Zał. Nr 1 – zapytanie ofertowe

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia są publiczne usługi telekomunikacyjne polegające na świadczeniu w sposób
ciągły usług telefonii stacjonarnej dla potrzeb Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w
Krakowie, w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2022 r.
2. Usługi telekomunikacyjne powinny być świadczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, w
szczególności z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1907
z późn. zm.).
3. Usługi telekomunikacyjne świadczone będą w budynkach Instytutu Zaawansowanych Technologii
Wytwarzania w Krakowie przy ul. Wrocławskiej 37a
4. Usługi powinny być realizowane za pomocą:
a) 2 traktów ISDN PRA (30 B+D) z sygnalizacją DSS1 i usługą DDI dla 360 numerów;
b) 8 łącz ISDN (2B+D) z sygnalizacją DDI.
5. Zamawiający posiada prefix 12 6317 (numeracja wewnętrzna od 100 do 460).
6. Usługa musi być świadczona z użyciem planu krajowej numeracji telefonicznej o formacie: SPQM600
do SPQM699, w krakowskiej strefie numeracyjnej (nr kierunkowy 12). Wykonawca określi w ofercie
przydzielony zakres numeracji.
7. Usługi telekomunikacyjne świadczone w ramach umowy będą obejmowały: połączenia lokalne i
strefowe, połączenia międzystrefowe, połączenia do sieci komórkowych, połączenia międzynarodowe,
połączenia na bezpłatne linie 0-800, połączenia na ulgowe linie 0-801, połączenia na skrócone numery
alarmowe do służb powołanych ustawowo do niesienia pomocy, posiadających numery skrócone, np.
112, 999, 998, 997, połączenia na numery skrócone czterocyfrowe, połączenia do biura numerów, usługi
faksowe.
8. Wszystkie wyżej wymienione rodzaje połączeń i usług muszą dotyczyć również połączeń z innymi
operatorami, bez naliczania dodatkowych opłat lub stosowania szczególnych taryfikatorów.
9. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zapewni:
a) Dostępność usług na poziomie nie gorszym niż 99,7 % w skali miesiąca.
b) Możliwość bezpłatnych połączeń z numerami alarmowymi zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 16 lipca
2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1907 z późn. zm.).
c) Możliwość korzystania z informacji o numerach telefonicznych abonentów na terenie Polski.
d) Możliwość korzystania z infolini o numerach rozpoczynających się od cyfr 0800 i 0801.
e) Możliwość korzystania z czterocyfrowych numerów skróconych do służb informacyjnych i firm
usługowych np. 9491, 9436, 9434, 9627, 9288 itp.
f) Sekundowe naliczanie czasu realizowanych rozmów telefonicznych.
g) Możliwość przesyłania informacji o opłacie jako AOC w trakcie i po zakończeniu połączenia.
h) Możliwość transmisji cyfrowej w każdym kanale B z prędkością 64 kbit/s i 16kbit/s na kanale D.
i) Bezbłędną transmisję faksową
j) Rozliczane połączeń bez opłaty początkowej, poprzez naliczanie sekundowe, które musi być
przerwane w momencie rozłączenia się którejkolwiek ze stron.
k) Prezentację numerów abonentów zewnętrznych w ruchu przychodzącym, o ile numer taki nie został
zastrzeżony.
l) Prezentację lub blokadę prezentacji numerów Zamawiającego, domyślnie – prezentacja numeru.
m) Możliwość wyboru przez Zamawiającego, z poziomu aparatu telefonicznego, prezentacji lub blokadę
prezentacji numeru, w przypadku łączy cyfrowych.
n) Płaski plan taryfowy, tj. bez okresów taryfikacyjnych ze względu na porę dnia oraz dni tygodnia.
o) Rozliczanie usług dodatkowych, w szczególności tzw. informacyjnych, zgodnie z obowiązującym
cennikiem Wykonawcy, w wariancie najkorzystniejszym dla Zamawiającego.
p) możliwości blokady uzyskiwania połączeń z numerami 020X, 030X, 040X i 070X – dotyczy
wszystkich numerów objętych niniejszym postępowaniem.
INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA, THE INSTITUTE OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY,
30-011 Kraków, ul. Wrocławska 37a,
tel. dyr. +48 12 63 17 100  fax +48 12 63 39 490  www.ios.krakow.pl  ios@ios.krakow.pl

