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POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 
35 - 242 Rzeszów 

ul. Partyzantów 1 a 
 

Znak sprawy: OR.261.1.2019 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: 
„ZAKUP, DOSTAWĘ I WDROŻENIE SYSTEMU ZUNIFIKOWANEJ KOMUNIKACJI, LICENCJI, 

TERMINALI TELEFONICZNYCH, DRUKARKI I USŁUGI AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA.” 

 
KOD CPV: 32551200-2 Centrale telefoniczne 
  32550000-3 Sprzęt telefoniczny 
  30232110-8 Drukarki laserowe 
   
 
W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów 
ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986 z późniejszymi zmianami) 
 
W TRYBIE: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
 

 
Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. 
 
Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub 
nienależyte wykonanie zamówienia. 
 
 
Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszych warunków zamówienia. 
 
 
 
                Zatwierdził: 

 
 
 
 

dnia ………………...                                                                     ……................................................ 
podpis i pieczęć zamawiającego 
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ZAMAWIAJĄCY:    Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie  
    35 – 242 Rzeszów, ul. Partyzantów 1 a  
    tel. 0-17/ 25-00-100, fax. 862-30-90 
 

zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu nieograniczonego 
 

 Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. 
 Wszystkie załączniki stanowią integralną część SIWZ. 
 Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami oprócz formy pisemnej 

również w formie faksu, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, 
zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy niezwłocznie potwierdzić 
pisemnie. 

 W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy Pzp i aktów 
wykonawczych do Pzp. 

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych. 
 Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.  
 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert równoważnych. 
 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.  
 Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej. 
 Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów. 
 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy zawarte są we wzorze umowy - 

Załącznik Nr 5 
 Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców. 
 Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art.24aa, ust.1 

ustawy Pzp 
 
Rozdział I.                  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
 
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 
dalej „RODO”, informuję, że:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający Powiatowy Urząd 
Pracy w Rzeszowie ul. Partyzantów 1a, 35-242 Rzeszów, dane kontaktowe: infolinia 459 595 
060, 801 002 124 , e-mail pup@pup.rzeszow.pl; 
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Powiatowym Urzędzie Pracy  w 
Rzeszowie adres e-mail: iod@pup.rzeszow.pl; 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ”Zakup, dostawa 
i wdrożenie systemu zunifikowanej komunikacji, licencji, terminali telefonicznych, drukarki i 
usługi aktualizacji oprogramowania” znak sprawy OR.261.1.2019, prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego; 
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4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986), 
dalej „ustawa Pzp”;   
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
8. Posiada Pani/Pan: 
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących; 
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 
RODO **;   
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
9. Nie przysługuje Pani/Panu: 
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO.  
______________________ 
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników. 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania 
ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego 
Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 

 
Rozdział II.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 
Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup, dostawa i wdrożenie systemu zunifikowanej 
komunikacji, licencji, terminali telefonicznych, drukarki i usługi aktualizacji 
oprogramowania.” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 6 do 
niniejszej specyfikacji. 

1. Termin realizacji: do dnia 20.12.2019r. 
 
Rozdział III.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  
 
Ofertę stanowi druk „Formularz ofertowy” z załącznikami i wymaganymi dokumentami. 
Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ. 
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1) Każdy wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, 
zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Złożenie przez jednego wykonawcę lub 
podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania 
alternatywne spowoduje jej odrzucenie zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.  

 
2) Osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy na: 

a) załącznikach, 
b) w miejscach, w których wykonawca naniósł zmiany, 
c) w miejscach do tego przeznaczonych. 

3)  Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można 
odczytać zgodne z aktualnym dokumentem tożsamości imię i nazwisko podpisującego, 
a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska, to musi być 
uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię i 
nazwisko podpisującego ofertę. 

4) Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie 
nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, odpisu z Rejestru Handlowego lub Krajowego Rejestru 
Sądowego). 

5) W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone 
pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do 
reprezentacji wykonawcy. W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwo musi być 
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

6) Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty, które 
należy przedstawić w formie oryginałów lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich 
kopie. Poświadczenie musi być opatrzone datą, podpisem osoby upoważnionej do 
reprezentowania wykonawcy i opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”. 

7) Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia 
dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a zamawiający 
nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.  

8) Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 
nieważności (zgodnie art. 9 ust. 2 ustawy Pzp). 

9) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma 
nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. 

10) Załączniki SIWZ, które wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie, powinny zostać 
wypełnione przez wykonawcę bez wyjątku ściśle według warunków i postanowień SIWZ. 

11) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie 
przez osobę podpisującą ofertę. 

12) Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa (art. 8 ust. 3) z ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 11 
ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. z 2019r., poz. 1010 z późn. zm.), 
które nie mogą być udostępniane i powinny być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ 
INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ 
PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ 
KONKURENCJI” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. 
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13) Wykonawca winien zamieścić ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w dwóch trwale 
zamkniętych kopertach, zewnętrznej i wewnętrznej. 

14) Kopertę zewnętrzną należy zaadresować: 
 

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 
35 – 242 RZESZÓW UL. PARTYZANTÓW 1 A 
 
Postępowanie w trybie: „Przetargu nieograniczonego” 
Znak sprawy OR.261.1.2019 
 
„Zakup, dostawa i wdrożenie systemu zunifikowanej komunikacji, licencji, terminali 
telefonicznych, drukarki i usługi aktualizacji oprogramowania.” 
 
nie otwierać przed dniem 03.10.2019r. do godz. 10:00 

 
Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie) 
 

Koperta wewnętrzna powinna zawierać poza oznaczeniami powyżej nazwę i adres wykonawcy 
(dopuszcza się możliwość odcisku pieczęci). 
 
Rozdział IV.       WARUNKI STAWIANE WYKONAWCOM 
 
I. Warunki ogólne: 

1. Wykonawca musi spełniać wymogi określone w art. 22 ust.1 ustawy. 
2. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 
3. Wykonawca musi spełniać wymogi określone w niniejszej SIWZ. 

 
Rozdział V.  INFORMACJE O DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WYMAGANYCH WARUNKÓW 
 
I. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust.1 ustawy Pzp Wykonawca załączy do oferty poniższe dokumenty i oświadczenia: 
 

1. Oświadczenie wykonawcy, potwierdzające spełnianie warunków określonych w art. 22 
ust. 1 ustawy PZP (wg Załącznika Nr 3); 

2. Wypełnione i podpisane przez osobę/osoby upoważnione Formularz ofertowy 
stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ 

3. Wypełnione i podpisane przez osobę/osoby upoważnione Formularz cenowy 
stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ 

4. Upoważnienie do podpisania oferty o ile upoważnienie nie wynika z innych 
dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, odpisu z Rejestru Handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego). 

5. Pełnomocnictwo w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, określające 
jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.  
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II. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia zamawiający żąda: 

a. Oświadczenia o braku podstawy do wykluczenia art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (wg Załącznika 
Nr 4); 

b. W terminie 3 dni od dnia przekazania informacji z otwarcia ofert (art.86 ust.5) – Listę 
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 
pkt. 23, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (Załącznik nr 7) 

 
III. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, odpowiadają określonym wymaganiom 

 

W celu potwierdzenia ważności oferty i spełniania wymaganych warunków, Wykonawca 
załączy na etapie składania oferty następujące dokumenty i oświadczenia według poniższych 
zasad: 

 Certyfikaty osób przewidzianych do wykonania prac konfiguracyjnych: 

 VMware Certified Professional - Data Center Virtualization 2019 (VCP-DCV 2019) (lub 
nowszym) 

 Veeam Certified Engineer (VMCE) 

 Fortinet NSE 4 Security Professional 

 

Dla drukarki 

 Deklaracja zgodności CE 

 

Zasady udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie: 

 

a) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumenty 
określone w rozdziale V pkt I ppkt 1, oraz punkt II SIWZ składa każdy z wykonawców 
oddzielnie. Pozostałe dokumenty wykonawcy składają wspólnie.  

b) W przypadku wykonawców występujących wspólnie zobowiązani są oni ponadto 
przedłożyć umowę regulującą ich współpracę. 

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
 

Spełnia/nie spełnia 
 
Zamawiający wezwie wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów, lub złożyli 
dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie. 
 
Rozdział VI.            WYMAGANY TERMIN WYKONANIA UMOWY 

 
Termin realizacji zamówienia: do 20.12.2019r. 
 

Rozdział VII. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA ICH OCENY 
 
1. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie. 
 
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami ich wagami: 
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Lp. KRYTERIUM WAGA KRYTERIUM SPOSÓB OCENY 

1. Oferowana cena 88 pkt. minimalizacja 

2 Okres gwarancji 12 pkt. maksymalizacja 

OGÓŁEM 100 pkt  

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich 
wag. Oferty będą oceniane punktowo. 
 
2. Ocena ofert 
2.1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim 

sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryterium oceny określonym 
w niniejszym rozdziale, pkt. 1. 

2.2. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez 
wykonawcę w kryterium cena i okres gwarancji. 

