
 

 

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego  
Załącznik nr 1 do Umowy nr CSIOZ/…/2017 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH, zwanych dalej „Usługami", w ramach, 
których Wykonawca: 

1. zapewni łącza i udostępni urządzenia niezbędne do świadczenia Usług; 
2. przeniesie do swojego systemu używane przez Zamawiającego 150 numerów telefonicznych; 
3. zapewni aparaty telefoniczne, w liczbie 135 o parametrach wskazanych w niniejszym Załączniku niezbędnych 

dla prawidłowego świadczenia Usług lub w przypadku zamówienia opcjonalnego w liczbie 13 sztuk;,   
4. zapewni wsparcie techniczne 365/7/24; 
5. inne, niż wskazane w pkt 1 – 4 usługi lub połączenia według zapotrzebowania Zamawiającego. 

 
OPIS WYMAGAŃ: 

1. Przeniesienie używanych przez Zamawiającego 25 numerów telefonicznych. 
1.1. Wykonawca odpowiada za przejęcie wszystkich numerów (z przydzielonego zakresu numeracji, oraz 

korzystanie z prefixu. Zamawiający podaje zakres numerów, jakie aktualnie są w jego użytkowaniu: (22) 597-09 
-(00 do 99) - 100 numerów, (22) 492-50-(00 do 19) - 20 numerów, (22) 203-27-(50 do 79) - 30 numerów. 
Usługi telefonii stacjonarnej świadczy obecnie T-Mobile Polska Spółka Akcyjna. Wykonawca odpowiada 
również za uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń do realizacji przedmiotu zamówienia. 

 
1.2. Wykonawca bezpłatnie przeniesie numery telefonów dotychczas wykorzystywanych przez Zamawiającego do 

własnej sieci, tak, aby możliwe było dalsze korzystanie z nich przez Zamawiającego. Wykonawca dokona 
przeniesienia i aktywacji wszystkich numerów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 
grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz. U. nr 
249, poz. 1670) oraz ustawa Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r (Dz.U. 2016 roku, poz.1489 z 
poźn. zm.). 
 

2. Zapewnienie niezbędnych łączy i urządzeń do świadczenia usług telekomunikacyjnych. 
2.1. Wykonawca w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych zapewni na własny koszt wszystkie niezbędne łącza 

do siedziby Zamawiającego w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A. 
2.2. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia miejsca montażu swoich urządzeń z Zamawiającym i uzyskania 

stosownych pozwoleń, np. dzierżawy studzienek telekomunikacyjnych, łączy itp. 
2.3. Wykonawca w przypadku wystąpienia konieczności przeprowadzenia prac instalacyjno-montażowych, 

przygotuje projekt techniczny obejmujący: drogę wprowadzenia kabla do budynku (światłowód-kable 
miedziane) lub projekt instalacji radiowej, miejsce zakończenia łącza.  

2.4. W przypadku łączy radiowych niezbędne będzie uzyskanie przez Wykonawcę zgody Wspólnoty Mieszkaniowej 
na montaż instalacji na częściach wspólnych. 

2.5. Wszelkie koszty związane z rozprowadzeniem niezbędnej infrastruktury kablowej Wykonawcy do  pomieszczeń 
Zamawiającego (serwerownia) ponosi Wykonawca, który jest jednocześnie zobowiązany do uzgodnienia 
przebiegów trasowych łączy z Zamawiającym. 

2.6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez personel Wykonawcy, podczas 
wykonywania przedmiotu zamówienia. 

2.7. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania sprawności technicznej urządzeń będących jego własnością, które 
są niezbędne do świadczenia usług telekomunikacyjnych. 

2.8. Wszelkie ewentualne koszty związane z utrzymaniem zakończeń łączy (m.in. modemów, routerów itp. 
dostarczonych przez Wykonawcę) ponosi Wykonawca. 

 
3. Świadczenie usług telekomunikacyjnych. 



