto (waga: 100%). 

13.2. W kryterium oceny ofert zostanie zastosowany wzór: „Ocena punktowa = (najniższa łączna cena brutto oferty / cena 

brutto oferty badanej) x 100 pkt 

13.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, spośród ofert spełniających warunki określone w SIWZ, która uzyska 

najwyższą liczbę punktów. 

13.4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy 

złożyli oferty (podając uzasadnienie faktyczne i prawne): 

13.4.1. o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania oraz 

13.4.2. o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, oraz 

13.4.3. o wyborze najkorzystniejszej oferty, 

13.5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający umieści również informacje o wyborze  

najkorzystniejszej oferty na własnej stronie internetowej i w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym 
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(tablica ogłoszeń na IV piętrze w siedzibie Zamawiającego) 

 

14. FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

14.1. Zamawiający, po skutecznym wyborze ofert najkorzystniejszych, poinformuje wybranego Wykonawcę  

w zakresie każdej z części, o miejscu, terminie i sposobach zawarcia umowy. 

 

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

15.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

16. WZÓR UMOWY 

16.1. Opis zasad oraz warunków szczegółowych realizacji umowy, zawiera wzór umowy, będący Załącznikiem nr 2  

do SIWZ 

 

17. POUCZENIE O ŚRODKACH PRAWNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA 

17.1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy PZP (art. 179 -198g ustawy PZP), 

 

18. INNE INFORMACJE 

18.1. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych. 

18.2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy 

PZP – do 20% wartości zamówienia. 

18.3. Zamawiający nie przewiduje zamiaru zawarcia umowy ramowej. 

18.4. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

18.5. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

18.6. Zamawiający nie wymaga, aby całość przedmiotu zamówienia została zrealizowana wyłącznie przez Wykonawcę, 

tzn. Wykonawca może powierzyć realizację całości/części zamówienia podwykonawcom. W takim wypadku 

Zamawiający wymaga do Wykonawcy informacji w Formularzu Ofertowym, jaka część zamówienia zostanie 

powierzona podwykonawcom. 

 

19. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

19.1. Opis Przedmiotu Zamówienia 

19.2. Wzór umowy 

19.3. Formularz Ofertowy  
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Załącznik nr 1 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

Usługi telekomunikacyjne świadczone będą zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r.– Prawo telekomunikacyjne  

(tekst jednolity: Dz. U. z 2014 poz. 243) i przepisami wykonawczymi do ww. ustawy. 

 

Specyfikacja usług 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług telekomunikacyjnych na rzecz Zamawiającego poprzez zapewnienie 

stałego dostępu do publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz funkcjonalności IP Centrex – wirtualnej centralki telefonicznej 

VPABX, wg poniższych założeń: 

 

Tab.1. Specyfikacja usług: 

L.p. Adres Ilość numerów 
Ilość i typy telefonów 

IP i stacji DECT 

1 

Centrala Zamawiającego w Warszawie 

ul. Chałubińskiego 4 

00-928 Warszawa 

(od dnia 22 września 2014 r.: 

Al. Jerozolimskie 134, 

02-305 Warszawa) 

190 w lokalnej strefie numeracyjnej 110 x typ A 

15 x typ B 

20 x typ C 

65 x typ D 

1x System DECT 

2 

Oddział Terenowy 

Oddział w Lublinie  

ul. Okopowa 5 

20-022 Lublin  

10  w lokalnej strefie numeracyjnej  1 x typ C 

1 x typ B 

8 x typ D 

2 x Moduł DECT 

3 

Oddział Terenowy 

Oddział w Krakowie 

Rondo Mogilskie 1 

31-516 Kraków 

10  w lokalnej strefie numeracyjnej 1 x typ C 

1 x typ B 

8 x typ D 

2 x Moduł DECT 

4 

Oddział Terenowy 

Oddział w Katowicach 

ul. Przemysłowa 10 

40-020 Katowice 

10  w lokalnej strefie numeracyjnej 1 x typ C 

1 x typ B 

8 x typ D 

2 x Moduł DECT 

5 

Oddział Terenowy 

Oddział w Gdańsku  

ul. Dyrekcyjna 2-4 

80-958 Gdańsk 

10  w lokalnej strefie numeracyjnej 1 x typ C 

1 x typ B 

8 x typ D 

2 x Moduł DECT 

6 

Oddział Terenowy 

Oddział we Wrocławiu 

ul. Joannitów 13 

50-950 Wrocław 

10  w lokalnej strefie numeracyjnej 1 x typ C 

1 x typ B 

8 x typ D 

2 x Moduł DECT 

7 

Oddział Terenowy 

Oddział w Poznaniu 

al. Niepodległości 8 

61-875 Poznań 

10  w lokalnej strefie numeracyjnej 1 x typ C 

1 x typ B 

8 x typ D 

2 x Moduł DECT 

 

2. Wykonawca zobowiązuje się do bezkosztowego przeniesienia usług wyszczególnionych w Tab 1. pkt 1 z lokalizacji przy  

ul. Chałubińskiego 4, 00-928 Warszawa do lokalizacji przy Al. Jerozolimskich 134, 02-305 Warszawa od dnia 22 września 

2014 r.  

3. Wykonawca zapewni na potrzeby Zamawiającego pulę numeracji telefonicznej w ilości 190 numerów dla Centrali Urzędu 

oraz po 10 numerów dla 6 oddziałów terenowych. Wykonawca zapewni ciągłość udostępnionej Zamawiającemu 

numeracji w zakresie kolejności przydzielonych numerów. Ponadto, po zakończeniu umowy zagwarantuje on możliwość 

dalszego wykorzystywania numeracji przez Zamawiającego, nawet w przypadku zmiany operatora. Dodatkowo 
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Zamawiający wymaga utrzymania dwóch numerów obecnie wykorzystywanych przez Zamawiającego, tj. 22 460 40 80 

oraz numeru 801 04 40 80. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia kompleksowych usług telekomunikacyjnych w zakresie połączeń 

wychodzących lokalnych i strefowych, międzystrefowych, międzynarodowych i do sieci komórkowych oraz inny ruch do 

sieci publicznej, taki jak serwisy informacyjne, linie informacyjne, połączenia z biurami numerów etc. 

5. Wykonawca zapewni możliwość wykonywania połączeń zarówno z prezentacją numeru, jak i bez. 

6. Naliczenie kosztów połączeń będzie realizowane wg stawek z formularza ofertowego. 

7. Dla frakcji połączeń nieobjętych formularzem ofertowym obowiązujący będzie cennik usługi, stanowiący załącznik do 

oferty. 

8. Wykonawca zapewni sekundowe naliczanie opłat za usługi telekomunikacyjne. 

9. Wykonawca zapewni możliwość realizacji bezpłatnych połączeń z numerami alarmowymi. 

10. Wykonawca zapewni bezpłatne połączenia pomiędzy wszystkimi numerami objętymi niniejszą umową. 

11. Wykonawca zapewni możliwość ograniczenia ruchu wyjściowego poprzez bezpłatną blokadę połączeń o podwyższonej 

opłacie, np. 0-70x, oraz bezpłatną blokadę połączeń międzynarodowych. 

12. Wykonawca zapewni nieodpłatny dostęp do panelu administracyjnego usług poprzez stronę WWW (autoryzacja https), 

który umożliwia co najmniej: 

a) podgląd bilingów za dany okres oraz archiwalnych; 

b) eksport bilingów do plików xls; 

c) podglądu elektronicznych obrazów faktur; 

d) potwierdzenia salda. 

13. Wykonawca zapewni ciągłość świadczonych usług. 

14. Zamawiający nie dopuszcza żadnych opłat za inicjację połączeń. 

15. Zamawiający nie dopuszcza świadczenia usług w oparciu o tradycyjną telefonię komutowaną. Zamawiający wymaga, aby 

połączenia odbywały się w technologii VoIP z protokołem SIP. 

16. Zamawiający nie dopuszcza świadczenia usług w technologii satelitarnej oraz w technologiach mobilnych z rodziny GSM 

(GSM, GPRS, EDGE, UMTS, 3G, LTE, HSPA, HSDPA etc.). 