2.3. Punkty za cenę wylicza się wg wzoru: 
 

Wart.  punktowa  W
C

Cn

min   

W - waga kryterium ceny 
Cmin - cena minimalna w zbiorze ofert 
Cn - cena badanej oferty 
 

2.4. Punkty za kryterium „okres gwarancji” zostaną ocenione w skali punktowej do 12 pkt, 
na podstawie oświadczenia złożonego wraz z ofertą. 
Zamawiający dokona oceny w następujący sposób: 
- w przypadku zaoferowania gwarancji na minimalny wymagany przez Zamawiającego okres  
wskazany w opisie przedmiotu zamówienia wykonawca otrzyma 0 pkt. 
- wykonawca otrzyma 1pkt. za każdy dodatkowy miesiąc gwarancji powyżej wymaganego przez 
Zamawiającego minimum 
- maksymalny okres podlegający punktacji wynosi 12 miesięcy (przedłużenie gwarancji powyżej 
12 miesięcy nie będzie podlegało dodatkowej punktacji) 
 
2.5. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. 

 
UWAGA! Uzyskanie dodatkowych punktów w tym kryterium możliwe jest tylko w przypadku 
zaproponowania przez Wykonawcę wydłużonego okresu gwarancji dla wszystkich pozycji. 
 
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą łączną liczbą punktów uzyskanych 

w ww. kryteriach. 
SUMA PUNKTÓW = W+G 
W - waga kryterium ceny 
G – punkty za dodatkową gwarancję 
 

4. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia 
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta: 
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 odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ustawie Prawo Zamówień 
Publicznych, 

 odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, 

 została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o kryteria wyboru cena. 
 
Rozdział VIII       Kryteria powodujące odrzucenie oferty 
 
Zgodnie z art. 89 ust. 1, w ściśle określonych przypadkach, zamawiający zobowiązany jest 
odrzucić ofertę. Oferta zostanie odrzucona jeżeli: 

1) jest niezgodna z ustawą, 
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3, 
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, 
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 
Rozdział IX.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
 
Szczegółowe zapisy związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera 
wzór umowy (załącznik nr 5).  
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do treści umowy drobnych zmian i korekt, których nie 
można przewidzieć, jednak wyłącznie w zakresie nie powodującym zasadniczych zmian 
niekorzystnych dla zamawiającego. 
1. W przypadku nie podpisania umowy na warunkach zawartych w niniejszej SIWZ w terminie i 

miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zostanie dokonany powtórny wybór oferty na 
podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Zapłata nastąpi na podstawie wystawionej faktury po przedstawieniu przez Wykonawcę 
dokumentów wymaganych w umowie (wzór umowy załącznik nr 5) 

3. Wykonawca gwarantuje stałość ceny przez okres trwania umowy.  
 
Pozostałe postanowienia. 

Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. W sprawach nie unormowanych 
umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych 
oraz innych obowiązujących aktów prawnych. 

 
Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta 

sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym. 
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Rozdział X. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 
 
1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 

z wyodrębnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania 
oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz ofertowy 
dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości. 

2. W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty, Zamawiający do porównania ofert będzie brał 
pod uwagę cenę brutto;  

3. Waluta ceny oferowanej PLN;  
4. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie 

będą podlegały zmianom. 
 
Rozdział XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I TERMINU SKŁADANIA OFERT 
 
1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I 

niniejszej Specyfikacji należy złożyć do dnia 03.10.2019r. do godz. 9:50 w siedzibie 
Zamawiającego tj. Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Partyzantów 1A, 35-242 
Rzeszów w sekretariacie (pokój 24, I piętro) 

2. Za datę wpływu oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzoną przez pracownika 
sekretariatu. 

3. Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie. 
4. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze 

odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe jej 
otwarcie. 

5. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania, po upływie 
terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 

6. Na wniosek wykonawcy, który nie jest w stanie złożyć oferty w wyznaczonym terminie 
z powodu okoliczności niezależnych, zamawiający może przedłużyć termin składania ofert 
przed jego upływem, powiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy otrzymali 
specyfikację istotnych warunków zamówienia. 

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem 
 
Rozdział XII.       TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców. 
Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich 
wątpliwości związanych z SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty kierując swoje 
zapytania na piśmie. 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane 
z prowadzonym przetargiem pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane i doręczone 
Zamawiającemu nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert.  
Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania oraz zostanie 
umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego bez wskazania źródła zapytania. 
W sprawach przedmiotu zamówienia oraz w sprawach formalnych prosimy kontaktować się za 
pośrednictwem faxu – 17 862 30 90. 



Strona 10 z 43 

Rozdział XIII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN 
W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed 

upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ, zostanie przesłane 
wszystkim wykonawcom i będzie dla nich wiążące. O każdej zmianie Zamawiający zawiadomi 
niezwłocznie każdego z uczestników postępowania. W przypadku, gdy zmiana powodować 
będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim 
przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały 
nowemu terminowi. 
 
Rozdział XIV.    TRYB WYCOFANIA LUB WPROWADZANIA ZMIAN OFERTY 
 

Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 
złożonych ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie 
o wprowadzaniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. 

Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem 
ZMIANA tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych 
dodatkowo dopiskiem „ZMIANA”. 

Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 
wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania 
zmian zostaną dołączone do oferty. 

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się 
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak 
wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE". 

Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE" będą otwierane w pierwszej kolejności i po 
stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami, 
koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane. 
 
Rozdział XV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa 
termin składania ofert. 
 
Rozdział XVI.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT 
 
1. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego tj. Powiatowy Urząd Pracy 

w Rzeszowie ul. Partyzantów 1a, 35 – 242 Rzeszów, dnia 03.10.2019r. o godz. 1000 
w pokoju nr 23.  

2. Otwarcie ofert jest jawne. 
3. W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone: 

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, 
- nazwa i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, 
- cena oferty. 

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 
dotyczące 



Strona 11 z 43 

- kwoty, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  
- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie 
- cen przedstawionych w ofertach 

 
Rozdział XVII.                      SPOSÓB OCENY OFERT 
 
1. Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które części 

są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części 
dokona badania ofert. 

2. W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego 
bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu. Następnie Komisja sprawdza oferty 
Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków 
określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert 
nie odrzuconych, zgodnie z kryteriami określonymi w rozdziale VI. 

3. Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art. 22 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

4. Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
5. W toku dokonywania oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców 

pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wykonawca zobowiązany będzie 
w terminie określonym przez Zamawiającego do udzielenia wyjaśnień związanych z treścią 
złożonej oferty. 

6. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełnia warunki określone 
w ustawie Prawo zamówień publicznych i SIWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą w 
oparciu o podane kryteria. 
 

Rozdział XVIII.       OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 
 

1. Wszyscy oferenci będą informowani o: 
 zmianach terminu przetargu, 
 wyjaśnieniach i modyfikacji SIWZ, 
 unieważnieniu przetargu, 
 innych czynnościach Zamawiającego uwzględnionych w ustawie Prawo zamówień 

publicznych. 
Zamawiający po rozstrzygnięciu przetargu niezwłocznie przekaże wszystkim wykonawcom, 
którzy złożyli oferty poniższe informacje zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

 nazwę i siedzibę firmy, cenę oferty którą uznano za najkorzystniejszą i uzasadnienie jej 
wyboru, 

 wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne,  

 wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację, również 
na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym. O wyniku postępowania 
zamawiający poinformuje wykonawców pisemnie.  
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Rozdział XIX.              ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 
1. Środki ochrony prawnej unormowane w art. 179 - 183  przysługują Wykonawcom, a także 

innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia 
oraz poniósł i może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów 
niniejszej ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o 
których mowa w art.154 pkt 5 (na podstawie art. 179 Pzp). 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 
Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 
- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
 - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
- odrzucenia oferty odwołującego. 

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania. 

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu. 

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 
tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem 
terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 
ustawy Pzp. 

3. Odwołanie wnosi się:  
5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej –jeżeli wartość zamówienia jest 
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8. 
 
Skarga  
 

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu. 

Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
zamawiającego. 

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi 
w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu 
sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. 
Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności 
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podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 
listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze. 
 
Rozdział XX.  Jawność Postępowania 
 
1. Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcy w trybie 

przewidzianym w art. 96 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek. 
3. Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów 

i informacji oraz osobę, przy której obecności zostaną dokonane ww. czynności. 
 

Załączniki do SIWZ: 
1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1. 
2. Formularz cenowy – załącznik nr 2 
3. Oświadczenia zgodnie z art. 22 załącznik nr 3  
4. Oświadczenie zgodnie a art.24 - załącznik nr 4 
5. Wzór umowy – załącznik nr 5 
6. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6 
7. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 7 
8. Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z art.13 lub art.14 RODO  

 
 
 
 
 

................................................. 
podpis i pieczęć Zamawiającego 
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Załącznik Nr 1 
 
.................................      ..........................,dnia .................. 
/pieczęć adresowa firmy wykonawcy/    /Miejscowość/ 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
 

ZAMAWIAJĄCY: 
 

POWIATOWY URZĄD PRACY 
w RZESZOWIE 

ul. Partyzantów 1a 
35-242 Rzeszów 

 
O F E R T A  

N a w i ą z u j ą c  d o  o g ł o s z e n i a  o  p r z e t a r g u  n i e o g r a n i c z o n y m  n a :  
 

ZAKUP, DOSTAWĘ I WDROŻENIE SYSTEMU ZUNIFIKOWANEJ 

KOMUNIKACJI, LICENCJI, TERMINALI TELEFONICZNYCH, DRUKARKI 

I USŁUGI AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA 

 
Znak sprawy OR.261.1.2019 

niżej podpisani, reprezentujący: 

Pełna nazwa Oferenta ……………………………………………………………………….. 