9

q) blokadę lub umożliwienie uzyskiwania połączeń według poniższych grup (zestawienie numeru i
grupy zostanie podane po zawarciu umowy):
▪ S „strefowe” – umożliwienie realizacji rozmów telefonicznych z wyłączeniem połączeń do sieci
komórkowych i międzynarodowych,
▪ K „komórkowe” – umożliwienie realizacji rozmów telefonicznych, z wyłączeniem połączeń
międzynarodowych,
▪ BO „bez ograniczeń”– umożliwienie realizacji wszystkich połączeń
10. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, zablokuje lub odblokuje określone przez Zamawiającego
połączenia lub usługi dla numerów telefonicznych stanowiących przedmiot zamówienia, w terminie nie
dłuższym niż 48 godzin od czasu otrzymania zlecenia.
11. Usługa telekomunikacyjna musi być świadczona w zgodzie z obowiązującymi przepisami i standardami
technicznymi.
12. Świadczenie usługi z zastosowaniem środków technicznych gwarantujących bezpieczeństwo przekazu
informacji.
13. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy telekomunikacyjnej oraz przepisów ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.). Włączenie
się przez osoby działające w imieniu Wykonawcy do trwającego połączenia jest możliwe tylko w
zakresie niezbędnym do usunięcia awarii lub zakłóceń i tylko po dokonaniu sygnalizacji tego faktu
osobom uczestniczącym w połączeniu.
14. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, umożliwi przeniesienie numeracji w ostatnim dniu
obowiązywania umowy, do innego operatora bez obciążania Zamawiającego jakimikolwiek kosztami z
tego tytułu.
15. Wykonawca musi dostarczać w cyklach miesięcznych pełne zestawienia bilingowe dla każdego numeru
DDI, w formacie umożliwiającym export danych do arkusza kalkulacyjnego Excel. Dopuszczalne jest
udostępnianie tych informacji za pomocą strony internetowej Wykonawcy, wysłanie pocztą
elektroniczną na adres: ios@ios.krakow.pl lub na nośniku (CD, DVD) w terminie do 21 dni od
zakończenia okresu rozliczeniowego. Zestawienie billingowe za dany miesiąc powinno zawierać co
najmniej:
a) wykaz wszystkich rozmów z podaniem numeru abonenta wybierającego i wybieranego,
b) datę i godzinę rozpoczęcia połączenia,
c) czas rozmowy podany z dokładnością do jednej sekundy,
d) koszt połączenia.
16. Zamawiający informuje, że prognozowany w okresie realizacji zamówienia ruch telefoniczny
wychodzący z centrali zlokalizowanej w budynku F Instytutu Zaawansowanych Technologii
Wytwarzania wynosi obecnie około 176400 minut, w tym:
a) połączenia do sieci komórkowych – 46944 min.;
b) połączenia międzynarodowe – 912 min;
c) połączenia lokalne i strefowe – 94128 min.;
d) połączenia międzystrefowe – 34416 min.;
17. Czas i ilość nawiązywanych połączeń w okresie realizacji zamówienia może się różnić od podanych
powyżej, jednak nie może to mieć wpływu na cenę jednostkową połączenia oraz abonamentu.
18. W chwili obecnej usługa telekomunikacyjna świadczona jest na rzecz Zamawiającego przez ORANGE
Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 160, poczta 02-326 Warszawa.
UWAGA:
Ze względu na wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia zakłóceń w pracy aparatury badawczej na
której prowadzone są prace badawcze i rozwojowe, Zamawiający nie dopuszcza montażu na swoim
terenie urządzeń służących do bezprzewodowego przesyłania sygnału.
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