17. Zamawiający nie dopuszcza realizacji usług z użyciem bramek GSM (FCT) i dialerów. 

18. Zamawiający nie dopuszcza świadczenia usług w technologii radiowej. 

19. Zamawiający wymaga, by usługa była świadczona w oparciu o sieć własną Wykonawcy. 

20. Wykonawca zobowiązuje się uruchomić usługę w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 

21. Do świadczenia usługi jako łącze dostępowe wykorzystane zostanie symetryczne łącze transmisji danych  

Zamawiającego (odseparowane logicznie Voice VLAN z odpowiednią priorytetyzacją ruchu) 

22. Do rozmów ma być używany kodek głosowy G.711 lub G.729 (odpowiednio 90 kb/s i 30 kb/s). Dla transmisji danych 

poprzez faks wykorzystywany będzie protokół T.38 (około 60kb/s). 

23. Usługa wirtualnej centrali abonenckiej musi realizować następujące funkcje: 

a) bezpłatne połączenia między użytkownikami; 

b) możliwość bezpłatnego ustawienia dla każdego z numerów telefonicznych poprzez panel klienta (przeglądarkę 

internetową) następujących funkcjonalności i usług dodatkowych: 

− Muzyka podczas oczekiwania (music on hold), 

− Przejmowanie połączeń (call pickup), 

− Prezentacja numeru dzwoniącego (calling line identification presentation) 

− Odrzucanie połączeń anonimowych (anonymous call rejection), 

− Oddzwanianie automatyczne (automatic callback), 

− Wybieranie DTMF (DTMF signalling), 

− Obsługa faksów (wymagane wsparcie dla protokołu T.38), 

− Przekierowanie wszystkich połączeń (call forwarding always), 

− Przekierowanie połączeń przy zajętej linii (call forwarding busy), 

− Przekierowanie połączeń przy braku odpowiedzi (call forwarding no answer), 

− Przekierowanie połączeń nieosiągalnych (call forwarding not reachable), 

− Przekazywanie połączenia (call transfer), 

− Połączenie oczekujące (call waiting), 
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− Nie przeszkadzać (do not disturb), 

− Szybkie wybieranie – do 100 numerów; 

c) możliwość zestawienia połączeń telekonferencyjnych– możliwość zestawienia do 3 jednoczesnych konferencji, każda 

do 10 osób,  

d) możliwość współużytkowania jednego numeru telefonicznego na trzech telefonach IP jednocześnie; 

e) realizacja do 15 Grup Wywołań; 

f) realizacja do 10 funkcji Zapowiedzi Głosowej. 

24. Usługa wirtualnej centrali abonenckiej powinna posiadać możliwość dodania następujących funkcjonalności,  

na dodatkowe zlecenie Zamawiającego: 

a) Poczta głosowa (voicemail); 

b) Wskaźnik zajętości; 

c) Funkcja ACD (automatic call distribution); 

d) Ustawianie scenariuszy dla połączeń przychodzących zgodnie z kalendarzem w dniu roboczym i świątecznym; 

e) Usługi Call Center ze stanowiskiem Agenta i Nadzorcy z opcją nagrywania połączeń; 

f) Udostępnienie interfejsu API; 

g) Zapowiedź słowna dla połączeń przychodzących, która może być wgrana poprzez panel klienta. 

25. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca odpowiada za dostarczenie, konfigurację i utrzymanie serwisowe  

dostarczonych telefonów IP, modułów DECT i systemu DECT. 

26. Utrzymanie serwisowe obejmuje wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania usług w całym okresie 

obowiązywania umowy, w szczególności: 

a) zmiany konfiguracji usług i sprzętu,  

b) usuwanie awarii na warunkach SLA określonych w umowie, 

c) wsparcie i doradztwo techniczne w zakresie eksploatacji i rozwoju usług i sprzętu. 

27. Zamawiający będzie odpowiedzialny za zapewnienie i utrzymanie infrastruktury sieciowej LAN i połączenia VPN  

pomiędzy Centralą a oddziałami. 

28. W ramach usługi Wykonawca uruchomi Zamawiającemu dedykowaną usługę telekomunikacyjną Fax Server w oparciu o 

rozwiązanie zainstalowane w Centrali Zamawiającego. Usługa musi realizować minimum  następujące funkcje: 

a) fax-2-email – odbiór dokumentów faksowych oraz przesyłanie do użytkownika na jego firmowy adres email 

powiadomienia o otrzymanym dokumencie z możliwością dołączenia dokumentu w formacie pdf; 

b) email-2- fax możliwość wysyłki dokumentów faksowych przez użytkownika usługi za pomocą jego firmowego adresu 

email realizowanego w oparciu o serwer pocztowy home.pl i exchange 2013; 

c) web-2-fax – możliwość wysyłki dokumentów faksowych przez użytkownika usługi za pomocą panelu www 

uruchomionej usługi; 

d) możliwość rozpoznawania tekstu w otrzymanym dokumencie faksowym (wbudowana automatyczna funkcja ocr); 

e) możliwość logicznego przypisywania użytkowników do różnych lokalizacji; 

f) możliwość nadawania użytkownikom prawa do odbioru / wysyłki z danego numeru faksowego; 

g) możliwość logicznego przypisywania numerów faksowych do różnych lokalizacji; 

h) możliwość utworzenia do 250 użytkowników systemu; 

i) możliwość obsługi do 200  numerów faksowych; 

j) możliwość jednoczesnej transmisji (odbiór lub wysyłka) do 10 dokumentów faksowych; 

k) podgląd zdarzeń (cdr) dotyczących wysyłanych lub odbieranych dokumentów faksowych; 

l) możliwość dołączenia do wysyłanego dokumentu do 5 załączników w formacie pdf (każdy do 20 mb); 

m) książka adresowa; 

n) archiwizacja dokumentów otrzymanych i wysłanych przez użytkownika w jego własnym katalogu; 

o) możliwość konfiguracji automatycznej obsługi wprowadzania odpowiedniego kodu tonowego podczas wykonywania 

połączeń na numery faksowe, gdy wymagane jest ręczne wybranie cyfry przez dzwoniącego w celu przejścia w tryb 

odbioru faksu; 

p) jednoczesna wysyłka dokumentów do wielu adresatów; 

q) możliwość przechowywania do 1mln stron dokumentów faksowych; 

r) automatyczne ponawianie wysyłki w przypadku nieudanej próby dostarczenia dokumentu faksowego (ilość prób – 

konfigurowalna). 
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29. W ramach realizacji usługi Wykonawca zaprojektuje oraz wykona instalację Systemu DECT w oparciu o załączone plany, 
stanowiące załącznik do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

System DECT musi spełniać minimalne wymagania, tj.: 

a) Obsługa protokołu SIP; 

b) Możliwość współpracy do 100 słuchawek DECT; 

c) Możliwość do 30 jednoczesnych rozmów w systemie; 

d) Niezakłócone przekazywanie rozmowy przy przemieszczaniu się słuchawki pomiędzy stacjami bazowymi  
(handover) w ramach załączonych planów; 

e) Zasilanie stacji bazowych przez PoE lub zasilacz sieciowy; 

f) Pobór mocy przez stację bazową nie większy niż 6,4W (Klasa 2 PoE IEEE 802.3af); 

g) Obsługa VLAN; 

h) Obsługa kodeków G.711u/a, G.722, G.729a/b; 

i) Wsparcie dla protokołów DECT: GAP, PN-CAP, CAT-iq 1.0; 

j) Wyszukiwanie w książce LDAP/XML z poziomu słuchawek DECT pracujących w systemie; 

System DECT musi zostać uruchomiony do dnia 22 września 2014 r., przy czym rozpoczęcie prac instalacyjnych  
nastąpi w terminie ustalonym z Zamawiającym. 

30. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu telefony IP i moduły DECT, wyszczególnione w tabeli nr 
1 Opisu Przedmiotu Zamówienia, spełniające następujące wymagania: 
a) Telefon typu A (standardowy): 

Przewodowy telefon IP 

Graficzny wyświetlacz LCD o rozdzielczości min 128 x 32 pikseli, mieszczący min. 3 linie tekstu 

Obsługa do 2 kont SIP 

2 Porty Ethernet (100/10 Mbps) 

Zasilanie PoE lub przez zasilacz 

Tryb głośnomówiący full-duplex  

Obsługa kodeków G.711u/a, G.722, G.729a/b 

Podgląd ostatnio nieodebranych połączeń – minimum 15 pozycji 

Podgląd ostatnio wykonywanych połączeń – minimum 15 pozycji  

Współpraca z przewodowym zestawem słuchawkowym (RJ9) 

Współpraca z aparatami słuchowymi 

Lokalna książka telefoniczna na 200 wpisów 

Obsługa sieciowej książki telefonicznej LDAP/XML 

Połączenie konferencyjne trójstronne 

Przyciski funkcyjne z podświetleniem sygnalizującym aktywność:  

- trybu głośnomówiącego, 

- zestawu słuchawkowego, 

- wyciszenia mikrofonu, 

- wiadomości oczekującej (MWI), 

- funkcji „nie przeszkadzać” (DND) 

Programowanie przycisków numerycznych (szybkie wybieranie) 

Blokada klawiatury z kodem PIN 

Menu telefonu i interfejs zarządzający web w języku polskim 

Możliwość montażu na ścianie 

 

b) Telefon typu B (rozszerzona funkcjonalność): 

Przewodowy telefon IP 

Graficzny wyświetlacz LCD o rozdzielczości min 128 x 64 pikseli, mieszczący min. 5 linii tekstu 

Obsługa do 4 kont SIP 

2 Porty Ethernet (100/10 Mbps) 
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Zasilanie PoE lub przez zasilacz 

Tryb głośnomówiący full-duplex  

Obsługa kodeków G.711u/a, G.722, G.729a/b 

Podgląd ostatnio nieodebranych połączeń – minimum 15 pozycji 

Podgląd ostatnio wykonywanych połączeń – minimum 15 pozycji 

Współpraca z przewodowym zestawem słuchawkowym (RJ9) 

Współpraca z aparatami słuchowymi 

Lokalna książka telefoniczna na 200 wpisów 

Obsługa sieciowej książki telefonicznej LDAP/XML 

Połączenie konferencyjne trójstronne 

Przyciski funkcyjne z podświetleniem sygnalizującym aktywność:  

- trybu głośnomówiącego, 

- zestawu słuchawkowego, 

- wyciszenia mikrofonu, 

- wiadomości oczekującej (MWI), 

- funkcji „nie przeszkadzać” (DND) 

Minimum 19 przycisków programowalnych z sygnalizacją stanu (Podgląd Linii) – możliwa realizacja za pomocą 

dołączanego modułu przycisków programowalnych  

Programowanie przycisków numerycznych (szybkie wybieranie) 

Blokada klawiatury z kodem PIN 

Menu telefonu i interfejs zarządzający web w języku polskim 

Możliwość montażu na ścianie 

 

c) Telefon typu C (rozszerzona funkcjonalność): 

Przewodowy telefon IP 

Kolorowy wyświetlacz LCD TFT o rozdzielczości min 320 x 240 pikseli 

Obsługa do 6  kont SIP 

2 Porty Ethernet (1000/100/10 Mbps) 

Wbudowany klient WLAN 802.11 b/g/n 

Zasilanie PoE lub przez zasilacz 

Port USB 2.0 

Tryb głośnomówiący full-duplex  

Obsługa kodeków G.711u/a, G.722, G.729a/b 

Podgląd ostatnio nieodebranych połączeń – minimum 15 pozycji 

Podgląd ostatnio wykonywanych połączeń – minimum 15 pozycji 

Współpraca z zestawami słuchawkowymi: 

- Bluetooth 

- Przewodowym (RJ9) 

Wbudowany moduł DECT 

Współpraca z aparatami słuchowymi 

Lokalna książka telefoniczna na 500 wpisów 

Obsługa sieciowej książki telefonicznej LDAP/XML 

Połączenie konferencyjne trójstronne 

Podświetlenie klawiatury 

Przyciski funkcyjne z podświetleniem sygnalizującym aktywność:  

- trybu głośnomówiącego, 

- zestawu słuchawkowego, 

- wyciszenia mikrofonu, 

- wiadomości oczekującej (MWI), 

- funkcji „nie przeszkadzać” (DND), 

Możliwość nagrywania rozmowy do pamięci wewnętrznej telefonu 
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Minimum 12 przycisków programowalnych z sygnalizacją stanu  

Blokada klawiatury z kodem PIN 

Menu telefonu i zarządzający interfejs web w języku polskim 

 

d) Telefon typu D: 

Słuchawka DECT 

Książka telefoniczna na 500 wpisów 

Kolorowy wyświetlacz LCD TFT min 128 x 160 pikseli 

Tryb głośnomówiący 

Podgląd ostatnio nieodebranych połączeń – minimum 15 pozycji 

Podgląd ostatnio wykonywanych połączeń – minimum 15 pozycji 

Funkcja „nie przeszkadzać” 

Podświetlana klawiatura 

Współpraca z zestawami słuchawkowymi: 

- Bluetooth 

- przewodowym (Jack 2,5 mm) 

Sygnalizacja wibracyjna 

Blokada klawiatury 

Zaczep do paska 

Stacja do ładowania 

Menu telefonu w języku polskim 

 

e) Moduł DECT 

Obsługa protokołu SIP; 

Możliwość zasilania PoE oraz przez zasilacz 

Logowanie do 6 słuchawek DECT typu D  

Konfiguracja do 6 kont SIP 

Do 3 rozmów jednocześnie 

Obsługa kodeków G.711u/a, G.722, G.729a/b 

Obsługa sieciowej książki telefonicznej LDAP/XML 

Możliwość montażu na ścianie 

Zarządzający interfejs web w języku polskim 

 

Wszystkie telefony, słuchawki i moduły DECT muszą wspierać wymienione funkcjonalności VPABX. 

Wszystkie telefony, słuchawki i moduły DECT muszą pochodzić od jednego producenta. 

 

31. Świadczenie usługi dostępu do systemu wideokonferencyjnego w architekturze tzw. „chmury”. 

I. Wymagania ogólne: 

a) Zapewnienie usługi komunikacji audiowizualnej (wideokonferencyjnej) wraz z  wszelkimi niezbędnymi licencjami, 

za pośrednictwem sieci Internet przez cały okres trwania umowy. 

b) Zapewnienie dowolnej ilości imiennych kont użytkowników (dla wszystkich pracowników i współpracowników 

Zamawiającego) dostępnych przez okres trwania umowy (24 miesięcy). 

c) Usługi musi zapewniać korzystanie z usługi wideokonferencji przez dowolnych użytkowników kont z zachowaniem 

maksymalnej liczby 15 uczestników jednocześnie w aktywnych połączeniach. 

d) Usługa musi umożliwiać wykonywanie połączeń punkt-punkt oraz wielostronnych pomiędzy urządzeniami  typu: 

Smartfon, Tablet, Komputer PC/Mac/Linux oraz Wideoterminal. 

e) Ze względów bezpieczeństwa wymaga się, żeby wszystkie komponenty infrastruktury wideo były zlokalizowane w 

„Data Center” usługodawcy na terenie Polski i stanowić autonomiczny system, który dla celów realizacji 

Zamówienia nie jest połączony i nie komunikuje się z innymi systemami zewnętrznymi.  

f) Okres świadczenia usługi - 24 miesięcy. 
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II. Wymagania funkcjonalne ogólne: 

a) Urządzenia objęte działaniem systemu będą podłączane do sieci Internet. 

b) Oprogramowanie powinno obsługiwać przesyłanie obrazu kodowanego w standardzie H.264 Scalable Video 

Coding (ITU H.264 Annex G). 

c) Realizacja połączeń wideokonferencyjnych polega na równoległym nadawaniu i odbiorze obrazu z kamery oraz 

głosu. 

d) Realizacja połączeń wideokonferencyjnych typu „punkt-punkt” pomiędzy dowolnymi dwoma użytkownikami 

takimi jak: użytkownik PC/Mac, wideoterminal, tablet oraz smartfon z systemem Android i procesorem min 

dwurdzeniowym  1.0 GHz, lub systemem iOS 5 i procesorem min. dwurdzeniowym 1.0 GHz podłączonym do  

w sieci Internet.  