Adres…………………………………………………………………………………………… 

NIP…………….……………...............          REGON……………………..….……………. 

Tel. ………………………………........          Fax ……………………......…….………....... 

Nr konta………………………………………………………………………………………… 

 

1.  Dostarczamy przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami i warunkami zawartymi 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz formularzem cenowym za cenę: 

 

Całkowita wartość netto:..................................................................................................złotych) 

(słownie:...........................................................................................................................złotych) 

VAT.................................................................................................................................złotych) 

(słownie:...........................................................................................................................złotych) 

Wartość brutto:.................................................................................................................złotych) 

(słownie:...........................................................................................................................złotych) 
2. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu. 
3. Zamówienie wykonamy w terminie określonym specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia  
4. Oświadczamy jednocześnie, iż: 
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a) spełniamy wymagania określone w art. 22 oraz nie podlegamy wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych, 

b) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjmujemy ją 

bez zastrzeżeń oraz nie zgłaszamy żadnych uwag co do procedury udzielenia 

zamówienia, 

c) akceptujemy warunki płatności określone w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia i we wzorze umowy. 

d) akceptujemy wskazany w warunkach zamówienia czas związania ofertą,  

e) powierzymy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia 

.......................................................................................................................* 

*(wypełnić w przypadku udziału podwykonawców), 

 

9. Akceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy 

(Załącznik Nr 5) i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do podpisania 

umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

10. Oświadczamy że całość dostarczanego sprzętu pochodzi z autoryzowanego kanału 

sprzedaży producentów na rynek polski, oraz że całość dostarczanego sprzętu jest 

fabrycznie nowa, nie używana we wcześniejszych projektach. 

11. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty. 
 
 
 
 

............................………dnia…...…………      ............................................................... 
Miejscowość       podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie 

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo 
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OR.261.1.2019  FORMULARZ CENOWY          Załącznik Nr 2 
 

LP. Nazwa przedmiotu 
Ilość 
sztuk 

Nazwa handlowa 
oferowanego 
materiału 

Cena 
jednostkowa 
netto 

Wartość 
zamówienia 
netto 

Kwota VAT 
Wartość 
zamówienia brutto 

1 Terminal typ 1 
 

140 Producent: 
 
Model: 

    

3 Terminal typ 2 
 

10 Producent: 
 
Model: 

    

4 System 
zunifikowanej 
komunikacji 

1 Producent: 
 
Model: 

    

5 Drukarka  1 Producent: 
 
Model: 

    

8 Licencja na 
terminale (jeżeli 
system 
zunifikowanej 
komunikacji 
wymaga) 

150 +20 Nazwa/opis: 
 

    

9 Licencja na system 1 Nazwa/opis:     

10 Usługa wdrożenia 
zgodnie z opisem 
przedmiotu  

1      

 
SUMA: 

  
 

    

 
SUMA: 

 

 



Strona 17 z 43 

Całkowita wartość zamówienia netto ………………………………………… 
Słownie :……………………………………………………………………………………. 
Podatek VAT stawka………..%, kwota:…………………………… 
Słownie: …………………………………………………………………………………….. 
Wartość zamówienia brutto:………………………………………… 
Słownie: …………………………………………………………………………………….. 

                ............................................................... 
              podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie 
............................………dnia…...…………                    uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                           
Miejscowość                                                                                                lub posiadających pełnomocnictwo
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Załącznik Nr 3 
Zamawiający: 
Powiatowy Urząd Pracy 
Ul. Partyzantów 1A 
35-242 Rzeszów 

Wykonawca: 
………………………………………………
……………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
……………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 

 
 
Oświadczenie wykonawcy  
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup, dostawa 
i wdrożenie systemu zunifikowanej komunikacji, licencji, terminali telefonicznych, drukarki 
i usługi aktualizacji oprogramowania.”, prowadzonego przez Powiatowy Urząd Pracy 
oświadczam, co następuje: 

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 
 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 
w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia Rozdział IV.II. 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.    ………………………………………… 

(podpis) 
 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
określonych przez zamawiającego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia Rozdział 
IV.II. polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 
……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
……………………………………...…...………………......…………………………….…………………………………….., 
w następującym zakresie: ……………………...……………………………………………… (wskazać podmiot 
i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.    ………………………………………… 

(podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i 
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.    ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik Nr 4 
Zamawiający: 
Powiatowy Urząd Pracy 
Ul. Partyzantów 1A 
35-242 Rzeszów 

Wykonawca: 
………………………………………………
……………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
………………………………………………
……………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 
 
Oświadczenie wykonawcy  
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup, 
dostawa i wdrożenie systemu zunifikowanej komunikacji, licencji, terminali telefonicznych, 
drukarki i usługi aktualizacji oprogramowania.” prowadzonego przez Powiatowy Urząd 
Pracy, oświadczam, co następuje: 
 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 

pkt 12-22 ustawy Pzp. 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
 
       ………………………………………… 

(podpis) 
 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 
spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). 
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 
ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

   ………………………………………… 
(podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 
WYKONAWCA: 
 
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać 
pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie 
zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
       ………………………………………… 

(podpis) 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 5 
 

(WZÓR)  
UMOWA 

OR.261.1.201 
 
Zawarta w Rzeszowie, dnia ………….w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami 
ustawy Prawo zamówień publicznych pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Rzeszowie, 
ul. Partyzantów 1A, 35 – 242 Rzeszów, reprezentowanym przez: …………………………………….. 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
a 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………. zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 
 

§ 1 
 
Przedmiotem umowy jest „Zakup, dostawa i wdrożenie systemu zunifikowanej 
komunikacji, licencji, terminali telefonicznych, drukarki i usługi aktualizacji 
oprogramowania.” 
Całość sprzętu musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów na rynek 
polski;  
1. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

dostawą), nie używana we wcześniejszych projektach;  
2. Całość sprzętu musi być objęta gwarancją opartą o świadczenia gwarancyjne producenta 

sprzętu, niezależnie od statusu partnerskiego Wykonawcy przez okres 36 miesięcy 
(chyba, ze zapisy szczegółowe stanowią inaczej); 

3. Wykonawca oświadcza, że zakupiony sprzęt o którym mowa w §1 ust. 1 będzie 
pozbawiony wad. 

 
§ 2 

 
1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy o którym mowa w § 1 ust. 1 do siedziby 

Zamawiającego w terminie do dnia 20.12.2019 r., po uprzednim uzgodnieniu daty 
i godziny. 

2. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru podpisany przez strony.  
3. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci ustawowe odsetki.  
4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za wykonane zamówienie, o którym mowa § 1 

ust. 1  na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, kwoty .................. złotych brutto 
(słownie: ....................................) w terminie do 14 dni od daty przyjęcia faktury na konto 
Wykonawcy ................................................................................................................. 

 
§ 3 

 
1. Osobą wytypowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, o którym mowa  

w § 1 niniejszej umowy jest  ……………………………..…… 
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2. Osobą wytypowaną przez Zamawiającego do realizacji zamówienia, o którym mowa  
w § 1 niniejszej umowy jest Pan Rafał Kocemba. 

 
§ 4 

Kary umowne 
W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się 
zapłacić Zamawiającemu karę: 
 w wysokości 0,15 % wartości umowy w przypadku opóźnienia w jej wykonaniu, za każdy 

dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego 
wykonania umowy bez zastrzeżeń przez Zamawiającego, nie więcej jednak niż 5% 
wartości umowy, 

 w wysokości 5% wartości tej części umowy, od której realizacji odstąpiono z winy 
Wykonawcy. 

 Zamawiający i Wykonawca mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania 
przewyższającego zastrzeżone kary umowne. 

 
§5 

 
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 
Zamawiający może odstąpić od umowy.  

2. Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 
i powinny zawierać uzasadnienie. 

3. Wszelkie sytuacje sporne, które mogą powstać na tle realizacji niniejszej umowy będą 
rozstrzygane przez właściwy dla siedziby Zamawiającego Sąd Powszechny. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 
każdej ze stron. 