 

 

Wykonawca zapewni: 

3.1. Świadczenie Usług telekomunikacyjnych w obszarze wszystkich dostępnych telekomunikacyjnych sieci 
krajowych i zagranicznych, stacjonarnych (realizacja ruchu wychodzącego i przychodzącego, krajowego 
i międzynarodowego) obejmujących: 

3.1.1. Usługi telefoniczne (połączenia lokalne, strefowe, międzystrefowe, połączenia do sieci komórkowych, 
połączenia międzynarodowe); 

3.1.2. Transmisję połączeń faksowych i modemowych; 
3.1.3. Realizację połączeń z numerami alarmowymi, skróconymi i infoliniami; 
3.1.4. Prezentację numeru inicjującego; 
3.1.5. Zapewnienie, co najmniej 30 kanałów rozmownych; 
3.1.6. Zapewnienie 2 linii analogowych; 
3.1.7. Świadczenie Usług od dnia 1 listopada 2017r. do dnia 30 listopada 2018 r.  

3.2. Świadczenie usług faksowych. 
3.3. Realizację bezpłatnych połączeń wewnętrznych w budynku Zamawiającego.  
3.4. Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii internetowej VoIP dla 135 numerów VoIP 

z wykorzystaniem protokołu SIP lub AIX, PSTN ze strefy warszawskiej (z możliwością rozszerzenia o 13 
numerów - zgodnie z pkt. 1.3) oraz w zakresie telefonii analogowej dla 2 numerów. 

3.5. Zestawienie i skonfigurowanie poprzez publiczną sieć Internetu usług telefonicznych. 
3.6. Blokady połączeń na numery o podwyższonych opłatach (np. typu: 0-70..., 0-30 0-40...) w ramach realizacji 

połączeń telefonicznych, z możliwością ich usunięcia lub modyfikacji bez dodatkowych opłat.  
3.7. W zakresie połączeń wychodzących lokalnych i strefowych, międzystrefowych, międzynarodowych i do sieci 

komórkowych, zapewnienie innego ruchu do sieci publicznej taki jak: serwisy informacyjne, linie informacyjne, 
połączenia z  biurami numerów etc. w naliczaniu sekundowym. 

3.8. Wykonawca gwarantuje wysoką, jakość połączeń telefonicznych, faksowych oraz oświadcza, że posiada 
warunki techniczne i stosowne pozwolenia dotyczące świadczenia usług telekomunikacyjnych do realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

3.9. Rozwiązanie spełniające poniższe wymagania funkcjonalne: 
3.9.1. System telefonii VoIP musi być rozwiązaniem otwartym, pozwalającym na rozbudowę w przyszłości 

o nowe funkcjonalności oraz dopuszczające zastosowanie sprzętu różnych producentów. 
3.9.2. Tworzenie Grup: 

3.9.2.1. Grupy wywołań (ang. Hunting groups). Połączenie telefoniczne kierowane do grupy powoduje 
wywołanie wszystkich abonentów do niej przynależnych; 

3.9.2.2. Grupy pickup pozwalającej na przejmowanie połączenia telefonicznego kierowanego do abonenta 
z grupy, przez innego abonenta należącego do tej grupy; 

3.9.2.3. Grupy ustawień pozwalających na jednoczesną modyfikację parametrów wszystkich abonentów 
przypisanych do danej grupy.  

3.9.3. Przekierowania: 
3.9.3.1. Bezwarunkowe przekazywanie połączeń - pozwalające na ustawienie numeru telefonu lub usługi 

(FollowMe albo VoiceMail), na które będą przekazywane wszystkie połączenia trafiające do danego 
abonenta; 

3.9.3.2. Przekazywanie połączeń w przypadku zajętości - pozwalające na ustawienie numeru telefonu lub 
usługi (FollowMe albo VoiceMail), na które będą przekazywane połączenia trafiające do danego 
abonenta, w przypadku, kiedy ten będzie zajęty; 