e) Możliwość przypisania użytkowników oraz wideoterminali do odrębnych, zamkniętych grup (organizacji) 

posiadających unikalną nazwę. Niektóre (wskazane przez Zamawiającego) organizacje mogą być połączone ze 

sobą jednostronnie lub dwustronnie np.: Organizacja „główna” widzi wszystkich użytkowników z wszystkich 

organizacji , ale tylko wybrane organizacje widzą użytkowników z grupy „główne”. Tego typu ustawienia mogą być 

użyte dla wszystkich organizacji. 

f) Realizacja połączeń wideokonferencyjnych pomiędzy wieloma użytkownikami jednocześnie, przy czym system 

powinien obsłużyć minimum 15 stron jednocześnie w dowolnej konfiguracji np.: jedną wideokonferencję  

z udziałem 8 stron, 3 konferencje po 5 lub 7 konferencji 2 stronnych itd. przy czym maksymalny rozmiar jednej 

wideokonferencji to 9 stron.  

g) Dostęp do systemu (zalogowanie się) użytkowników oraz wideoterminala w systemie centralnym za pomocą 

indywidualnych identyfikatorów (login i hasło).  

h) Po uzyskaniu dostępu do systemu wideokonferencyjnego użytkownik oraz wideoterminal muszą mieć dostęp do 

statusu innych użytkowników, w tym co najmniej do informacji takich, jak: Dostępny (online), Niedostępny 

(offline), W trakcie wideospotkania (In meeting).  

i) Użytkownik komputera/tabletu/smartfona/wideoterminala musi mieć możliwość wyszukiwania dowolnego, 

innego użytkownika lub wideoterminala po nazwie lub części nazwy, a następnie  połączenia punkt-punkt i/lub 

dołączania się do trwającego spotkania wielostronnego. 

j) Wymagana jest zmiana sposobu prezentowania układu okien uczestników wideokonferencji wielostronnej 

indywidualnie przez każdą ze stron, przy czym system wśród dostępnych trybów musi być zapewniona możliwość 

wyświetlenia bieżącego prezentera (strony zabierającej aktualnie głos) w wyróżnionym większym oknie  

a pozostałe strony w mniejszych okienkach lub wszystkich uczestników spotkania w jednakowych oknach. 

k) Odbieranie prezentacji od wszystkich uczestników jednocześnie z możliwość wyboru wyświetlanej prezentacji  

w dużym oknie indywidualnie przez każdą ze stron.  

l) Włączanie i wyłączanie podglądu z kamery użytkownika. 

m) Ze względu na standardy obowiązujące w sieci Zamawiającego oprogramowanie do prowadzenia 

wideokonferencji powinno być kompilowane dla danej architektury sprzętowej, wykluczone są systemy 

wprowadzające dodatkową warstwę programową takie, jak Flash, Java itp. 

n) Zapewnienie komunikacji audio-wideo z innymi standardowymi rozwiązaniami wideokonferencyjnymi typu 

H.323/SIP, które znajdują w sieci Internet: do 3 jednoczesnych połączeń z jakością HD 720p zamiennie  

z 12 jednoczesnymi połączeniami z jakością SD (4CIF). 

o) Możliwość dodania do listy użytkowników 3 dodatkowych wideoterminali typu H.323/SIP oraz przypisanie im 

unikalnej nazwy własnej. 

p) Bezpieczeństwo i poufność informacji przekazywanych podczas wideokonferencji  - szyfrowanie transmisji  AES-

128 bit. 

q) Wymagania jakościowe:  

-    Minimalne pasmo dostępowe pomiędzy platformą usługową a siecią Internet zapewnione przez usługodawcę- 

3 Mbit/s dla każdego z użytkowników usługi wideokonferencji; 

- Dostępność usługi wideokonferencyjnej – 99% w skali roku; 

- Czas reakcji po zgłoszeniu awarii – 1 dzień roboczy;  

- Czas usunięcia usterki – 48 godzin roboczych; 

III. Wymagania funkcjonalne usługi w „chmurze” dla urządzeń typu komputery stacjonarne i przenośne: 
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a) Możliwość odbywania nielimitowanej ilości spotkań maksymalnie do 15 użytkowników. 

b) Możliwość zmiany sposobu prezentowania układu okien uczestników wideokonferencji wielostronnej oraz  

okna prezentacji indywidualnie przez każdą ze stron w trybie Full HD Continuous Presence 1080p30 na  jednym 

ekranie lub w przypadku podłączonego drugiego ekranu osobno uczestników i osobno prezentację. 

c) Możliwość zmiany sposobu prezentowania układu okien uczestników wideokonferencji wielostronnej  

indywidualnie przez każdą ze stron w trybie: równe rozmiary wszystkich okien oraz wyświetlenia bieżącego 

prezentera (strony zabierającej aktualnie głos) w wyróżnionym większym oknie a pozostałe strony  

w mniejszych okienkach. 

d) Wsparcie następujących sposobów podłączenia urządzeń końcowych do sieci Internet: 

- Podłączenie do sieci prywatnej gdzie jedynymi portami otwartymi do komunikacji z siecią Internet  

na zaporze sieciowej są TCP 80,  443 oraz z użyciem tzw. WebProxy; 

- Podłączenie do sieci Internet poprzez sieci domowe, hotelowe, lotniskowe, itp. za pośrednictwem urządzeń 

zabezpieczających wprowadzających translację adresów TCP/IP (tzw. NAT) oraz mechanizmy pośredniczące, 

określane jako „WWW Proxy”; 

- Podłączenie do sieci Internet za pośrednictwem bezprzewodowych sieci 4G/3G+/UMTS. 

e) Oprogramowanie powinno pozwalać na przesłanie zawartości dowolnego okna aplikacji, uruchomionej  

na komputerze PC/Mac/Linux, do wszystkich uczestników spotkania wielostronnego jako prezentacji. 

f) Zapewnienie zarejestrowanym użytkownikom możliwość zapraszania do wideokonferencji gości, to jest  

użytkowników, którzy nie posiadają indywidualnego imiennego identyfikatora w systemie, natomiast dysponują 

dowolnym komputerem osobistym PC/Mac/Linux, tabletem lub smartfonem, spełniającym minimalne wymagania 

oraz dostępem do sieci Internet. 

g) Możliwość tworzenia z poziomu zarządzania spotkaniem emalia z zaproszeniem w postaci linka do spotkania. 

h) Zapewnienie uprawnionemu użytkownikowi zarządzanie konferencją, w której uczestniczy więcej niż dwóch 

użytkowników, w tym wsparcie co najmniej następujących funkcji: 

- włączanie i wyłączanie transmisji głosu od poszczególnych użytkowników; 

- włączanie i wyłączanie transmisji obrazu od poszczególnych użytkowników; 

- odłączanie użytkowników oraz zapraszanie użytkowników w trakcie trwania spotkania (wideokonferencji); 

- zabezpieczenie dostępu do spotkania kodem PIN. 

i) Dostęp do wszystkich funkcji systemu wideokonferencyjnego powinien odbywać się z poziomu przeglądarki  

internetowej: Internet Explorer, Google Chrome, FireFox lub Safari . 

j) Minimalna obsługiwana rozdzielczość przy dekodowaniu: Full HD 1080p30 (odbierane obrazu o rozdzielczości 

1920x1080 punktów z częstotliwością 30 ramek na sekundę) dla komputerów z procesorem Intel Core2Duo 3.0 

GHz lub lepszym. W tym trybie powinno być również możliwe równoległe przesyłanie prezentacji 

komputerowych. 

k) Minimalna obsługiwana rozdzielczość przy enkodowaniu:  Full HD 1080p30 (wysyłane obrazu o rozdzielczości 

1920x1080 punktów z częstotliwością 30 ramek na sekundę) dla komputerów z procesorem Intel i5  

lub lepszym. 

l) Oprogramowanie na systemy typu PC stacjonarne lub przenośne powinno być kompatybilne z systemami: MS 

Windows XP, MS Windows Vista, MS Windows 8, Linux lub Mac OS X. 

m) Interfejs użytkownika dostępny w językach min: polski, angielski, niemiecki, włoski, francuski, hiszpański. 

n) System musi zapewnić automatyczną aktualizację wersji oprogramowania. Użytkownik powinien być  

automatycznie poinformowany o nowej wersji oprogramowania. 