6. Integralną część umowy stanowi opis przedmiotu zamówienia. 
 
 

 
 
 
Zamawiający:          Wykonawca:  
 
 
 
 
 
 
……………….               …………………… 
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Załącznik nr 6 
Opis przedmiotu zamówienia 
 

Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania 

 całość sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży 

producentów na rynek polski;  

 całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

dostawą), nie używana we wcześniejszych projektach;  

 całość sprzętu musi być objęta gwarancją opartą o świadczenia gwarancyjne 

producenta sprzętu, niezależnie od statusu partnerskiego Wykonawcy przez okres 36 

miesięcy (chyba, ze zapisy szczegółowe stanowią inaczej); 

Warunki gwarancji i wsparcia technicznego dla sprzętu i oprogramowania sieciowego: 

Sprzęt 

 o ile wymagania szczegółowe nie specyfikują inaczej, na dostarczany sprzęt musi być 

udzielona min. 3-letnia gwarancja producenta (chyba, ze zapisy szczegółowe 

stanowią inaczej) oparta na gwarancji producenta rozwiązania; serwis gwarancyjny 

świadczony ma być w miejscu instalacji sprzętu; czas reakcji na zgłoszony problem 

(rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze zgłaszającym) nie 

może przekroczyć jednego dnia roboczego;  

 Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez telefon 

(w godzinach pracy Zamawiającego), fax, e-mail lub WWW (przez całą dobę); 

Wykonawca ma udostępnić pojedynczy punkt przyjmowania zgłoszeń dla 

dostarczanych rozwiązań 

 W przypadku sprzętu, dla którego jest wymagany dłuższy czas na naprawę sprzętu, 

Zamawiający dopuszcza podstawienie na czas naprawy Sprzętu o nie gorszych 

parametrach funkcjonalnych. Naprawa w takim przypadku nie może przekroczyć 

31 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki; 

 Zamawiający otrzyma dostęp do pomocy technicznej (telefon, e-mail lub WWW) 

w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bieżącą eksploatacją 

dostarczonych rozwiązań w godzinach pracy Wnioskodawcy; 

Oprogramowanie 

 oprogramowanie powinno posiadać min. 3-letnie wsparcie producenta (chyba, ze 

zapisy szczegółowe stanowią inaczej) – dostarczanie aktualizacji, zdalne (telefon lub 

e-mail, www) wsparcie techniczne w zakresie rozwiązywania problemów z 

konfiguracją i użytkowaniem oprogramowania 

Miejsce Instalacji 

 Dostawa, montaż i instalacja w ramach niniejszego postępowania przetargowego 

odbędzie się w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
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Montaż i uruchomienie 

 Zamawiający wymaga aby wraz z dostawą sprzętu przeprowadzić jego instalację, 

konfigurację oraz uruchomienie. Wszelkiego typu elementy połączeniowe np.: kable, 

zakończenia itp. powinny zostać ujęte w wycenie.  

 Przekazanie elementów systemu nastąpi w drodze protokołu przekazania do 

użytkowania, który będzie potwierdzał jego prawidłową instalację i działanie. 

 

Jeżeli zapisy szczegółowe nie specyfikują inaczej Zamawiający oczekuje prac w zakresie: 

 Wniesienia, ustawienia i fizycznego montażu wszystkich dostarczonych urządzeń 

w dostarczonej szafie rack w pomieszczeniu (miejscach) wskazanych przez 

zamawiającego z uwzględnieniem wszystkich lokalizacji. 

 Urządzenia, które nie są montowane w szafach teleinformatycznych powinny zostać 

zamontowane w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 

 Usunięcia opakowań i innych zbędnych pozostałości po procesie instalacji urządzeń. 

 Podłączenia całości rozwiązania do infrastruktury Zamawiającego. 

 Wykonania procedury aktualizacji firmware dostarczonych elementów do najnowszej 

wersji oferowanej przez producenta sprzętu. 

 Dla urządzeń modularnych wymagany jest montaż i instalacja wszystkich 

podzespołów. 

 Wykonania połączeń kablowych pomiędzy dostarczonymi urządzeniami w celu 

zapewnienia komunikacji – Wykonawca musi zapewnić niezbędne okablowanie (np.: 

patchordy miedziane kat. 6 UTP lub światłowodowe uwzględniające typ i model 

interfejsu w urządzeniu sieciowym).  

 Wykonawca musi zapewnić niezbędne okablowanie potrzebne do podłączenia 

urządzeń aktywnych do sieci elektrycznej (np.: listwy zasilające).  

Wszystkie wymienione prace wdrożeniowe muszą zostać wykonane wspólnie z 

przedstawicielem zamawiającego, z każdego etapu prac powinien zostać sporządzony 

protokół. Powyższe czynności należy wykonać w okresie realizacji Zamówienia, w ramach 

jednego weekendu (Piątek godz. 16:00 - Sobota godz. 22:00) po wcześniejszym uzgodnieniu 

harmonogramu wdrożenia z Zamawiającym. 

UWAGA. Powyższe zapisy gwarancyjne, oraz czas wykonania obowiązują jedynie w 

przypadku braku szczegółowych zapisów w poniższym opisie przedmiotu zamówienia.  

W celu potwierdzenia ważności oferty i spełniania wymaganych warunków, Wykonawca 

załączy na etapie składania oferty następujące dokumenty i oświadczenia według 

poniższych zasad: 

 Certyfikaty osób przewidzianych do wykonania prac konfiguracyjnych: 

o VMware Certified Professional - Data Center Virtualization 2019 (VCP-DCV 

2019) (lub nowszym) 

o Veeam Certified Engineer (VMCE) 

o Fortinet NSE 4 Security Professional 
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1. Wymagania ogólne 

1.1. Jakość sprzętu 

a) Cały dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem 

dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testów jego 

poprawnej pracy.  

b) Dostarczone elementy oraz dostarczone wraz z nimi oprogramowanie muszą 

pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w 

szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.  

2. Wymagania szczegółowe 

2.1. System zunifikowanej komunikacji – 1 szt. 

Jeśli system zunifikowanej komunikacji wymaga licencji należy dostarczyć wymaganą 
ilość licencji (dla oferowanej liczby terminali + 20 dodatkowych licencji) 
 

LP Wymagania minimalne 

2.1.1.  System musi realizować zadania zwiększające efektywność komunikacji: 
a) Połączenia głosowe oraz wideo wysokiej jakości z wykorzystaniem kodeków 

szerokopasmowych 

b) Obsługa konferencji głosowych, w tym połączeń wielostronnych 

c) Obsługa połączeń wideo, w tym połączeń wielostronnych z zastosowaniem 

mostków wideo 

d) Informowanie o aktualnym stanie dostępności innych użytkowników systemu 

(dostępny/niedostępny/proszę-nie-przeszkadzać) na terminalu sprzętowym 

oraz komunikatorze programowym 

e) Dostarczenie interfejsu użytkownika umożliwiającego łatwy dostęp do 

informacji o nieodebranych/odebranych/wykonanych połączeniach, do 

poczty głosowej, a także tworzenie własnych książek adresowych 

2.1.2.  Obniżenie kosztów zarządzania i utrzymania systemu telekomunikacyjnego poprzez 
a) Zdalne zarządzanie całym systemem 

b) Łatwe i szybkie dokonywanie zmian typu instalacja nowych terminali, zmiana 

ich parametrów, przenoszenie ich na nowe miejsca pracy 

c) Wykorzystanie mini-przełącznika wbudowanego w terminal do podłączenia 

komputerów do sieci LAN (współdzielenie łącza przez komputer i terminal) 

celem obniżenia kosztów budowy struktury sieci LAN (mniej portów na 

przełącznikach LAN) 

2.1.3.  Zwiększenie efektywności pracy poprzez 
a) Większą mobilność i dostępność użytkowników przez umożliwienie im 

logowania się do systemu z dowolnego terminalu nim objętego 
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b) Możliwość dostępu z poziomu terminalu do informacji pochodzących z 

różnorodnych aplikacji merytorycznych 

c) Możliwość zdefiniowania dla użytkownika pojedynczego numeru 

urzędowego, obejmującego osobisty terminal użytkownika w systemie oraz 

jego inne urządzenie komunikacyjne spoza niego (np. telefon komórkowy) 

d) Obsługa terminali bezprzewodowych 

2.1.4.  Bezpieczeństwo komunikacji 
a) Możliwość szyfrowania połączeń 

b) Możliwość identyfikacji urządzeń za pomocą certyfikatów 

 

2.1.5.  a) Funkcjonalność systemu zunifikowanej komunikacji w zakresie obsługi 

połączeń i terminali w zakresie telefonii oraz wideo musi obejmować: 

b) Zestawianie połączeń w oparciu o zdefiniowany plan numeracji 

c) Możliwość odrzucenia połączeń 

d) Możliwość warunkowego przekazania połączeń gdy abonent rozmawia albo 

nie odbiera połączenia, albo też bezwarunkowo wszystkich połączeń 

e) Parkowanie połączeń 

f) Funkcjonalność CallPickup 

g) Obsługa połączeń oczekujących 

h) Identyfikacja połączeń przychodzących 

i) Dostęp do książki telefonicznej bezpośrednio z ekranu terminala. Książka 

telefoniczna musi mieć możliwość automatycznego uaktualniania z katalogu 

LDAP. 

j) Obsługa klawiszy szybkiego wybierania numerów 

k) Podgląd stanu innych linii/numerów 

l) Możliwość transferowania połączeń 

m) Oddzwanianie (Callback) 

n) Funkcje grup huntingowych z kolejkowaniem połączeń oraz odtwarzaniem 

dla połączeń oczekujących zapowiedzi powitalnej i zapowiedzi w trakcie 

oczekiwania. 

o) Realizacja audiokonferencji aranżowanych w trybach ad-hoc (rozumianym 

jako: wydzwanianie kolejno do osób, które mają uczestniczyć w konferencji i 

kolejne dołączanie ich do niej) i meet-me (rozumianym jako: samodzielne 

wdzwonienie się osób, które mają uczestniczyć w konferencji na podany 

wcześniej numer), z możliwością udziału w nich łącznie nie mniej niż 128 
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stron konferencji w jednej lub wielu konferencjach. 

p) Możliwość realizacji wideokonferencji HD720p AVC poprzez współpracę z 

mostkami wideokonferencyjnymi zarządzanymi z systemu sterowania 

połączeniami, w celu realizacji konferencji wideo w trybie ad-hoc oraz meet-

me. Funkcja mostków wideokonferencyjnych powinny być realizowane na 

bazie mostków sprzętowych lub programowych. 

