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Nidzica, 06.10.2017 roku 

Załącznik Nr 1 

DO – 0320 – 3/2017 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

na „Sprzedaż, montaż i konfigurację serwera telekomunikacyjnego dla Powiatowego Urzędu Pracy 

w Nidzicy” 

 

I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i wdrożenie serwera 

telekomunikacyjnego (ST)  stanowiącego rolę centrali telefonicznej, aparatów 

telefonicznych, niezbędnego osprzętu ST wraz z licencjami (o ile są wymagana do 

prawidłowego działania ST) dla Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy. 

1) Serwer telekomunikacyjny – 1 szt. 

Nazwa producenta/Typ/Model …………………………………………………………… 

1. Wymagania ogólne dla serwera telekomunikacyjnego. 

a) Wszystkie niżej opisane elementy i funkcjonalności oferowanego serwera 

telekomunikacyjnego muszą być aktualnie dostępne tj. umożliwiać ich 

bezzwłoczne zamówienie i wdrożenie. 

b) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wyczerpujące informacje 

potwierdzające realizację wszystkich poniższych wymagań (do oferty należy 

dołączyć pełną specyfikację sprzętu oraz spisu licencji - o ile są wymagane). 

c) Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do udostępnienia demo 

oferowanego rozwiązania w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia wątpliwości 

Zamawiającego.   

d) Wszystkie niżej opisane elementy i funkcjonalności oferowanego ST muszą być 

ze sobą w pełni kompatybilne (wykorzystywać wszystkie dostępne 

funkcjonalności). 

e) Wszystkie elementy oferowanego sprzętu muszą być fabrycznie nowe i pochodzić  

z autoryzowanego przez producenta systemu dystrybucji. Nie dopuszcza się 

dostaw pochodzących z demontażu. W przypadku ST wymagane jest dołączenie 

aktualnego Certyfikatu lub Świadectwa Autoryzacji wydanego przez producenta 

(generalnego dystrybutora w Polsce) na sprzedaż i świadczenie serwisu 

oferowanego sprzętu i oprogramowania. 
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f) Oferowane rozwiązanie musi być zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 

dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 

minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 

elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych 

(Dz. U. z 2016 poz. 113 z późn. zm.). 

2. Ogólne parametry techniczne i funkcjonalne serwera telekomunikacyjnego 

Minimalne wymagania zasobów serwera telekomunikacyjnego: 

 Ilość abonentów - do 300 abonentów; 

 Liczba jednoczesnych połączeń głosowych – 40; 

 Liczba jednoczesnych połączeń wideo – 3; 

 Liczba jednoczesnych rejestrowanych nagrań – 40; 

 Linie miejskie ISDN E1 – 1; 

 Linie miejskie POTS – 64; 

 Linie GSM – 58; 

 Linie VoIP – 50; 

 Książka telefoniczna – 30000 wpisów; 

 Obudowa 19" – rack; 

 Pamięć masowa – wbudowany dysk wewnętrzy min. 120GB; 

 Zasilanie – wbudowany zasilacz 230V; 

 możliwość redundancji jednostki sterującej zajmującej w szafie rack max. 

1,5U; 

 wbudowany kontroler zasilania awaryjnego/ładowania akumulatorów 12V; 

 szyfrowanie połączeń SIP głosowych i wideo; 

 Wsparcie dla protokołu – T.38; 

 Kodeki audio: G.711, G.722, G.729; 

 Kodeki wideo: H.263+, H.263. 

 

3. Szczegółowe parametry techniczne i funkcjonalne serwera telekomunikacyjnego 

 Sposób montażu – rack max. 3,5U; 

 Łącze operatorskie – możliwość podłączenia łączy miejskich: 3xISDN BRI 

(2B+D) 

 Podłączenie minimum: 

o 48 abonentów analogowych, w tym fax, 
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o 4 abonentów cyfrowych (za pomocą telefonów systemowych), 

o 30 abonentów IP z funkcja BLF, 

 Minimalne funkcjonalności: 

o Infolinia IVR; 

o 6 jednocześnie nagrywanych połączeń głosowych na dysk wewnętrzny 

serwera telekomunikacyjnego (bez montowania pamięci typu Flash); 

o obsługa nagrań – pobieranie, archiwizacja, odsłuchiwanie; 

wyszukiwanie rozmów zarejestrowanych przy użyciu systemu 

nagrywania za pomocą aplikacji (tego samego producenta co ST), 

możliwość pobierania nagrań z serwera telekomunikacyjnego na 

lokalny komputer; 

o zarządzanie kosztami rozmów, taryfikacja z wykorzystaniem 

mechanizmów wewnętrznych serwera telekomunikacyjnego oraz 

dodatkowej aplikacji (program bilingowy tego samego producenta co 

ST) dający możliwość analizy ruchu telefonicznego oraz pobrania 

wydruków dla min. 48 poszczególnych numerów wewnętrznych; 

o integracja systemów telekomunikacyjnych i informatycznych; 

o wsparcie CTI dla min. 10 telefonów; 

o zdalne zarządzanie przez przeglądarkę WEB (bez konieczności 

instalowania/uruchamiania wtyczek w standardzie NPAPI) 

o współpraca z aplikacjami komputerowymi; 

o prezentacja numeru CLIP; 

o min. 2 porty GbE; 