IV. Wymagania funkcjonalne usługi w „chmurze” dla wideoterminala: 

a) Możliwość odbywania nielimitowanej ilości spotkań maksymalnie do 15 użytkowników. 

b) Rozmieszczenie wyświetlanych obrazów uczestników na 2 ekranach. 

c) Wyświetlanie uczestników i prezentacji na 2 osobnych ekranach. 

d) Minimalna obsługiwana rozdzielczość przy dekodowaniu Full HD 1080p30 (odbierane obrazu o rozdzielczości 

1920x1080 punktów z częstotliwością 30 ramek na sekundę) oraz HD 720p60 (odbieranie obrazu o rozdzielczości 

1280x720 punktów z częstotliwością 60 ramek na sekundę). 
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e) Minimalna obsługiwana rozdzielczość przy enkodowaniu:  Full HD 1080p30 (wysyłane obrazu o rozdzielczości 

1920x1080 punktów z częstotliwością 30 ramek na sekundę) oraz HD 720p60 (wysyłane obrazu o rozdzielczości 

1280x720 punktów z częstotliwością 60 ramek na sekundę) 

f) System powinien zapewnić możliwość uaktualnienia wersji oprogramowania. Użytkownik powinien być  

automatycznie poinformowany o nowej wersji oprogramowania. 

g) Interfejs użytkownika dostępny w językach nim: polski, angielski, niemiecki, włoski, francuski, hiszpański. 

h) Wsparcie następujących sposobów podłączenia urządzeń końcowych do sieci Internet: 

- Podłączenie do sieci prywatnej gdzie jedynymi portami otwartymi do komunikacji z siecią Internet na zaporze 

sieciowej są TCP 80,  443; 

- Podłączenie do sieci Internet poprzez sieci domowe, hotelowe, lotniskowe, itp. za pośrednictwem urządzeń 

zabezpieczających wprowadzających translację adresów TCP/IP (tzw. NAT); 

V.  Wymagania funkcjonalne usługi w „chmurze” dla urządzeń mobilnych typu tablet lub smartfon: 

a) Dostępne wersje oprogramowania na urządzenia mobilne powinny być kompatybilne z systemami:  Android 3.0 i 

wyższym (dostępne do pobrania z Android Market) oraz  iOS 5 i wyższa (dostępne do pobrania z App Store). 

b) Minimalna obsługiwana rozdzielczość przy dekodowaniu: HD 720p dla urządzeń z procesorem min. 

dwurdzeniowym o częstotliwości 1,0 GHz. 

c) Minimalna obsługiwana rozdzielczość przy enkodowaniu:  VGA dla urządzeń z procesorem min.  

dwurdzeniowym o częstotliwości 1,0 GHz. 

d) Wyświetlanie min. 4 uczestników jednocześnie w trybie HD Continuous Presence w połączeniach  

wielostronnych. 

e) Wyświetlanie wybranych uczestników spotkania oraz odbieranej prezentacji na jednym ekranie w trybie  

Continuous Presence. 

f) Powiększanie i zmniejszanie odbieranej prezentacji. 

g) Urządzenia będą podłączone do sieci Internet za pośrednictwem bezprzewodowych sieci Wi-Fi  

oraz 4G/3G+/UMTS. 

h) Przełączenia strumienia wysyłanego obrazu pomiędzy kamerami  przód ,tył lub wyłączony. 

VI. W ramach usługi Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wideoterminal o następujących parametrach: 

 

Wideoterminal Full HD  (1 szt.) 

Ilość obsługiwanych monitorów/ekranów 2 

Dostępne układy wyświetlanych treści wideo na 

monitorze/ekranie nr 1 

wideo z tzw. „Active Speaker”, wideo z uczestnikami spotkania tzw. 

„Continuous Presence”, wideo z prezentacją wysyłaną lub odbieraną tzw. 

„Shared data” 

Dostępne układy wyświetlanych treści wideo na 

monitorze/ekranie nr 2 

wideo z prezentacją wysyłaną lub odbieraną tzw. „Shared data” 

Obsługiwane kodeki wideo H.264 SVC 

Obsługiwane kodeki audio SPEEX Wideband Audio z częstotliwością próbkowania do 32 Khz 

Dostępne rozdzielczości wideo wysyłanego 1080p30, 1080p15, 720p60, 720p30, 540p30, 450p30, 360p30 

Dostępne rozdzielczości wideo odbieranego 1080p30, 1080p15, 720p60, 720p30, 540p30, 450p30, 360p30 

Maksymalne pasmo odbierane 8 Mbps 

Maksymalne pasmo wysyłane 4 Mbps 

Maksymalna rozdzielczość wysyłanej  

i odbieranej prezentacji tzw. „Shared data” 

QSXGA 2540 x 2080 (automatycznie dostosowana do możliwości 

monitora/ekranu) 

Książka adresowa Wbudowana obsługa globalnej książki adresowej z informacjami typu 

„Presence” – dostępny/zajęty/niedostępny dla terminali wideo oraz 

użytkowników typu PC, Tablet, Smartfon 

Obsługa terminala Obsługa terminala za pomocą pilota zdalnego sterowania oraz za pomocą 

opcjonalnej klawiatury USB 

Mikrofon Mikrofon wszechkierunkowy z redukcją szumów, wzmocnieniem poziomu 

dźwięku 

Kompatybilność z kamerą Zamawiającego Obsługa kamery Sony EVI HD1, która jest na wyposażeniu Zamawiającego  

Wejście do obsługi klawiatury komputera 1 x USB 

Wyjścia wideo 2 x DisplayPort 
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Wejście kamery PTZ 1 x DVI 

Wejście do przesyłania prezentacji 1 x VGA 

Interfejs sterowania kamerą PTZ 1 x RS-232 

Wejścia/Wyjścia audio 1 x 3,5 mm Stereo Jack, 1 x USB 

Protokoły sygnałowe EMCP, SCIP 

Protokoły szyfrowania AES 128bit, TLS, SRTP, HTTPS 

Firewall Traversal Wbudowany automatyczny mechanizm Firewall Traversal (możliwość 

wysyłania wideo z użyciem dowolnego portu UDP) 

Zarządzanie Centralne przez Portal Wideo oraz WWW, automatyczna centralna 

aktualizacja oprogramowania z Portalu Wideo 

Protokół monitorowania SMTP 

Interfejs sieciowy 1 x RJ45 z obsługa 10 BASE-T, 100 BASE-TX oraz 1000 BASE-T 

Zasilanie 100 – 240 V 

Obudowa Tower lub desktop do pracy w biurze 

 

 Informacje dodatkowe: 

 

1. Świadczenie usług telekomunikacyjnych obejmuje jednostki organizacyjne Zamawiającego określone w Tab.1. 

2. Punkt styku z siecią Wykonawcy znajdować się będzie w Centrali Zamawiającego. 

3. Usługi do pozostałych lokalizacji Zamawiającego zostaną doprowadzone przez łącza transmisji danych posiadane przez 

Zamawiającego. Na łączach tych Zamawiający zapewni niezbędne pasmo IP do realizacji połączeń telefonicznych i 

wprowadzi odpowiednie mechanizmy QoS, dzięki którym ruch VoIP będzie traktowany z wyższym priorytetem, niż 

pozostały ruch sieciowy. 

4. Średni miesięczny ruch wychodzący z systemu telekomunikacyjnego Zamawiającego  dzieli się na poszczególne frakcje 

w następujący sposób: 

a) 7500 minut połączeń lokalnych i międzymiastowych, 

b) 10000 minut połączeń do sieci komórkowych, 

c) 500 minut połączeń międzynarodowych do Unii Europejskiej na telefony stacjonarne. 

Zamawiający zastrzega, iż podana w punkcie 4 liczba minut połączeń  została określona w sposób szacunkowy, w celu 

umożliwienia przygotowania oferty i może się zmienić w toku realizacji umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia. 
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Załącznik nr 2 

UMOWA na świadczenie usług telekomunikacyjnych w technologii IP wraz z dostawą sprzętu 
 

zawarta w Warszawie, w dniu ………………. roku pomiędzy: 

 

Skarbem Państwa - Urzędem Transportu Kolejowego 

z siedzibą w Warszawie (kod: 00-928) przy ul. Chałubińskiego 4 reprezentowanym przez: 

 

………………………………………………….. - ………………………………….……………………… 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

z siedzibą przy ………………………………………………………………., wpisana do rejestru KRS pod numerem lub CEIDG: 

……………………………………….,  

NIP: ……………………….………….., REGON: ………………………………………………………………………………..…………. 

reprezentowaną przez: 

 

………………………………………………..…….. - ………………………………….……………………… 

zwanego dalej Wykonawcą. 