q) Funkcjonalność sekretarsko-dyrektorską, w tym monitorowanie linii 

dyrektora przez sekretariat, ograniczanie połączeń do dyrektora, możliwość 

włączenia przez dyrektora statusu „nie przeszkadzać” oraz funkcję interkom. 

r) Logowanie abonenta na komunikatorze lub telefonie IP, z zachowaniem 

profilu zalogowanego abonenta (numery linii, uprawnienia abonenckie, 

ustawienia obsługi połączeń) 

2.1.6.  Funkcjonalność oprogramowania w zakresie zarządzania połączeniami musi 
obejmować: 

a)  Ograniczanie możliwości połączeń (restrykcje), w tym z wymaganiem 

podania kodu dostępu. 

b)  Możliwość generowania raportów połączeń Call Detail Recorts (CDR), 

zawierających co najmniej informacje statystyczne o numerach abonentów 

wywołującego i wywoływanego, o czasie rozpoczęcia i zakończenia 

połączenia – dla celów późniejszego tworzenia zestawień wykorzystania 

systemu telekomunikacyjnego przez jego użytkowników 

c)  Możliwość generowania raportów połączeń Call Detail Recorts (CDR), 

zawierających co najmniej informacje diagnostyczne o jakości połączenia 

(rodzaj kodeka, liczba wysłanych, odebranych i zgubionych pakietów z 

próbkami głosowymi, zmienność opóźnienia przesyłania tych pakietów a 

także wyliczona informacja o jakości podawana w postaci uniwersalnej 

wartości MOS – Mean Opinion Score lub równoważnej), dla celów 

monitorowania przez administratorów realizacji transmisji głosu w systemie 

telekomunikacyjnym z właściwą jakością. 

d)  Możliwość zalogowania się użytkownika na innym terminalu w systemie, co 

oznacza czasowe przyjęcie na nim ustawień danego użytkownika (np. jego 

indywidualnych uprawnień do wykonywania połączeń telefonicznych). 

e)  Możliwość zdefiniowania pojedynczego numeru biznesowego na 

stacjonarnym terminalu użytkownika, którego wywołanie przez połączenie 

przychodzące z wnętrza systemu lub z zewnątrz (z sieci PSTN) spowoduje 

automatyczne jednoczesne propagowanie tego połączenia na inne 

zdefiniowane przez użytkowane numery urządzeń mobilnych (nie mniej niż 

cztery). Po odebraniu takiego połączenia na którymkolwiek z nich musi być 

możliwe przenoszenie połączenia pomiędzy urządzeniem mobilnym a 

terminalem użytkownika bez konieczności przerywania połączenia 
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f)  Logiczne przypisanie do wielu terminali jednego i tego samego numeru (np. 

do terminala stacjonarnego i terminala bezprzewodowego) 

g)  Narzędzia do centralnej konfiguracji i zarządzania systemem dla 

administratora, dostępne poprzez przeglądarkę www. 

h)  Narzędzia zarządzania dla użytkowników końcowych dostępne przez 

przeglądarkę internetową, dające im możliwość konfiguracji podstawowych 

parametrów ich terminala, zrealizowane w języku polskim 

2.1.7.  Funkcjonalność systemu zarządzania połączeniami musi zawierać: 
a) wybór sposobu kompresji głosu dla połączenia - obsługa co najmniej 

standardów  

 G.711, G.729 – dla zachowania zgodności systemu telekomunikacyjnego 

ze starszymi typami telefonów IP oraz zapewnienia możliwości 

współpracy z systemami telekomunikacyjnymi innych producentów 

 G.722 – dla zapewnienia połączeń głosowych o podwyższonej jakości 

dźwięku 

 iLBC – dla zapewnienia możliwości wykorzystywania terminali IP objętych 

systemem telekomunikacyjnym w lokalizacjach objętych łączami o 

słabych lub niegwarantowanych parametrach jakościowych QoS (np. 

połączenia VPN), 

b)  automatyczne wybieranie drogi (Auto Route Selection) 

c)  możliwość routingu połączeń na bazie czasu i daty 

d)  narzędzia dynamicznego uaktualniania oprogramowania systemowego 

terminali 

e)  narzędzia dynamicznej wymiany routingu połączeń oraz informacji na temat 

planu numeracyjnego (Call Control Discovery) z innymi systemami 

komunikacyjnymi 

f)  obsługę standardowych protokołów komunikacyjnych 

 H.323 - w zakresie komunikacji z bramami głosowymi oraz trunkami 

IP/H.323 do innych systemów telekomunikacyjnych 

 SIP - w zakresie: komunikacji z terminalami IP i bramami głosowymi oraz 

trunkami IP/SIP do innych systemów telekomunikacyjnych a także dla 

zapewniania przenoszenia informacji o dostępności użytkowników 

systemu 

g)  możliwość realizacji usługi wideotelefonii z wykorzystaniem terminali 

wideotelefonicznych 

h)  możliwość realizacji usługi wideotelefonii z wykorzystaniem aplikacji 
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zainstalowanej na stacji roboczej  

i)  możliwość zabezpieczania sygnalizacji za pomocą standardowego protokołu 

TLS 

j)  możliwość zestawiania połączeń szyfrowanych w oparciu o standardowy 

protokół SRTP zarówno pomiędzy terminalami IP, jak też i do bram 

głosowych 

k)  system sterowania połączeniami telefonicznymi oraz wideo powinien 

pracować w trybie IPv4 oraz IPv6 

l)  system zarządzania połączeniami powinien współpracować z systemami 

rejestracji rozmów tel. w trybie aktywnym, tj. za pomocą konfiguracji przez 

administratora systemu zarządzania połączeniami dla telefonu abonenta, 

którego rozmowy mają być nagrywane drugiego strumienia VoIP 

(kierowanego do nagrywarki VoIP). 

m)  system sterowania połączeniami powinien realizować funkcje kontroli 

wykorzystania pasma w sieci poprzez mechanizm Call Admission Control 

n)  mechanizmy Call Admission Control systemu sterowania połączeniami 

powinny współpracować z routerami IP w sieci LAN/WAN w celu rezerwacji 

pasma w sieci poprzez protokół RSVP dla połączeń telefonicznych w sieciach 

rozległych 

2.1.8.  Terminale systemu muszą mieć możliwość dowolnego przenoszenia w obszarze sieci 
IP (np. przełączania do innych portów LAN) bez konieczności zmiany jakichkolwiek 
ustawień w systemie. Odłączenie i ponowne podłączenie terminala nie może 
powodować utraty bądź zmiany jego ustawień. 

2.1.9.  Współpraca z urządzeniami Gatekeeper H.323. 
 

2.1.10.  Dodawanie bram H.323, połączeń SIP trunk oraz współpraca z Gatekeeper H.323 
powinno być elastyczne i nie powinno wymagać żadnych dodatkowych licencji w 
systemie. 

2.1.11.  System powinien mieć możliwość rejestrowania terminali wideo na bazie protokołu 
SIP w sposób umożliwiający zarządzanie nimi poprzez narzędzia administracyjne 
wbudowane w system 
 

2.1.12.  System powinien mieć możliwość rejestrowania mostków audio oraz wideo w 
sposób umożliwiający zarządzanie nimi poprzez narzędzia administracyjne 
wbudowane w system. 

 

2.2. Terminal TYP 1 - 140 sztuk 

LP Wymagania minimalne 
2.2.1.  Urządzenie musi posiadać możliwość podłączenia słuchawek nagłownych poprzez 

dedykowane gniazdo dla słuchawek 



Strona 31 z 43 

2.2.2.  Obudowa urządzenia w kolorze ciemnym (czarny lub grafit); 
 

2.2.3.  Urządzenie musi wspierać kodeki audio co najmniej określone przez standardy 
G.711u, G.729a 

2.2.4.  Urządzenie musi posiadać wyświetlacz graficzny o rozdzielczości co najmniej 396 x 
162 piksele, umożliwiający wyświetlanie w dwóch liniach informacji na temat 
aktualnego czasu (data i godzina), ustawień urządzenia oraz stanu połączenia 

2.2.5.  Urządzenie musi posiadać podświetlane przyciski do informowania o stanie telefonu 

2.2.6.  Urządzenie powinno umożliwiać obsługę oraz wyświetlanie tekstowych aplikacji 
XML 

2.2.7.  Urządzenie musi posiadać możliwość konfiguracji co najmniej 4 linii (numeru 
telefonicznego) 

2.2.8.  Urządzenie musi na bieżąco w czasie trwania rozmowy umożliwiać wyświetlanie 
poprzez przeglądarkę internetową informacji diagnostycznych o połączeniu (rodzaj 
kodeka, liczba wysłanych, odebranych i zgubionych pakietów z próbkami głosowymi, 
zmienność opóźnienia przesyłania tych pakietów – używane dla celów 
diagnostycznych w przypadku konieczności diagnozowania przez administratorów 
problemów z jakością transmisji głosu w systemie telekomunikacyjnym 

2.2.9.  Urządzenie musi posiadać wbudowany system głośnomówiący (tzw. speakerphone), 
umożliwiający prowadzenie rozmowy bez podnoszenia słuchawki i działający w 
trybie fulldupleks 

2.2.10.  Urządzenie musi mieć możliwość montażu na ścianie 

2.2.11.  Urządzenie musi posiadać poniższe dedykowane przyciski funkcyjne: 

 przycisk dostępu do ustawień urządzenia; 

 przycisk ponownego wybierania; 

 przycisk przekierowania rozmowy; 

 przycisk zawieszenia połączenia; 

 przycisk sterujący głośnością; 

 przycisk wyłączenia mikrofonu; 

 przycisk trybu rozmowy przez system głośnomówiący; 

