
 

Oferta na: Zakup aparatów telefonicznych do IP 
telefonii 

Numer ogłoszenia II.24.001.2021 

 Data zamieszczenia: 15.09.2021 

Zamawiający : 

 Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II,  

ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków 

A. lnformacie dotyczące zamówienia; 

1) Miejsce składania ofert: 

• Ofertę opatrzoną pieczęcią Wykonawcy należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. 

Prądnickiej 80 w Krakowie w budynku Administracyjno-Konferencyjnym - Pawilon A-V (Dziennik 

Podawczy) do dnia 30.09.2021, do godziny 9:00. Oferty złożone po terminie nie będą otwierane 

i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy. 

2) Prowadzone postępowanie nie stanowi przetargu w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru 

jakiejkolwiek oferty, a złożenie oferty nie stanowi podstawy do występowania z jakimikolwiek 

roszczeniami wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę. 

3) Warunki zgłaszania ofert: 

• Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

• Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie odpowiednie do wykonania 



zamówienia. 

• Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić, 

• Oferta zawiera datę końcową związania ofertą, nie krótszą niż 4 tygodnie od daty 

złożenia oferty, 

• Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej 

nazwą i adresem Wykonawcy oraz napisem: 

 

 

Ogłoszenie na: 

Oferta na: Zakup aparatów telefonicznych do IP telefonii 

Numer ogłoszenia II.24.001.2021 

Zamawiający nie dokonuje wyboru ofert, jeżeli: 

a)oferta z najkorzystniejszą ceną przekracza kwotę, którą zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

b}wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania 

lub wykonania zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

wcześniej przewidzieć 

4) Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do 

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji. Jeżeli osoba/ 

osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w 

swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi 

być dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez osobę wymienioną w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do 

reprezentowania Wykonawcy lub przez notariusza. 

5) Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 

sporządzony w innym języku niż język polski powinien być złożony wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

 

 

 

 

 

 



 

B.  

Zakup  40 sztuk telefonów IP dla systemu telefonii opartego na centali telefonicznej w 

technologii Cisco Unified Communication Manager, eksploatowanej przez Krakowski 

Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II. 

 

Wymagania ogólne: 
 

1) Całość sprzętu musi zostać dostarczona i uruchomiona u Zamawiającego (lokalizacja). 

2) Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być kompatybilne z systemem telefonii eksploatowanym 

przez Zamawiającego Cisco Unified Communication Manager ver 12.5 

3) Oferowane rozwiązanie musi być produktem fabrycznie nowym. 

4) Sprzęt musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta zapewniając wsparcie i 

być objęta serwisem producenta. 

5) Oferowane rozwiązanie w dniu składania ofert nie może być przeznaczone przez producenta do 

wycofania z produkcji lub ze sprzedaży, w ciągu 12 miesięcy od dnia składania oferty. 

6) Na dostarczone urządzenia i musi zostać dostarczona gwarancja min. 36 miesięcy. Wymagany 

gwarantowany czas naprawy: nie dłuższy niż 7 dni roboczych. 

7) Dostarczenie telefonów przez Wykonawcę nastąpi nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty 

zawarcia umowy. 

 

Wymagania techniczne: 
 

1) Telefon IP wyposażony w minimum 2-portowy przełącznik sieciowy 10/100 Mb/s Eth 

umożliwiający podłączenie na jednym połączeniu kablowym zarówno telefonu, jak i komputera 

PC 

2) Transmisja głosu z telefonu i danych z komputera PC musi być przesyłana w dwóch różnych 

sieciach VLAN 

3) Wyświetlacz monochromatyczny o rozmiarze minimum 3,38" oraz rozdzielczości minimum 

384x101 px 

4) Możliwość zasilania z sieci komputerowej (obsługa PoE - minimum klasa 1.) oraz z 

wykorzystaniem lokalnych zasilaczy  

5) Informacja wizualna o nadchodzącym połączeniu (dioda na słuchawce) 

6) Klawisze do obsługi: poczty głosowej, książki telefonicznej, wyłączenie mikrofonu (funkcja 

mute), przełączenie na głośnik (funkcja głośnomówiąca), pogłaśnianie i przyciszanie, zawieszenie 

połączenia, przeniesienie połączenia, zestawienie konferencji oraz dwukierunkowy klawisz 

sterujący i programowalne klawisze pod ekranem. 

7) Możliwość instalacji na ścianie. 

8) Obsługa kodeków audio min. G.711a, G711u, G.722, G729a, iLBC. 



9) Telefon musi umożliwiać szyfrowanie protokołu sygnalizacyjnego i strumienia danych 

(TLS/SRTP). 

10) Telefon musi być w pełni zarządzalny z perspektywy posiadanego przez Zamawiającego systemu, 

w szczególności: 

a) pobierać automatycznie wymagane parametry z systemu centralnego (CUCM ver. 12.5) 

wymagane  do pracy w sieci telefonicznej; 

b) posiadać możliwość aktualizacji oprogramowania telefonu za pośrednictwem systemu 

centralnego (CUCM ver 12.5). 

11) Dostawca musi dostarczyć do zamawianych telefonów odpowiednią ilość licencji 

permanentnych dla centrali telefonicznej Zamawiającego Cisco Unified Communication 

Manager ver 12.5 z serwisem na okres min. 36 mies. (licencje UCL Basic) lub subskrypcje Basic 

na okres minimum 36 miesięcy. Fakt wykupienia licencji musi być potwierdzony elektronicznie 

przez producenta centrali na koncie klienckim Zamawiającego. 

 

      

 