Jeżeli oferowane rozwiązanie wymaga licencjonowania, należy przewidzieć odpowiednią 

ilość licencji dla zapewnienia ww. funkcjonalności 

 

2) Telefon systemowy IP (typ1) – 1 szt. 

Nazwa producenta/Typ/Model …………………………………………………………… 

Telefon systemowy (tego samego producenta co ST) z wyświetlaczem TFT (480 x 272 

pikseli), przyłączany kablem Ethernet do zasobów VoIP serwera telekomunikacyjnego z 

min. 57 klawiszami programowalnymi z funkcją BLF oraz dedykowanym zasilaczem (dla 

sekretariatu). 

 Minimalne wymagania: 

 praca w sieci LAN i WAN – tworzenie rozproszonych sieci firmowych; 

 dwuportowy przełącznik sieci LAN; 
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 automatyczna autoryzacja telefonu na podstawie MAC adresu; 

 kolorowy ekran i czytelne ikony; 

 prezentacja statusu abonentów; 

 zróżnicowane dzwonki dla połączeń; 

 menu w języku polskim; 

 indywidualne ustawienia ekranu i telefonu; 

 gniazdo zestawu słuchawkowego oraz mikrofonu; 

 tryb głośnomówiący; 

 możliwość korzystania ze słuchawek nagłownych; 

 możliwość dołączenia konsol rozszerzających przyciski programowalne (min. 3); 

 połączenia konferencyjne oraz funkcje centralowe; 

 blokada / aktywacja telefonu indywidualnym kodem użytkownika; 

 lista 50 połączeń odebranych / nieodebranych, wybieranych numerów; 

 książki telefoniczne: firmowa, prywatna oraz spis numerów wewnętrznych; 

 wyświetlanie czasu i kosztu połączenia; 

 możliwość synchronizacji z komputerem za pomocą dodatkowych aplikacji; 

 automatyczna synchronizacja z serwerem telekomunikacyjnym – instalacja Plug 

and Play; 

 automatyczny upgrade software telefonu; 

 zasilanie: Power over Ethernet (PoE) oraz za pomocą zasilacza; 

 kolor czarny; 

 gniazdo słuchawek nagłownych umożliwiające przyłączenie słuchawek lub 

adaptera do słuchawek bezprzewodowych; 

 gniazdo mikrofonu; 

 możliwość montażu na ścianie; 

 

3) Telefon systemowy IP (typ2) – 3 szt. 

Nazwa producenta/Typ/Model …………………………………………………………… 

Telefon systemowy (tego samego producenta co ST) z wyświetlaczem, przyłączany 

kablem Ethernet do zasobów VoIP serwera telekomunikacyjnego z klawiszami 

programowalnymi z funkcją BLF oraz dedykowanym zasilaczem. 

 Minimalne wymagania: 

 menu w języku polskim; 

 wyświetlacz podświetlany 

 możliwość zarządzania konferencjami; 

 możliwość podłączenia przewodowych słuchawek nagłownych; 

 8 programowalnych przycisków uniwersalnego przeznaczenia z sygnalizacją; 

 różne rodzaje dzwonków – sygnały dla połączeń przychodzących z zewnątrz oraz 

z sieci firmowej; 

 poruszanie się po menu za pomocą klawiszy „do przodu”, „wstecz”, „góra”, „dół”; 

 sygnalizacja stanu numerów wewnętrznych i linii miejskich; 



 POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY 
ul. Traugutta 23, 13 – 100 NIDZICA,  89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl 

Strona 5 z 6 

 

 podręczna historia numerów wybranych, odebranych i nieodebranych; 

 dostęp do książek telefonicznych (publicznej i prywatnej) oraz spisu numerów 

wewnętrznych; 

 zasilanie z dedykowanego zasilacza sieciowego; 

 regulowany kąt nachylenia telefonu; 

 możliwość montażu na ścianie; 

 kolor czarny. 

 

4) Telefon bezprzewodowy IP (typ3) – 19 szt. 