2.2.12.  Urządzenie musi posiadać wbudowany przełącznik Ethernet, z dwoma portami 1000 
Mbps, jeden w kierunku przełącznika sieciowego, drugi dedykowany do dołączenia 
PC 

2.2.13.  Port przełącznika urządzenia w kierunku przełącznika sieciowego powinien wspierać 
trunking 802.1Q celem odseparowania ruchu głosu i ruchu danych 

2.2.14.  Transmisja głosu oraz danych z komputera PC dołączonego do urządzenia muszą być 
przesyłane w dwóch różnych sieciach VLAN 

2.2.15.  Urządzenie musi umożliwiać zasilanie go z sieci komputerowej LAN zgodnie ze 
standardem PoE IEEE oraz z wykorzystaniem lokalnych zasilaczy (transformujących 
napięcie z sieci 230V) 

2.2.16.  Urządzenie musi być energooszczędne i pracować w klasie 1 PoE zgodnie z IEEE 
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802.3af 

2.2.17.  Menu urządzenia musi być zrealizowane w języku polskim oraz angielskim, przy 
czym wymagane jest, aby możliwa była zmiana rodzaju języka menu w zależności od 
ustawień w profilu zalogowanego na nim użytkownika 

2.2.18.  Urządzenie musi wspierać funkcjonalność wykrywania ciszy (Voice Activity 
Detection) i niewysyłaniu pakietów głosowych IP w czasie jej trwania 

2.2.19.  Urządzenie musi wspierać funkcjonalność generowania szumu (Comfort Noise 
Generation) podczas rozmowy w czasie trwania ciszy 

2.2.20.  Urządzenie musi posiadać lampkę sygnalizującą oczekującą wiadomość poczty 
głosowej (MWI) 

2.2.21.  Urządzenie musi zapewniać wsparcie dla protokołu sterującego SIP 

2.2.22.  Urządzenie musi zapewniać wsparcie dla protokołów sieciowych TFTP, DHCP, DNS 

 

2.3. Terminal TYP 2 - 10 sztuk 

LP Wymagania minimalne 
2.3.1.  Urządzenie musi wspierać kodek audio szerokopasmowy zgodnie ze standardem 

G.722, przy czym słuchawka, mikrofon oraz głośnik aparatu powinny umożliwiać 
wykorzystanie możliwości tego kodeka tak aby zapewnić wysoką, jakość rozmowy 
telefonicznej. 

2.3.2.  Urządzenie musi wspierać kodek audio, co najmniej określone przez standardy 
G.711a, G711μ i G.729a tak by umożliwić współpracę z telefonami IP starszej 
generacji, nie obsługującymi kodeków szerokopasmowych, a także rozwiązaniami 
systemów telekomunikacyjnych innych producentów. 

2.3.3.  Urządzenie musi wspierać kodek wąskopasmowy działający zgodnie ze standardami 
iLBC – dla zapewnienia możliwości wykorzystania telefonów w placówkach objętych 
łączami słabych lub nie gwarantowanych parametrach QoS. 

2.3.4.  Urządzenie musi posiadać duży, o przekątnej min. 5 cali, kolorowy ekran dotykowy 
wysokiej jakości (min. 800x480 piksele), umożliwiający jego wygodną obsługę, 
odczytywanie informacji i wywoływanie funkcji urządzenia oraz obsługujący 
wyświetlanie na nim ruchomego strumienia wideo. 

2.3.5.  Urządzenie musi posiadać regulację umożliwiającą ustawienie ekranu, w co najmniej 
dwóch pozycjach, dopasowując kąt wyświetlacza do preferencji użytkownika. 
Urządzenie musi mieć kolor czarny, grafitowy lub szary. 

2.3.6.  Urządzenie musi posiadać, co najmniej 5 przycisków z podświetleniem 
wbudowanym w przycisk, umożliwiających wybór linii oraz obserwację jej 
stanu(zajętość/dostępność), bądź też obserwację stanu linii innego urządzenia w 
systemie. Urządzenie musi umożliwiać zwiększenie liczby takich przycisków przez 
dołączenie do niego dodatkowych przystawek. 

2.3.7.  W zakresie bezpieczeństwa urządzenie musi pozwalać na: 

 zabezpieczenie komunikacji z serwerem sterującym za pomocą TLS 

 zabezpieczenie strumienia audio za pomocą SRTP 

2.3.8.  Urządzenie musi na bieżąco w czasie trwania rozmowy umożliwiać wyświetlenie 
lokalnie na jego ekranie, a także zdalnie poprzez przeglądarkę internetową, 
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informacji diagnostycznych o połączeniu (rodzaj kodeka, liczba wysyłanych i 
odbieranych i zagubionych pakietów z próbkami głosowymi, zmienność opóźnienia 
przesyłanych pakietów, a także wyliczona informację o jakości podawaną w postaci 
uniwersalnej wartości MOS – Mean Opinion Score) używane dla celów 
diagnostycznych w przypadku konieczności diagnozowania przez administratorów 
problemów z jakością transmisji głosu w systemie telekomunikacyjnym. 

2.3.9.  Urządzenie musi posiadać wbudowany system głośnomówiący speakerphone, 
umożliwiający prowadzenie rozmowy bez podnoszenia słuchawki i działający w 
trybie full-duplex. 

2.3.10.  Urządzenie musi posiadać dedykowane gniazdo typu USB do podłączenia 
nowoczesnego cyfrowego zestawu nagłownego wysokiej jakości, a ponad to 
dedykowane gniazda audio  n/out do podłączenia typowego komputerowego 
analogowego zestawu nagłownego. Nie jest dopuszczalne rozwiązanie gdzie zestaw 
nagłowny dołącza sie zamiast albo razem ze słuchawką na tym samym gnieździe. 

2.3.11.  Urządzenie musi posiadać, co najmniej 5 przycisków kontekstowych, których funkcję 
zależą od stanu (np. inne, gdy nie ma połączenia, inne gdy jest połączenie, inne gdy 
jest połączenie zawieszone, inne gdy zawieszone). 

2.3.12.  Urządzenie musi posiadać, co najmniej następujące dedykowane przyciski: 

 dostępu do listy kontaktów 

 dostępu do poczty głosowej 

 dostępu do aplikacji biznesowych 

 sterujący głośnością (dający możliwość ustawienia głośności w słuchawce, w 

zestawie nagłownym oraz trybie głośnomówiącym; osobno dla każdego z 

tych trybów) 

 Mute (wyłączenie mikrofonu) 

 Headset ( rozmowa przez zestaw nagłowny) 

 Speaker ( rozmowa w trybie głośnomówiącym) 

2.3.13.  Urządzenie musi posiadać cztero-kierunkowy (góra/dół/lewo/prawo) przycisk 
nawigacyjny umożliwiający poruszanie po różnych menu. 

2.3.14.  Urządzenie musi dawać dostęp do systemowej książki telefonicznej. 

2.3.15.  Urządzenie musi posiadać wbudowany przełącznik Ethernet,z dwoma portami 
10/100/1000 Mbps. 

2.3.16.  Port przełącznika urządzenia w kierunku przełącznika sieciowego powinien wspierać 
trunking 802.1Q celem odseparowania przesyłania głosu i danych. 

2.3.17.  Transmisja głosu oraz danych z komputera PC podpiętego do urządzenia muszą być 
przesyłane w dwóch różnych sieciach VLAN. 

2.3.18.  Urządzenie musi zapewniać wsparcie dla protokołu SIP. 

2.3.19.  Urządzenie musi umożliwiać zasilanie go z sieci komputerowej LAN zgodnie z 
standardem IEEE oraz z wykorzystaniem lokalnego zasilacza z sieli 230V. 

2.3.20.  Menu urządzenia musi być zrealizowane w języku polskim. 
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2.3.21.  Urządzenie musi być wyposażone w zasilacz zmiennoprądowy 230V wraz z kablem 
zasilającym 

2.3.22.  Urządzenie musi posiadać wbudowany interfejs Bluetooth przeznaczony do 
dołączenia słuchawek Bluetooth 

2.3.23.  Urządzenie musi obsługiwać aplikacje w języku XML, w tym aplikacje XML innych 
producentów. 

2.4. Drukarka – 1 sztuka 

Nazwa Opis wymagań 

Technologia druku Druk laserowy, kolorowy 

Prędkość druku  Nie mniej niż 38 stron na minutę zarówno 

w czerni jak i w kolorze 

Czas wydruku pierwszej strony Dla koloru nie więcej niż w 7sekund, dla czerni nie 

więcej niż 6 sekund 

Rozdzielczość druku 1200x1200 dpi w kolorze i w czerni 

Miesięczne obciążenie Min 80 000 stron 

Interfejsy Port USB 2.0, port sieci Fast Ethernet 

10/100/1000 

Pamięć Zainstalowane 1 GB z możliwością rozszerzenia do 

2 GB 

Podajniki papieru Min 2 podajniki z czego jeden na min. 100 arkuszy 

drugi na min. 550 arkuszy 

Druk dwustronny  automatyczny 

Obsługiwane formaty nośników A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 

koperty (B5, C5 ISO, C6, DL ISO) 

Obsługiwana gramatura papieru W zakresie nie mniejszym niż  60 do 220 g/m² 

Zużycie energii Nie więcej niż 618W podczas drukowania, 34W w 

trybie gotowości 

Materiały eksploatacyjne 4 tonery o wydajności nie mniejszej niż 6000 stron 

w czerni i 5000 stron w kolorze  

Gwarancja Nie mniej niż 12 miesięcy 

Dokumenty Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 
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2.5. Prace instalacyjno – konfiguracyjne dla dostarczonego rozwiązania 

2.5.1. Wymagania wstępne 

 
Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował osobami z certyfikatami: 

 VMware Certified Professional - Data Center Virtualization 2019 (VCP-DCV 2019) lub 

nowszym 

 Veeam Certified Engineer (VMCE) 

 Fortinet NSE 4 Security Professional 

Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do infrastruktury w ustalonym wcześniej terminie 

w celu dokonania analizy i przygotowania procedur wdrożenia. Dostęp do infrastruktury 

będzie możliwy pod nadzorem Zamawiającego i po spełnieniu warunków wynikających 

z Polityki Bezpieczeństwa. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy wszelkich niezbędnych informacji niezbędnych do 

przeprowadzenia wdrożenia. 