 

§ 1. Przedmiot umowy 

Przedmiotem umowy jest: 

a) dostawa sprzętu zgodnego ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1, oraz ofertą 

Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 2, - załączniki nr 1 i nr 2 stanowią integralną część umowy; 

b) świadczenie na rzecz Zamawiającego usług telefonii stacjonarnej IP zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu 

zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1, oraz ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 2, - załączniki nr 1 i nr 2 

stanowią integralną część umowy; 

c) zaprojektowanie oraz wykonanie instalacji systemu DECT w nowej lokalizacji Centrali Zamawiającego przy  

Al. Jerozolimskich 134 w Warszawie zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym  

załącznik nr 1 - stanowiący integralną część umowy. 

d) świadczenie na rzecz Zamawiającego usług wideokonferencji zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu 

zamówienia,  stanowiącym załącznik nr 1, oraz ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 2 - załączniki nr 1 i nr 2 

stanowią integralną część umowy; 

 

§ 2. Czas trwania umowy 

1. Wykonawca rozpocznie świadczenie usług, o których mowa w § 1, w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania 

umowy, nie później jednak niż od dnia 1 września 2014 r. Przy czym termin uruchomienia systemu DECT w nowej 

lokalizacji siedzibie Centrali Zamawiającego przy Al. Jerozolimskich 134 w Warszawie wynosi 20 dni kalendarzowych  

od dnia ustalonego z Zamawiającym. 

2. Wykonawca będzie świadczył usługi przez okres 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia świadczenia usług, o którym mowa  

w ust. 1, lub do wyczerpania kwoty określonej w § 4 ust. 1 umowy. 

3. Przez rozpoczęcie świadczenia usług należy rozumieć uruchomienie usługi w pełnej funkcjonalności. 

 

§ 3. Warunki realizacji umowy 

1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 4,zobowiązuje się do wykonania wszystkich niezbędnych prac, 

w tym montażu i konfiguracji urządzeń oraz innych czynności, które w sposób oczywisty są potrzebne do tego, aby 

przedmiot umowy osiągnął wymagane cele, nawet, jeżeli prace te nie są wprost wyszczególnione w załączniku nr 1.  

2. W terminie 5 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowy harmonogram prac 

związanych z wykonaniem umowy. Harmonogram musi zostać wykonany w terminie realizacji umowy, wskazanym w § 1 

ust. 1. 

3. Wykonawca ma obowiązek informować pisemnie Zamawiającego o każdym odstępstwie od harmonogramu, o którym 
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mowa w ust. 2, niezwłocznie po powzięciu informacji o wystąpieniu odstępstwa. 

4. Wykonawca dostarczy niezbędne do realizacji przedmiotu umowy urządzenia / sprzęt wraz z oprogramowaniem.  

Prace i ewentualne koszty powstałe podczas montażu / demontażu urządzeń zapewnia / ponosi Wykonawca. 

5. Odpowiedzialność za uszkodzenia, usterki i inne wady powstałe w czasie montażu urządzeń i instalacji usług ponosi  

Wykonawca.  

6. Po wykonaniu przez Wykonawcę wszystkich niezbędnych prac związanych z rozpoczęciem świadczenia usług  

(z wyjątkiem zaprojektowania i wykonania instalacji DECT w nowej lokalizacji Centrali Zamawiającego przy  

Al. Jerozolimskich 134 w Warszawie) Wykonawca dokona zgłoszenia gotowości przekazania ich do odbioru przez 

Zamawiającego.    

7. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 6, zostanie dokonane przez Wykonawcę nie później niż 5 dni przed upływem terminu,  

o którym mowa w § 2 ust. 1., zdanie pierwsze. 

8. Odbioru określonego w ust. 6 dokona komisja powołana przez Zamawiającego i Wykonawcę w terminie 2 dni od daty 

dokonania przez Wykonawcę zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6. 

9. Po przeprowadzeniu odbioru, o którym mowa w ust. 8, komisja powołana przez Zamawiającego i Wykonawcę sporządzi 

protokół odbioru instalacji usług, potwierdzający, że wykonanie przedmiotu umowy jest zgodne z wymaganiami 

określonymi w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Zamawiający dopuszcza wzór protokołu odbioru dostarczony przez  

Wykonawcę pod warunkiem, że będzie zawierać wszystkie elementy wymienione w ust. 10. 

10. Protokół odbioru podpisany przez upoważnioną do odbioru komisję reprezentującą Zamawiającego i Wykonawcę, musi 

zawierać: 

a) numery identyfikacyjne linii abonenckich; 

b) nazwę Wykonawcy i Zamawiającego; 

c) datę odbioru instalacji usługi; 

d) nazwę usługi zgodnie z zawarta umową. 

11. Po zaprojektowaniu i wykonaniu instalacji DECT w nowej lokalizacji Centrali Zamawiającego przy Al. Jerozolimskich 134  

w Warszawie Wykonawca dokona zgłoszenia gotowości przekazania ich do odbioru przez Zamawiającego. 

12. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 11, zostanie dokonane przez Wykonawcę nie później niż 5 dni przed upływem terminu,  

o którym mowa w § 2 ust. 1., zdanie drugie. 

13. Odbioru określonego w ust. 11 dokona komisja powołana przez Zamawiającego i Wykonawcę w terminie 2 dni od daty 

dokonania przez Wykonawcę zgłoszenia, o którym mowa w ust. 11. 

14. Po przeprowadzeniu odbioru, o którym mowa w ust. 13, komisja powołana przez Zamawiającego i Wykonawcę sporządzi 

protokół odbioru instalacji usług, potwierdzający, że wykonanie przedmiotu umowy jest zgodne z wymaganiami 

określonymi w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Zamawiający dopuszcza wzór protokołu odbioru dostarczony przez 

Wykonawcę pod warunkiem, że będzie zawierać wszystkie elementy wymienione w ust. 10. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) skonfigurowania dostarczonych urządzeń i sprzętu (w szczególności telefonów, modułów DECT,  

wideoterminala) w sposób gwarantujący poprawność funkcjonowania sprzętu Zamawiającego. Konfiguracja nie może 

nakładać żadnych ograniczeń funkcjonalnych na urządzenia Zamawiającego; 

b) zagwarantowania warunków technicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1; 

c) informowania o zmianach lub utrudnieniach w pracy sieci związanych z pracami modernizacyjnymi  

z 3-dniowym wyprzedzeniem. 

16. Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) używania i wykorzystywania urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i wymaganiami prawidłowej eksploatacji;  

b) umożliwienia upoważnionym przedstawicielom Wykonawcy obsługi i kontroli urządzeń znajdujących się  

w pomieszczeniach oraz udostępniania ich pracownikom Wykonawcy w celu usuwania awarii lub dokonywania prac 

konserwacyjnych. 

17. Wykonawca wyznacza ……………………………………………………………………………….………………………………. jako osobę odpowiedzialną  

za współpracę z Zamawiającym. 

18. Zamawiający wyznacza Pana Krzysztofa Rumniaka (tel. 603780171; adres email: krzysztof.rumniak@utk.gov.pl) jako osobę 

odpowiedzialną za współpracę z Wykonawcą. 

19. Zmiana osoby wyznaczonej do współpracy wymaga poinformowania w trybie zawiadomienia pisemnego i nie jest zmianą 

umowy. 
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§ 4. Warunki płatności 

1. Wartość przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty …………………………………………………………. zł netto (słownie: 

………………………………………………………………………………………..…….……….…… złotych) plus należny podatek VAT.  

2. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy:  

a) miesięczny abonament oraz wynagrodzenie za usługi  telekomunikacyjne w tym usługę telefonicznych połączeń oraz 

usługę wideokoferencji, zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy, na podstawie faktury VAT wystawionej przez 

Wykonawcę, zawierającej numer umowy. Za inny zamówiony ruch do sieci publicznej, w szczególności: serwisy 

informacyjne, linie informacyjne, połączenia z biurami numerów etc., niewyszczególniony w załączniku nr 2 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy zgodnie z jego cennikiem, o którym mowa w § 9 ust. 1; 

b) jednorazową cenę za sprzedaż telefonów IP, modłów DECT oraz wideoterminala zgodną z załącznikiem nr 2  

do umowy; 

c) jednorazową cenę za zaprojektowanie i wykonanie instalacji DECT w nowej lokalizacji Centrali Zamawiającego przy  

Al. Jerozolimskich 134 w Warszawie zgodną z ofertą stanowiącą z załącznikiem nr 2  do umowy. 

3. Suma płatności określonych w ust. 2 nie może przekroczyć wartości umowy określonej w ust. 1. 

4. Podstawą wystawienia pierwszej faktury będzie podpisany protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w § 3 ust 9. 

5. Kwota za sprzedaż telefonów IP, modłów DECT oraz wideoterminala, o której mowa w ust. 2 pkt b), zostanie uwzględniana 

w pierwszej w fakturze, o której mowa w ust. 4. 

6. Podstawą wystawienia faktury za zaprojektowanie i wykonanie instalacji DECT w nowej lokalizacji Centrali Zamawiającego 

przy Al. Jerozolimskich 134 w Warszawie będzie podpisany protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w § 3 ust. 14. 

7. Okresem rozliczeniowym dla usług zawartych w umowie będzie okres jednego miesiąca kalendarzowego. W przypadku 

świadczenia usług przez niepełny miesiąc kalendarzowy, naliczona zostanie opłata za abonament w wysokości 

proporcjonalnej do okresu, za jaki była świadczona usługa. 

8. Miesięczne faktury VAT będą wystawiane i przesyłane na adres Zamawiającego:  

a) do dnia 22 września 2014 r.:  

Urząd Transportu Kolejowego, ul. Chałubińskiego 4, 00-928 Warszawa, NIP 526-26-95-081; 

b) od dnia 22 września 2014 r.: 

Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, NIP 526-26-95-081. 

Zamawiający będzie regulował należności przelewem na rachunek bankowy podany przez Wykonawcę na fakturze VAT  

w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury. 

9. W przypadku realizacji umowy w kwocie niższej niż wartość umowy określona w ust. 1 Wykonawcy nie przysługuje 

roszczenie o wykonanie umowy w pełnej kwocie. 

10. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności należnych od Zamawiającego bez jego zgody. 

 

§ 5. Warunki gwarancji 

1. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca zapewni serwis dla usług będących przedmiotem umowy i urządzeń 

dostarczonych w ramach jej realizacji.  

2. W ramach świadczonego serwisu Wykonawca zapewni konserwację / naprawę dostarczonych urządzeń / sprzętu lub – gdy 

zajdzie taka potrzeba – wymieni je na nowe. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia serwisu dla usługi centrali telefonicznej na poniższych zasadach:  

a) czas usunięcia wad, awarii, niesprawności, usterek, błędów – do 8 godzin od momentu zgłoszenia, o którym mowa w 

ust. 5; 

b) gotowość do usunięcia usterki – w dni robocze w godz. od 8.15 do 16.15;  

c) dostępność usługi na warunkach SLA na poziomie 99,7 %, co oznacza, że maksymalny łączny czas wszystkich awarii w 

danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 26 godzin, przy czym jednorazowy brak dostępu nie może być 

dłuższy niż 8 godzin. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia serwisu dla dostarczonego sprzętu (telefony IP oraz moduły DECT)  

na poniższych zasadach:  

a) czas usunięcia wad, awarii, niesprawności, usterek, błędów – do 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia, o którym 

mowa w ust. 5. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w określonym czasie Wykonawca zobowiązuje się do 

bezpłatnego dostarczenia, skonfigurowania i uruchomienia sprzętu zastępczego o nie gorszych cechach  
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funkcjonalnych niż sprzęt, który uległ awarii;  

b) gotowość do usunięcia usterki – w dni robocze w godz. od 8.15 do 16.15. 

5. Zgłoszenia wad, awarii, niesprawności, usterek, błędów itp. dokonywane będą na adres  

e-mail ………………………...…… lub telefonicznie na nr ……………. oraz potwierdzane na adres e-mail: it@utk.gov.pl.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia usunięcia wad, awarii, niesprawności, usterek, błędów itp. na 

adres e-mail: it@utk.gov.pl 

 

§ 6. Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 % wartości netto umowy za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia. W przypadku wystąpienia opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 1, Zamawiający może 

skorzystać z usług innego Dostawcy do czasu uruchomienia usług przez Wykonawcę, a koszty z tym związane pokryje 

Wykonawca. 

2. W przypadku gdy czas usunięcia awarii w funkcjonowaniu usługi będzie dłuższy niż czas określony w § 5 ust. 3 pkt a), 

Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 5% miesięcznej opłaty netto za usługę, za każdą rozpoczętą 

godzinę braku dostępu do usług, o których mowa w § 1 lit b).  

3. W przypadku gdy czas usunięcia awarii w funkcjonowaniu sprzętu będzie dłuższy niż czas określony w § 5 ust. 4 pkt a), 

Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 5 % miesięcznej opłaty netto za usługę, za każdy kolejny dzień 

awarii sprzętu. 

4. W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 10% wartości netto umowy, ustalonej w § 4 ust. 1, Zamawiający może w 

każdej chwili odstąpić od umowy, a Wykonawca zapłaci naliczone mu kary umowne.  

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub przez  

Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 10% wartości netto umowy, 

ustalonej w § 4 ust. 1. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. 

 

§ 7. Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego odstąpienia od umowy w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę 

terminu wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 2, o więcej niż 10 dni roboczych. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

a) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy; 

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 

c) w okolicznościach określonych w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  

z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno 

zawierać uzasadnienie. 

 

§ 8. Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca dołączy do umowy regulamin świadczenia usług (załącznik nr 3) oraz cennik usług niewyszczególnionych  

w formularzu ofertowym (załącznik nr 4), możliwych do realizacji w ramach usług telefonicznych, w szczególności  

cennik połączeń w zakresie serwisów informacyjnych, linii informacyjnych, połączeń z biurami numerów etc. 

2. Postanowienia niniejszej umowy oraz oferty Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 2, stosuje się przed postanowieniami 

regulaminu oraz cennika określonego w ust 1. W przypadku rozbieżności lub wykluczających się zapisów pierwszeństwo 

mają postanowienia umowy. 

3. Strony, zgodnie z art. 144 ustawy Pzp, ustalają, że każda zmiana umowy może nastąpić według zasad i na warunkach 

określonych w ust. 4. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w następujących sytuacjach: 

a) zmiana lokalizacji świadczenia usług, o ile w nowej lokalizacji będą odpowiednie warunki techniczne; 

b) zmiana terminu rozpoczęcia realizacji usługi stanowiącej przedmiot zamówienia; 

c) obniżenie ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę mogące nastąpić w każdym czasie; 

d) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych mających zastosowanie przy udzielaniu zamówień  

publicznych; 
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e) nastąpiła zmiana stawki podatku VAT – cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto; 

f) w przypadku zajścia siły wyższej, pod pojęciem której rozumie się nadzwyczajne okoliczności (takie jak: klęski  

żywiołowe, strajki, katastrofy). 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz ustawy z dnia  

23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 poz. 121). 

6. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla  

siedziby Zamawiającego. 

7. Umowa niniejsza sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze – dla Zamawiającego; 

jeden egzemplarz – dla Wykonawcy. 

 

Załączniki stanowiące integralną część umowy: 

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia. 

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy. 

Załącznik nr 3 – Regulamin świadczenia Usług. 

Załącznik nr 4 – Cennik usług niewyszczególnionych w ofercie Wykonawcy. 

Załącznik nr 5 – Odpis KRS Wykonawcy. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
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Załącznik nr 3 

 

 

……………………………………. pieczęć Wykonawcy 

 

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………..………………………………... 

Siedziba Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………… 

REGON Wykonawcy: …………………………………………………………………………………….…… 

NIP Wykonawcy: ……………………………………………………………………….…………………….. 

Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym 

imię i nazwisko: …………………………….……………………stanowisko: …………………………….……….…………… 

nr telefonu oraz faksu: ………………………………………………………..……………  

adres mailowy: ……………………………………………………… 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Do: Urzędu Transportu Kolejowego, 00‐928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4 

 

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 134.000 euro na: 

świadczenie usług telekomunikacyjnych w technologii IP wraz z dostawą osprzętu  

(Nr postępowania: BAF‐231‐380/2014) oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie: 

 

1. Oferujemy wykonanie usługi zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na następujących warunkach cenowych (jako cenę 

netto należy podać kwotę z pola „Razem sprzęt i usługi” z kalkulacji cenowej): 

Cena netto:……………………zł  (słownie:…………………………………………………………..………………………...) 

VAT ……………………………………… 

Cena brutto: ……………..……zł  (słownie:………………………………………………………………..………………..….) 

2. Oferujemy odsprzedaż następujących, fabrycznie nowych urządzeń:  

 
Nazwa handlowa i typ urządzenia 

Typ A  

Typ B   

Typ C   

Typ D   

Moduł DECT 

Wideoterminal  

 

KALKULACJA CENOWA ‐ wyszczególnienie 

  

A B C D E F 

Koszty jednorazowe 

  Ilość 
Cena 

Netto 

Wartość Netto 

(B*C) 

Stawka 

Vat 

Wartość 

Brutto 

1 

Kwota odsprzedaży urządzeń (zgodnie 

ze specyfikacją techniczną zawartą w 

opisie przedmiotu zamówienia) 

Typ A 110         

2 Typ B 21         

3 Typ C 26         

4 Typ D 113         

5 Moduł DECT 12     

6 Wideoterminal 1         

7 System DECT w Centrali Zamawiającego 1         

8 Opłata instalacyjna      

9 
Razem koszty jednorazowe* 
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Koszty miesięczne 

Ilość w jednym 

miesiącu 

Ilość 

miesięcy 

Cena 

Netto 

Wartość Netto 

(A*B*C) 

Stawka 

Vat 

Wartość 

Brutto 

10 

Abonament za usługi 

telekomunikacyjne, w tym numery 

telefoniczne 

250 24 

        

11 

Abonament za utrzymanie numeru 

801 040 40 80 
1 24 

    

12 Abonament za usługę CallCenter 5 24         

13 
Połączenia lokalne i międzymiastowe 7500

1
 24 

        

14 
Połączenia na telefony komórkowe 10000

1
 24 

        

15 Razem koszty miesięczne       

  

Wartość Netto  Wartość brutto 

(D9+D15) (F9+F15) 

16 Razem      

* koszty jednorazowe nie mogą przekroczyć 50 % wartości całej oferty. 
 

W związku ze złożoną ofertą: 

1. Oświadczamy, iż dokładając należytą staranność, zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 

wraz ze Wzorem Umowy oraz Opisem Przedmiotu Zamówienia - i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, oraz że zdobyliśmy 

konieczne informacje do przygotowania oferty. 

2. Oświadczamy, że Wzór Umowy, stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, został przez 

nas zaakceptowany w całości i bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 

umowy na zaproponowanych warunkach w określonym przez Zamawiającego terminie. 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

4. Oświadczamy, iż za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych na kartkach opatrzonych napisem „POUFNE” na 

stronach: do …………….. do ………………… (określa Wykonawca – w przypadku pełnej jawności – prosimy skreślić lub nie 

wypełniać) niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

5. Ofertę niniejszą składamy na ….................. kolejno ponumerowanych kartkach. 

6. Oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu części zamówienia podwykonawcom - części zamówienia, których wykonanie 

wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (w przypadku niepowierzana – prosimy o niewypełnianie niżej 

określonych punktów): 

 a) ………………………….. 

 b) ………………………….. 

 c) ………………………….. 

 d) ………………………….. 

7. W zakresie zapisów art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy PZP – oświadczamy, iż: 

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy PZP*, 

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy PZP*.  

(* - niewłaściwe skreślić) 
 

W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy PZP, Wykonawca 

składa wraz z ofertą - listę podmiotów należących do grupy kapitałowej. 

Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej (w przypadku braku konsumpcji przesłanki z art. 24 ust 2 pkt 5 Ustawy PZP – 

prosimy o niewypełnianie niżej określonych punktów): 

 a) ………………………….. 

 b) ………………………….. 
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 c) ………………………….. 

 d) ………………………….. 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

W imieniu Wykonawcy, tj. (nazwa – firma Wykonawcy) ……………………………………………………………….., biorąc pod uwagę 

odpowiedzialność cywilną oraz karną za złożenie fałszywego oświadczenia - oświadczam, iż: 

1) w/w. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy PZP, tj. m.in.: 

a) nie figuruje w Kartotece Podmiotów Zbiorowych Krajowego Rejestru Karnego, oraz o nie figuruje w Kartotece 

Karnej Krajowego Rejestru Karnego, tj. w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 1-11 Ustawy PZP oraz 

b) nie zalega z opłacaniem podatków (Urząd Skarbowy), lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu, oraz 

c) nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne (Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), lub uzyskał przewidziany prawem zwolnienia, odroczenia lub 

rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji właściwego organu, oraz 

2) w/w. Wykonawca spełnia warunek: 

- określony w pkt. 5.1.1.2.1. SIWZ – tj. wykonał, w okresie ostatnich trzech lat  przed upływem terminu składania  

ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest krótszy  w  tym  okresie,  co  najmniej  jedną  usługę  

odpowiadającą  swoim rodzajem  przedmiotowi zamówienia, tj. świadczył  usługę telefonii stacjonarnej IP  

o wartości nie mniejszej niż 250.000,00 PLN brutto, oraz 

- określony w pkt. 5.1.1.2.2. SIWZ – tj. dysponuje  osobą, która będzie pełniła rolę kierownika (koordynatora) 

projektu. Osoba ta musi posiadać (jednocześnie): wykształcenie wyższe techniczne, certyfikat  zarządzania  

projektami PRINCE2 Foundation lub ITIL Foundation lub równoważny, co najmniej 5 letnie doświadczenie  

w branży telekomunikacyjnej, oraz doświadczenie we wdrożeniu co najmniej jednego systemu IP dla   

co najmniej 250 użytkowników; 

3) w/w. Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności i czynności będących przedmiotem 

niniejszego zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; posiada niezbędną wiedzę  

i doświadczenie (do wykonania zamówienia) – tj. Wykonawca jest zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych prowadzonym przez Prezesa UKE (Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej); 

4) w/w. Wykonawca jest uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie realizacji przedmiotu 

zamówienia w niniejszym postepowaniu. 

 

Na dowód spełnienia warunku określonego w pkt. 5.1.1.2.1. SIWZ Wykonawca podaje następujące informacje 

dotyczące realizacji w/w. usług: 

a) Nazwa zamówienia:   …………………………………………………………..………………. 

b) Odbiorca zamówienia:   …………………………………………………………..………………. 

c) Okres realizacji zamówienia:  ………………………………………………………………..…………. 

d) Wartość zamówienia (brutto):  ……………………………………………………………………..……. 

 

Na dowód spełnienia warunku określonego w pkt. 5.1.1.2.2. SIWZ Wykonawca informuje, iż rolę kierownika 

(koordynatora) projektu będzie pełniła następująca osoba: 

a) Imię i nazwisko:  …………………………………………………..………………………………………..…. 

b) Wykształcenie (nazwa uczelni, wydziału, kierunku i data ukończenia): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….………………………………….………………. 

c) Certyfikat zarządzania projektami: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………..…………. 

d) Doświadczenie w zakresie IP (nazwa i odbiorca zamówienia, ilość użytkowników): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

...………………………………………………………………. 
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Do oferty załączono: 

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert; 

b) Oświadczenie Wykonawcy o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonym przez Prezesa 

Urzędu Komunikacji Elektronicznej, wraz z podaniem numeru wpisu. 

c) Pełnomocnictwo do reprezentacji Wykonawcy (jeśli upoważnienie do podpisania niniejszej oferty nie wynika w 

odpisu z właściwego rejestru. 

 

 

 

…………………………………………….. 

(miejscowość, data) 

 

 

…………………………………………….. 

(podpis z pieczątką imienną, lub podpis czytelny osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 