3.9.3.3. Przekazywanie połączeń w przypadku niedostępnego telefonu - pozwalające na ustawienie numeru 
telefonu lub usługi (FollowMe albo VoiceMail), na które będą przekazywane połączenia trafiające 
do danego abonenta, w przypadku, kiedy jego telefon wew. będzie niedostępny; 

3.9.3.4. Przekazywanie połączeń w przypadku braku odpowiedzi - pozwalające na ustawienie numeru 
telefonu lub usługi (FollowMe albo VoiceMail), na które będą przekazywane połączenia trafiające 
do danego abonenta, w przypadku, kiedy nie będzie odbierał połączenia; 

3.9.3.5. Przekazanie połączenia na tel. komórkowy; 
3.9.3.6. Transfer (przekazanie) połączenia przychodzącego lub wychodzącego do innego rozmówcy 

w obrębie sieci Wykonawcy lub poza nią. 



 

 

3.9.3.7. Prezentację numeru dzwoniącego przy przekierowaniu. 
3.9.4. Zawieszenie rozmówcy (ang. hold) poprzez kombinację klawiszy na telefonie rozmówcy oraz włączenia 

sygnału oczekiwania lub muzyki. 
3.9.5. Parkowanie połączeń i podejmowanie ich z innych aparatów poprzez podanie odpowiedniego kodu. 
3.9.6. Oddzwonienie do ostatniego rozmówcy. 
3.9.7. Ponowne wybranie poprzez skrócony kod ostatnio wybieranego numeru. 
3.9.8. Rezerwacja połączenia w przypadku zajętości abonenta, do którego staraliśmy się dodzwonić. 
3.9.9. Możliwość tworzenia konferencji trójstronnej. 
3.9.10. Nagrywanie połączeń wychodzących lub przychodzących jednocześnie dla 10 połączeń. 

3.9.10.1. Możliwość zdefiniowania numerów telefonów objętych nagrywaniem. 
3.9.10.2. Czas przechowywania nagrań min. 30 dni. 
3.9.10.3. Możliwość pobierania nagrań przez Zamawiającego. 

3.9.11. Usługa DND (nie przeszkadzaj) polegająca na odrzucaniu każdego połączenia przychodzącego do 
danego abonenta. 

3.9.12. CallerID polegająca na ustawieniu dowolnego ciągu znaków, który będzie prezentowany innemu 
abonentowi wewnętrznemu w momencie otrzymania połączenia od tego abonenta. 

3.9.13. Timeout polegająca na indywidualnym ustawienie czasu wywoływania telefonu abonenta. 
3.9.14. FollowMe (podążaj za mną) polegająca na zdefiniowaniu wielu numerów telefonów, pod którymi 

potencjalnie będzie dostępny abonent centrali. System będzie wykonywał połączenia kolejno pod każdy 
zdefiniowany numer. 

3.9.15. Tworzenie infolinii IVR (ang. Interactive Voice Response). 
3.9.15.1. Tworzenie zapowiedzi głosowych. 
3.9.15.2. Możliwość ładowania i odsłuchiwania plików dźwiękowych zapowiedzi i muzyki, odtwarzanie 

własnych nagrań głosowych. 
3.9.15.3. Tworzenie kolejek połączeń (contact center ready). 
3.9.15.4. Graficzny edytor IVR.  
3.9.15.5. Zarządzanie zapowiedziami głosowymi IVR. 
3.9.15.6. Możliwość ładowania i odsłuchiwania dowolnych zapowiedzi głosowych z poziomu 

graficznego edytora IVR.  
3.9.15.7. Ustalanie liczby kolejek przychodzących. 
3.9.15.8. Ustalanie czasu wywoływania konsultanta. 
3.9.15.9. Wywoływanie równoległe dla wielu połączeń oczekujących. 
3.9.15.10. Powiadamianie o pozycji w kolejce, o szacowanym czasie oczekiwania itd. 
3.9.15.11. Ustawienia zasad wejścia i pobytu w kolejce. 