W ramach oferty Zamawiający wymaga przeprowadzenia wdrożenia na zasadach 

projektowych z pełną dokumentacją wdrożeniową. Zamawiający w tym celu wyznaczy ze 

swojej strony Szefa Projektu z odpowiednimi kompetencjami. 

Zamawiający wymaga następującego zakresu usług w ramach prowadzonego projektu  

realizowanego w porozumieniu z Zamawiającym: 

a) Sporządzenia Planu Wdrożenia uwzględniającego fakt wykonania wdrożenia bez 

przerywania bieżącej działalności Zamawiającego oraz przewidującego rozwiązania 

dla sytuacji kryzysowych wdrożenia. 

b) Sporządzenia Dokumentacji Wykonawczej, według której nastąpi realizacja. 

Dokumentacja Wykonawcza musi być uzgodniona z Zamawiającym i zawierać 

wszystkie aspekty wdrożenia. W szczególności:  

• testy systemu uwzględniające sprawdzenie wymaganych niniejszą specyfikacją 

funkcjonalności 

• sposób odbioru uzgodniony z Zamawiającym 

• listę i opisy procedur, wypełnianie których gwarantuje Zamawiającemu 

prawidłowe działanie systemu 

• opis przypadków, w których projekt dopuszcza niedziałanie systemu  

c) Realizacja wdrożenia nastąpi według Planu Wdrożenia, po zakończeniu którego 

Wykonawca sporządzi Dokumentację Powykonawczą. 

d) Odbiór wdrożenia nastąpi na podstawie zgodności stanu faktycznego z Dokumentacją 

Powykonawczą. 

 
2.5.2. Montaż i fizyczne uruchomienie systemu – wymagania ogólne 

a) Wniesienie, ustawienie i fizyczny montaż wszystkich dostarczonych urządzeń w 

miejscach wskazanych przez zamawiającego z uwzględnieniem wszystkich lokalizacji. 

b) Usunięcie opakowań i innych zbędnych pozostałości po procesie instalacji urządzeń. 
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c) Podłączenie całości rozwiązania do infrastruktury Zamawiającego. 

d) Wykonanie procedury aktualizacji firmware dostarczonych elementów do najnowszej 

wersji oferowanej przez producenta sprzętu. 

e) Dla urządzeń modularnych wymagany jest montaż i instalacja wszystkich 

podzespołów. 

f) Wykonanie połączeń kablowych pomiędzy dostarczonymi urządzeniami w celu 

zapewnienia komunikacji – Wykonawca musi zapewnić niezbędne okablowanie (np.: 

patchordy miedziane kat. 6 UTP lub światłowodowe uwzględniające typ i model 

interfejsu w urządzeniu sieciowym).  

g) Wykonawca musi zapewnić niezbędne okablowanie potrzebne do podłączenia 

urządzeń aktywnych do sieci elektrycznej (np.: listwy zasilające).  

h) Wykonania projektu rozmieszczenia i połączenia lokalnych i odległych urządzeń 

sieciowych. 

i) Wykonania projektu struktury adresacji urządzeń sieciowych. 

j) Wykonania projektu architektury sieci VLAN. 

k) Wykonania projektu podłączenia i wykorzystania systemu macierzowego oraz 

backupowego do systemu serwerowego. 

l) Określenie wymagań związanych z polityką bezpieczeństwa. 

m) Opracowanie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej. 

 
2.5.3. Przeprowadzenie instalacji oraz konfiguracji dostarczonego systemu 

zunifikowanej komunikacji. 

 
Zamawiający wymaga zaplanowania, przeprowadzenia procedury instalacji oraz 
konfiguracji dostarczonego systemu zunifikowanej komunikacji oraz przeprowadzenie 
testów funkcjonalnych. 
 

W celu zapewnienia redundancji połączeń jak również konfiguracyjnej bazy danych 
centrali IP wymaga się zastosowania podwójnego układ serwerów komunikacyjnych. 
Serwer podstawowy powinien pracować w trybie MASTER (posiadający prawo zapisu 
do bazy danych systemu). Serwer zapasowy powinien zostać uruchomiony w trybie 
SLAVE (posiadający tylko prawa do odczytu konfiguracyjnej bazy danych). 
Konfiguracja systemu, aparatów, bram głosowych itp. musi odbywa się tylko na 
serwerze podstawowym a następnie konfiguracja musi być automatycznie 
replikowana na serwer zapasowym. W przypadku awarii serwera podstawowego 
aparaty i bramy głosowe muszą automatycznie przerejestrować się na serwer 
zapasowy. 
 
Po stronie Wykonawcy leżą sprawy związane z migracją, które dotyczą obecnie 
wykorzystywanych podłączeń do sieci PSTN. Łącza te powinno zostać zachowane i 
migrowane do nowego systemu z zachowaniem obecnego planu numeracyjnego. 
Wykonawca oczekuje jednego punktu styku z siecią PSTN dla wszytkach lokalizacji 
objętych zasięgiem projektu oraz opracowanie nowego plany numeracyjnego.  
 
Wszystkie czynności projektowe muszą zostać ustalone z Zamawiającym i uzyskać 
jego akceptację. W przypadku braku akceptacji (uwag), Wykonawca zobowiązany jest 
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nanieść stosowne poprawki do projektowanego rozwiązania systemu telefonii IP i 
poddać je do ponownej konsultacji z Zamawiającym. 
 

2.5.3.1. Konfiguracja dostarczanych serwerów zarządzających pracą systemu 

telefonii IP w zakresie: 

a) Konfiguracja dostarczanych telefonów IP: 

o Rejestracja w systemie; 

o Konfiguracja numeracji telefonów; 

o Ustawienia serwera DHCP. 

o Rozmieszczenie WSZYSTKICH aparatów IP w miejscach wskazanych 

przez Zamawiającego 

b) Integracja z lokalnym systemem autentykacyjnym zintegrowanym z systemem 

domenowym;  

c) Konfiguracja restrykcji w zakresie dostępu do określonych prefiksów w sieci 

PSTN; 

d)  Konfiguracja rozbudowywanej bramy głosowej oraz jej definicja w ramach 

serwera zarządzającego telefonią IP; 

e) Uwzględnienie nowej bramy głosowej w obsłudze planu numeracyjnego; 

f) Definicja prefiksów do sieci PSTN (sieci stacjonarne, sieci komórkowe, prefiksy 

międzynarodowe, itp.) oraz zapewnienie dostępu do określonych prefiksów 

jedynie przez uprawnionych do tego abonentów; 

g) Konfiguracja określonych usług w ramach serwera komunikacyjnego, np. 

mostek konferencyjny, źródło strumienia RTP odtwarzanego w kierunku 

abonenta w sytuacjach zawieszenia połączenia, transferu połączenia czy 

zestawiania konferencji, itp.; 

h) Konfiguracja użycia określonych kodeków przez telefony IP znajdujące się w 

danej lokalizacji; 

i) Konfiguracja integracji i synchronizacji systemowej książki telefonicznej 

serwera komunikacyjnego z usługami katalogowymi (np.: Active Directory, 

LDAP, itp.); 

j) Konfiguracja zestawów sekretarsko – dyrektorskich; 

k)  Konfiguracja grup pickup’owych 

l) Konfiguracja grup hantingowych. 

m) Konfiguracja usług typu Self-Provisionong w połączeniu z wykorzystywaną 

przez Zamawiającego usługą LDAP 

n) Konfiguracja usługi logowania profilu użytkownika do aparatu; 

o) Konfiguracja systemowej książki telefonicznej oraz książek prywatnych dla 

poszczególnych abonentów;  

p) Konfiguracja styku połączenia z Internetem. 

q) Konfiguracja zabezpieczeń  

r) Zdefiniowanie ruchu poddanego inspekcji w module IPS 

s) Wykorzystanie stworzonych kanałów dla Telefonii IP dla oddziałów zdalnych. 

t) Konfiguracja bramy głosowej 

o Konfiguracja integracji bramy z serwerem telefonii IP 

o Konfiguracja połączenie bramy z operatorem telefonii publicznej 
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o Ustawienie mechanizmów rejestracji aparatów telefonicznych do 

bramy głosowej w przypadku awarii serwerów systemowych. 