Nazwa producenta/Typ/Model …………………………………………………………… 

Bezprzewodowy telefon VoIP umożliwiający korzystanie zarówno z telefonii VoIP, jak i 

tradycyjnej telefonii stacjonarnej (analogowej). Załączone wyposażenie: akumulatory; 

instrukcja; kabel do sieci komputerowej (RJ-45); kabel telefoniczny; ładowarka; 

słuchawka; stacja bazowa; zasilacz ładowarki; zasilacz stacji bazowej. 

  Minimalne parametry techniczne:  

 liczba obsługiwanych słuchawek / kont SIP (VoIP) – 6; 

 liczba równoczesnych rozmów VoIP – 2; 

 liczba równoczesnych rozmów (analog) – 1; 

 zasilanie – 230 V; 

 konfiguracja przez panel WWW – TAK; 

 montaż stacji na ścianie – TAK; 

 czas czuwania – 200 godzin; 

 czas rozmów – 18 godzin; 

 zasięg w pomieszczeniu – 50 m; 

 zasięg na zewnątrz – 300 m; 

 akumulator – 2 x AAA; 

 ekran – 32 x 34 mm, podświetlany; 

 polski interfejs – TAK; 

 kreator konfiguracji w słuchawce – TAK; 

 lokalna książka adresowa – 200 pozycji; 

 obsługa książek on-line – TAK; 

 liczba dzwonków – 20; 

 przełączanie dzwoniącego do innego pracownika – TAK; 

 rozmowa konsultacyjna z pracownikiem w trakcie przełączania – TAK; 

 synchronizacja z książkami on-line – TAK; 

 kolor czarny. 
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 Obecnie urząd ma 3 ISDN, które  obsługują 50 numerów połączonych z centralą (w tym 1 

fax). Wykonawca dostarczy i zainstaluje serwer telekomunikacyjny i aparaty telefoniczne we 

wskazanym miejscu w lokalizacji Zamawiającego, tj. w budynku Powiatowego Urzędu Pracy 

w Nidzicy ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica oraz wynajmowanych pomieszczeniach przy 

ul. Traugutta 20. Odległość między budynkami wynosi ok. 120 metrów. Połączenie pomiędzy 

budynkami realizowane jest za pomocą sieci bezprzewodowej. Serwer telekomunikacyjny ma 

obsługiwać minimum 4 telefony systemowe oraz minimum 19 bezprzewodowych w 

technologii  VoIP, minimum 48 telefonów analogowych w tym minimum 1 fax. 

 

II. Wykonanie zamówienia obejmuje: 

1. Zamontowanie wszystkich niezbędnych urządzeń (serwera telekomunikacyjnego, aparatów 

telefonicznych oraz kabli (min. kat. 5e fabrycznie zarobionymi) pomiędzy telefonami a 

gniazdami abonenckimi potrzebnych do prawidłowego działania sieci telefonicznej). 

2. Instalację i konfigurację serwera telekomunikacyjnego w siedzibie Zamawiającego oraz 

według jego zaleceń. 

3. Instalację i konfigurację aparatów telefonicznych (23 sztuki) i 1 fax. 

4. Zatrzymanie starego i uruchomienie nowego systemu centrali/serwera 

telekomunikacyjnego i funkcji telefonicznych. 

 

III. Wymagania dodatkowe: 

1. Wykonawca winien dostarczyć komplet dokumentacji technicznej oraz instrukcje 

użytkowania do serwera telekomunikacyjnego i aparatów telefonicznych (w języku 

polskim). 

2. Deklaracja zgodności CE (dołączyć do oferty). 

3. Menu serwera telekomunikacyjnego oraz telefonów musi być w języku polskim. 

4. Firmware sprzętu musi być w najnowszej dostępnej wersji. 

5. Szkolenie administratora z zakresu przedmiotu zamówienia (min. 8 godz.). 

6. Licencje, jeżeli są wymagana muszą być wydane na czas nieokreślony. 

7. 2 lata gwarancji na przedmiot zamówienia z czasem naprawy w ciągu jednego dnia 

roboczego od zgłoszeniu awarii. 

8. Harmonogram prac oraz sposób wykonania nowych instalacji należy uzgodnić z 

Zamawiającym, aby zachować ciągłość pracy urzędu. 

9. Podczas prac nie można uszkodzić istniejącego okablowania wykorzystywanego do pracy, 

aby nie zakłócić ciągłości pracy urzędu. 

10. Wszelkie uszkodzenia powstałe podczas prac obciążają Wykonawcę i muszą zostać  przez 

niego usunięte niezwłocznie. 

11. Bezpłatne wsparcie techniczne przez okres 3 lat realizowane zdalnie, telefonicznie lub w 

siedzibie Zamawiającego. Sposób wsparcia pozostaje w gestii Zamawiającego. Koszty 

dojazdu pokrywa we własnym zakresie Wykonawca. 