3.9.16. Opóźnienie połączenia z konsultantem, powiadamianie konsultanta o czasie oczekiwania w kolejce. 
3.9.17. Tworzenie pokoi telekonferencyjnych, w co najmniej 3 trybach: meet me, add on lub masterem: 

3.9.17.1. Dostępność pokoju pod numerem wewnętrznym i zewnętrznym; 
3.9.17.2. Tworzenie pokoi konferencyjnych dla abonentów, pod numerem wewnętrznym oraz 

numerem zewnętrznym; 
3.9.17.3. Zabezpieczenie wejścia do pokoju kodem PIN.  

3.9.18. Tworzenie zapowiedzi głosowych i „Music On Hold”. 
3.9.19. System telefonii VoIP ma mieć wymienione poniżej funkcje dodatkowe: 

3.9.19.1. Możliwość odbioru wiadomości faksowych poprzez email (fax2mail i mail2fax); 
3.9.19.2. Możliwość odbioru wiadomości faksowych na liniach analogowych; 

3.9.20. Wspólna książka telefoniczna z możliwością wybrania określonego wpisu po jego nazwie.  
3.9.20.1. Możliwość integracji spisu numerów wewnętrznych z IPPBX. 
3.9.20.2. Możliwość wyboru numeru abonenta z listy na klawiaturze telefonu. 

3.9.21. Grupa funkcji centrum kontaktu (ang. Contact Center) dająca możliwość realizacji zaawansowanych 
sposobów obsługi połączeń przychodzących i wychodzących (nie tylko kanału głosowego). 

3.9.22. Urządzenia systemu telefonii VoIP muszą wspierać technologie SIP Trunk. 
3.9.23. Wykonawca musi mieć możliwość zestawienia SIP Trunk obsługującego DDI, czyli usługi polegającej na 

tym, że można zadzwonić bezpośrednio na numer abonenta wewnętrznego. DDI musi być zgodny 



 

 

z centralą VoIP. 
3.9.24. Prezentacja numeru (CLIP). 
3.9.25. Ukrycie numeru (CLIR). 
3.9.26. Udostępnienie Zamawiającemu aplikacji CTI (Computer Telephony Integration) dla systemu MS 

Windows, pozwalającej na wyświetlenie informacji o numerze telefonu osoby dzwoniącej na ekranie 
monitora konsultanta, który będzie obsługiwał połączenie. 

 
4. Udostępnienie/zapewnienie nowych aparatów telefonicznych  

4.1. Informacje i wymagania szczegółowe. 
4.1.1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu aparaty telefoniczne 128 szt. z możliwością zwiększenia ich liczby 

do 141 sztuk (w ramach zamówienia opcjonalnego - dodatkowych 13 aparatów telefonicznych) 
o  parametrach nie gorszych: 

Aparat telefoniczny systemowy z wyświetlaczem oraz wbudowaną klawiaturą, posiadający: 
- graficzny wyświetlacz LCD z podświetlaniem,  
- minimum 4 klawiszy funkcyjnych na wyświetlaczu,  
- możliwość prowadzenia rozmowy przy odłożonej słuchawce,  
- wybieranie numeru przy odłożonej słuchawce, 
- klawiatura alfanumeryczna, 
- inne: klawisze OK, wyjścia, zakończenia połączenia, Redial, trybu głośnomówiącego, 

wyciszania mikrofonu, funkcja głośnomówiąca, menu w języku polskim, zasilanie PoE, 
gniazdo zestawu słuchawkowego (3,5 mm),  

- obsługiwany protokół sygnalizacyjny SIP, 
- pozwalające realizować funkcjonalności wymienione w pkt. 3.9. 