u) Opracowanie i konfiguracja niezbędnych mechanizmów definicji kierunku 

wychodzenia połączeń głosowych. 

v)  Zamontowania i uruchomienie bram dla telefonii analogowej 

w) Podłączenie telefonów analogowych bezpośrednio do bramy do portów 

analogowych lub poprzez dostarczone konwertery/moduły. 

x) Opracowanie polityki restrykcji dla połączeń telefonicznych poprzez 

wdrożenie usługi PIN. Polityka powinna uwzględniać różne obszary 

nawiązywania połączeń np.: Połączenia lokalne-wewnętrzne, miasto, 

międzymiastowe, międzynarodowe, komórkowe.  

y) Testowanie obsługi ruchu przychodzącego i wychodzącego z Internetu 

z) Testowanie nawiązywania połączeń telefonicznych z siecią publiczną 

aa) Testowanie działania lokalnej telefonii IP 

 
2.5.4. Przeprowadzenie aktualizacji oprogramowania VEEAM Backup & Replication 

do najnowszej wersji 

Zamawiający wymaga aby poniższe czynności konfiguracyjne było przeprowadzone 
przez inżyniera posiadającego certyfikat producenta oprogramowania - Veeam 
Certified Engineer (VMCE) lub wyższy 

 
Zamawiający wymaga zaplanowania, przeprowadzenia procedury aktualizacji 
oprogramowania VEEAM Backup & Replication do najnowszej wersji oraz 
przeprowadzenie testów funkcjonalnych co najmniej w zakresie: 
 
 
a) Przeprowadzenie audytu obecnej konfiguracji 

b) Wykonanie kopii zapasowej obecnej konfiguracji 

c) Przeprowadzenie aktualizacji do najnowszej stabilnej wersji zalecanej przez 

producenta oprogramowania 

d) Weryfikacja poprawności działania systemu – przeprowadzenie testów 

odtworzeniowych: 

a. Odtworzenie maszyny z systemem Windows w trybie Instant Recovery 

b. Odtworzenie maszyny z systemem Linux w trybie Instant Recovery 

c. Odtworzenie pełnej maszyny z systemem Windows 

d. Odtworzenie pełnej maszyny z systemem Linux 

e. Odtworzenie plików z maszyny z systemem Windows 

f. Odtworzenie plików z maszyny z systemem Linux 

g. Odtworzenie obiektów Active Directory 

h. Odtworzenie baz danych SQL Server 

i. Przeprowadzenie poprawności działania replikacji 

 
2.5.5. Przeprowadzenie aktualizacji oprogramowania VMware do najnowszej 

wersji 
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Zamawiający wymaga aby poniższe czynności konfiguracyjne było przeprowadzone 
przez inżyniera posiadającego certyfikat producenta oprogramowania - VMware 
Certified Professional - Data Center Virtualization 2019 (VCP-DCV 2019)  lub wyższy 

 
Zamawiający wymaga zaplanowania, przeprowadzenia procedury aktualizacji 
oprogramowania VMware do najnowszej wersji oraz przeprowadzenie testów 
funkcjonalnych co najmniej w zakresie: 
 
e) Przeprowadzenie audytu obecnej konfiguracji 

f) Wykonanie kopii zapasowej obecnej konfiguracji 

g) Przeprowadzenie aktualizacji do najnowszej stabilnej wersji zalecanej przez 

producenta oprogramowania 

h) Weryfikacja poprawności działania systemu – przeprowadzenie testów 

funkcjonalnych: 

a. Logowanie użytkownika z prawami administratora do serwera zarządzającego 

b. Logowanie użytkownika z prawami administratora do serwera 

wirtualizacyjnego 

c. Weryfikację dostępu do sieci LAN oraz SAN 

d. Weryfikację redundancji połączeń LAN oraz SAN 

e. Weryfikacja odporności na awarię klastra 

f. Weryfikację mechanizmów przenoszenia włączonych maszyn pomiędzy 

węzłami klastra 

g. Tworzenie maszyny wirtualnej 

h. Tworzenie maszyny wirtualnej z szablonu 

i. Weryfikacja integracji z oprogramowaniem do backupu 

 
 

2.5.6. Przeprowadzenie aktualizacji oprogramowania układowego urządzeń 

bezpieczeństwa (Fortinet) 

 
Zamawiający wymaga aby poniższe czynności konfiguracyjne było przeprowadzone 
przez inżyniera posiadającego certyfikat producenta oprogramowania - Fortinet NSE 4 
Security Professional  lub wyższy 

 
Zamawiający wymaga zaplanowania, przeprowadzenia procedury aktualizacji 
oprogramowania układowego urządzeń bezpieczeństwa oraz przeprowadzenie testów 
funkcjonalnych co najmniej w zakresie: 
 
i) Przeprowadzenie audytu obecnej konfiguracji 

j) Wykonanie kopii zapasowej obecnej konfiguracji 

k) Przeprowadzenie aktualizacji do najnowszej stabilnej wersji zalecanej przez 

producenta oprogramowania 

l) Weryfikacja poprawności działania systemu – przeprowadzenie testów 

funkcjonalnych: 

a. Weryfikacja routingu pomiędzy sieciami VLAN 

b. Weryfikacja aplikowania zadanych profili bezpieczeństwa 



Strona 40 z 43 

c. Weryfikacja dostępu zdalnego 

d. Weryfikacja raportowania 

e. Weryfikacja poprawności przepływu poczty email na urządzeniach ochrony 

bramy pocztowej 

m) Rekonfiguracja urządzeń Firewall w celu zapewnienia bezpiecznej komunikacji dla 

wdrażanego systemu zunifikowanej komunikacji (w tym inspekcja dla protokołów 

wykorzystywanych przez system, terminale – SIP / H.323) 

 
2.5.7. Przeprowadzenie aktualizacji oprogramowania układowego 

 
Zamawiający wymaga zaplanowania, przeprowadzenia procedury aktualizacji 
oprogramowania układowego dla poniższego sprzętu: 

 Serwery wirtualizacyjne 

 Serwery backup 

 Macierze dyskowe 

 
2.5.8. TERMIN WYKONANIA PRAC INSTALACYJNO-WDROŻENIOWYCH. ODDANIE 

SYSTEMU DO EKSPLOATACJI. 

Wszystkie wymienione prace wdrożeniowe muszą zostać wykonane wspólnie 
z przedstawicielem Zamawiającego, z każdego etapu prac powinien zostać 
sporządzony protokół. Powyższe czynności należy wykonać w okresie realizacji 
Zamówienia, w ramach jednego weekendu (piątek godz. 16:00 - sobota godz. 22:00) 
po wcześniejszym uzgodnieniu harmonogramu wdrożenia z Zamawiającym. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wsparcia technicznego w postaci 
dwóch osób w siedzibie Zamawiającego w ciągu 7 dni następujących po pracach 
wdrożeniowo – instalacyjnych w godzinach od 7.30 do 16.00.  
W tym czasie przedstawiciele Wykonawcy zobowiązani są do rozwiązywania 
problemów technicznych, które wystąpią na etapie oddawania systemu do 
eksploatacji. W tym czasie przedstawiciele Wykonawcy dokonają także przeszkolenia 
dwóch pracowników Zamawiającego z zakresu zastosowanych technologii oraz 
poprawnej eksploatacji wdrożonych rozwiązań. 
 
2.5.9. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ 

Zamawiający wymaga opracowania szczegółowej dokumentacji technicznej 
użytkownika (w formie papierowej i elektronicznej) obejmującej wszystkie etapy 
wdrożenia całości systemu. Zamawiający jest zobowiązany do przygotowania w 
formie papierowej i elektronicznej procedur eksploatacyjnych systemu. 
 
2.5.10. OPIEKA SERWISOWA 

Zamawiający wymaga świadczenia opieki serwisowej przez okres 12 miesięcy z 
czasem reakcji na zaistniałe problemy wynoszącym 4 godziny. Czas reakcji jest 
rozumiany jako podjęcie działań mających na celu rozwiązanie zaistniałych 
problemów technicznych. 
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Załącznik nr 7 
Zamawiający: 
Powiatowy Urząd Pracy 
Ul. Partyzantów 1a 
35-242 Rzeszów 

Wykonawca: 
……………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
 
……………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 
 
Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA / GRUPA KAPITAŁOWA 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn. „Zakup, dostawa i wdrożenie systemu zunifikowanej komunikacji, licencji, terminali 

telefonicznych, drukarki i usługi aktualizacji oprogramowania” prowadzonego przez 

Powiatowy Urząd Pracy, oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp. 

Art. 24. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 

i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia 

z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Jednocześnie oświadczam, że 

w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp przedkładam 

następujące środki dowodowe wskazujące na brak podstaw do wykluczenia z niniejszego 

postępowania: ………………………………………………………………………………………….……….. 

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

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

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

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

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

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

…………………………………….……….. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

Art. 24 ust. 11 Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa 
w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie 
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje 
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze z łożeniem 
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….…. (miejscowość), dnia …………………. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 8 
 

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających 
z RODO 

 

Oświadczam, że wypełniłem oraz zobowiązuję się w przyszłości wypełniać obowiązki informacyjne 

przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane RODO, 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem lub 

pozyskam w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym 

postępowaniu lub zawarcia i realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego 1 

…………………………………..dnia ………………………..   …………………………………………………… 

        podpis 

                                                 
1  W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących  

lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO 

treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 