 
4.1.2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu aparaty telefoniczne 7 szt. o  parametrach nie gorszych: 

Aparat telefoniczny z wyświetlaczem oraz wbudowaną klawiaturą, posiadający: 
- kolorowy wyświetlacz  z podświetlaniem,  
- minimum 4 klawisze funkcyjnych na wyświetlaczu,  
- możliwość prowadzenia rozmowy przy odłożonej słuchawce,  
- wybieranie numeru przy odłożonej słuchawce, 
- klawiatura alfanumeryczna, 
- inne: klawisze OK, wyjścia, zakończenia połączenia, Redial, trybu głośnomówiącego, 

wyciszania mikrofonu, funkcja głośnomówiąca, menu w języku polskim, zasilanie PoE, 
gniazdo zestawu słuchawkowego (3,5 mm),  

- obsługiwany protokół sygnalizacyjny SIP, 
- pozwalające realizować funkcjonalności wymienione w pkt. 3.9. 

 
5. Realizacja zadania. 

5.1. Wykonawca, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy, przedstawi harmonogram 
prac, jakie muszą być wykonane przez Wykonawcę, w celu zapewnienia świadczenia Usług w terminie od dnia 
1 listopada 2017r. Harmonogram powinien objąć w szczególności następujące przedsięwzięcia:  

5.1.1. Prace instalacyjne.  
5.1.2. Przeniesienie numerów.  
5.1.3. Wykonanie testów. 
5.1.4. Termin uruchomienia świadczenia usług. 

5.2. Realizacja polega na podłączeniu do systemu wszystkich urządzeń końcowych, w tym 135 aparatów 
telefonicznych oraz 2 faksów. 

5.2.1. Podjęcie połączenia telefonicznego inicjowanego przez abonenta innej centrali (odbieranie połączeń). 
5.2.2. Zarządzanie abonentami wewnętrznymi pozwalające: dodawać, usuwać abonentów wewnętrznych 

centrali oraz wykonywać modyfikację wszystkich parametrów ustawień abonenckich.  

5.3. Realizację połączeń zarówno pomiędzy pracownikami wewnętrznymi, a publiczną siecią telefoniczną. 
5.4. Billing dla połączeń zrealizowanych do sieci PSTN wraz z kosztem poszczególnych połączeń w trybie 



 

 

rzeczywistym on-line. Billing winien zawierać, co najmniej informacje o dacie i godzinie połączenia, czasie 
trwania w sekundach, numerach, które się łączyły i kosztach połączenia. Billing połączeń musi być generowany 
w postaci elektronicznej i musi być dostępny przynajmniej przez 12 miesięcy wstecz. 

5.5. Wykonawca przedstawi miesięczny raport dostępności świadczonych usług. 
5.6. SLA dla gwarancji całości usług. 
5.7. Usługę w trybie 24/7, przez cały okres realizacji umowy z zapewnieniem odpowiedniej jakości połączeń, tj. 

poprawności wybierania numerów, poprawności wszelkich innych połączeń oraz braku zakłóceń 
utrudniających lub uniemożliwiających korzystanie z usługi. 

5.8. Całodobowy numer telefoniczny dostępny w trybie 24/7, celem przekazywania zgłoszeń o awariach i usterek 
oraz adres poczty elektronicznej e-mail, 

5.9. Reakcję w celu usunięcia awarii, nieprawidłowości lub usterki w przeciągu 30 minut od czasu zgłoszenia do 
Wykonawcy. Jeśli przyczyna leży po stronie Wykonawcy, zobowiązanym jest on usunąć zgłoszoną przez 
Zamawiającego awarię w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od momentu zgłoszenia, wliczając w to dni 
świąteczne i ustawowo wolne od pracy, czas usunięcia nieprawidłowości to 1 Dzień Roboczy od momentu 
otrzymania zgłoszenia, zaś usunąć usterkę w czasie nie dłuższym niż 3 Dni Robocze. 

(W przypadku braku możliwości zgłoszenia poprzez numer telefoniczny udostępniony przez Wykonawcę, 
Zamawiający zgłoszenie o awarii przekaże na wskazany adres e-mail Wykonawcy. Przy zgłoszeniu przekazanym 
pocztą elektroniczną, SLA naliczane jest od czasu wysłania wiadomości) 

 „Awaria” rozumiana jest, jako brak dostępnych usług telekomunikacyjnych. 
 „Nieprawidłowość” dotyczy nieprawidłowego działania urządzeń lub aparatów telefonicznych. 
 „Usterka” rozumiana jest, jako utrudnienia lub brak pełnej funkcjonalności w usługach 

telekomunikacyjnych. 
5.10. Konserwację, backup ustawień, uaktualnienia firmware oraz zdalną zmianę konfiguracji przez okres trwania 

umowy. Wykonawca przeprowadzi zmiany konfiguracji, niemożliwe do przeprowadzenia przez panel 
administracyjny udostępniony Zamawiającemu. Czas od zgłoszenia potrzeby zmiany konfiguracji, do 
wprowadzenia nowej konfiguracji nie może przekraczać 4 godzin (zgłoszenia w dni robocze, w godz. 8-16). 

5.11. Dostęp do panelu administracyjnego pozwalający na samodzielną edycję opisów przypisanych numerów, 
edycję zapowiedzi, konfiguracji IVR, grup wywołań, przekierowania i innych funkcjonalności. Wykonawca 
dostarczy wszelkie niezbędne instrukcje w tym zakresie (w postaci elektronicznej w języku polskim). 

5.12. Dostęp do panelu Klienta, gdzie administratorzy będą posiadać dostęp do logów generowanych przez system 
oraz zmianę parametrów technicznych obsługi. Wykonawca dostarczy wszelkie niezbędne instrukcje w tym 
zakresie (w postaci elektronicznej w języku polskim). 

5.13. Wykonawca udostępni Zamawiającemu dostęp do modułu raportującego uwzględniającego, co najmniej: 
5.13.1. Statystyki odebranych/wybieranych połączeń.  
5.13.2. Średnia liczba połączeń. 
5.13.3. Przedział czasowy, kiedy rozmów jest najwięcej w czasie dnia. 
5.13.4. Średni czas rozmowy. 
5.13.5. Czas oczekiwania w kolejce infolinii z podziałem na efekt końcowy oczekiwania. 
5.13.6. Liczbę oczekających w kolejce infolinii. 
5.13.7. Generator wykresów. 
5.13.8. Generator raportów niestandardowych obejmujący definiowany zakres danych. 

5.14. Telefoniczne wsparcie pracowników Zamawiającego w zakresie administrowania funkcjonalnościami 
udostępnionymi w ramach świadczonej usługi w godz. 8-16 w Dni Robocze. 

5.15. Bieżące informowanie Zamawiającego poprzez pocztę elektroniczną o planowanych przerwach technicznych 
z wyprzedzeniem, co najmniej 2 dni roboczych.  

5.16. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania usługi w stanie bezawaryjności (SLA) na poziomie min. 99,8% 
miesięcznie. 

 
6. Zamawiający zobowiązuje się do:  

6.1. Informowania Wykonawcy o awariach, usterkach i nieprawidłowościach w jeden z podanych sposobów:  
6.1.1. Telefonicznie, pod numer telefonu Wykonawcy czynny całą dobę, z odnotowaniem numeru zgłoszenia, 

godziny i danymi osoby przyjmującej zgłoszenie; 



 

 

6.1.2. Pocztą elektroniczną na adres Wykonawcy. 
6.2. Umożliwienia pracownikom Wykonawcy lub służbom działającym w jego imieniu do sprawdzenia stanu 

technicznego łączy telekomunikacyjnych i urządzeń końcowych zainstalowanych w obiektach Zamawiającego, 
o ile jest to konieczne do należytego świadczenia usług telekomunikacyjnych lub rozpatrzenia reklamacji. 
Sprawdzenie takie nastąpi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.  

6.3. Zamawiający zobowiązuje się do bezpłatnego udostępnienia energii oraz miejsca w swoich szafach, 
okablowania strukturalnego niezbędnego do zainstalowania urządzeń związanych ze świadczeniem usług 
będących przedmiotem niniejszego postępowania. 

 
7. WYMAGANIA FINANSOWE  

7.1. Opłata miesięczna w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych uwzględniać będzie: 
- abonament w zakresie 135 aparatów telefonicznych (zamówienie gwarantowane), 
- abonament z zakresie 2 linii analogowych, 
- wykonane w danym miesiącu połączenia, 
- liczbę wykorzystywanych w danym miesiącu abonamentów dodatkowych (zamówienie opcjonalne), 
- stałą opłatę za łącze telekomunikacyjne (w tym prace instalacyjne). 

7.2. Taryfikowanie pozostałych połączeń oraz usług, o których mowa w pkt. 5 w części pierwszej OPZ (co może 
stanowić nie więcej niż 5% wartości zamówienia), na zasadach ogólnych wynikających z aktualnych cenników 
Wykonawcy. Aktualny cennik będzie dostarczony przez Wykonawcę w formie załącznika do umowy, 
a przedstawiona oferta nie może być mniej korzystna niż bieżące oferty standardowe dla biznesu. 

7.3. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z usług, o których mowa w pkt. 7.2, Zamawiający zapłaci za te 
usługi zgodnie z cennikiem Wykonawcy dla Klienta Biznesowego dołączonym do Umowy oraz na podstawie 
prawidłowo wystawionej faktury VAT, doręczonej do Zamawiającego. 

7.4. Faktury VAT wystawiane dla Zamawiającego w cyklach miesięcznych przy założeniu, że początkiem okresu 
rozliczeniowego jest pierwszy dzień danego miesiąca, z wyjątkiem pierwszej faktury, której początek okresu 
rozliczeniowego rozpocznie się wraz z rozpoczęciem świadczenia usługi telefonii stacjonarnej. Faktury będą 
miały wyłącznie formę zbiorczego rozliczenia. 

7.5. Termin płatności za każdorazową usługę będzie wynosił 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo sporządzonej 
faktury VAT do siedziby Zamawiającego. 

7.6. Jeżeli Wykonawca zamierza zastosować upusty cenowe (marże, rabaty), to proponując je Zamawiającemu 
musi je uwzględnić w ostatecznej cenie oferty. 

7.7. Ze względu na specyfikę oraz strukturę organizacyjną Zamawiającego – jako jednostki budżetowej oraz z uwagi 
na przyjętą strategię zarządzania środkami finansowymi, Zamawiający zastrzega sobie prawo i możliwość 
nakładania na poszczególne numery telefoniczne ograniczeń w postaci nałożonych blokad na realizację 
połączeń telekomunikacyjnych. Wykonawca z realizacji nałożonych blokad nie może wnosić żadnych roszczeń 
ani o wypłatę odszkodowania. 

 
8. Informacja o generowanym ruchu (12 m-cy do oceny - kalkulacji kosztów).  

8.1. Do oceny kosztów połączeń można przyjąć następujące frakcje połączeń oraz ich czas w rozliczeniu 12 
miesięcznym przy naliczaniu sekundowym połączenia telefonicznego*:  

8.2. Połączenia lokalne i strefowe – 64 980 minut.  
8.3. Połączenia międzymiastowe/międzystrefowe – 26 400 minut  
8.4. Połączenia międzynarodowe – 1 200 minut  
8.5. Połączenia komórkowe – 24 000 minut  
8.6. Połączenia pozostałe 5% wartości zamówienia (np. usługi sieci inteligentnej, usługi do sieci 

teleinformatycznych zgodne z cennikiem operatora dla klientów biznesowych).  

 
*Powyższe wartości są wartościami szacowanymi na podstawie dotychczas realizowanych połączeń i nie są wiążące dla 
Zamawiającego przy realizacji niniejszej umowy. Rzeczywiste ilości wynikać będą z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego. 

 

 


