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Opis przedmiotu zamówienia 
 
 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii dla: 
1. Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu w oparciu o łącza cyfrowe ISDN 

1 łącze ISDN (2B+D) z numerem 61 855 22 02,  
1 łącze ISDN (30B+D) z numerami 61 856 72 40, 61 856 A0 98, 61 856 A0 97, 61 856 A0 96 
umożliwiające realizację połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych, międzynarodowych i do sieci 
ruchomych (komórkowych) 
z  zachowaniem dotychczasowej numeracji. 

  Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza w pkt 1 świadczenia usługi w oparciu o technologię VOIP. 
 

2. Wydziałów Zamiejscowych w: Pile, Lesznie, Kaliszu, Gnieźnie, Koninie z zachowaniem obecnie 
obowiązującej numeracji w sposób ciągły, umożliwiający realizację połączeń lokalnych, strefowych, 
międzystrefowych, międzynarodowych i do sieci ruchomych (komórkowych) na okres 24 miesięcy,  
Poprzez np. Usługę SIP – Trunk (odpowiednik łącza ISDN) z 20-stoma kanałami rozmównymi, z 
zachowaniem dotychczasowej numeracji. 
Wykaz dotychczasowej numeracji Wydziałów Zamiejscowych:  
a) Leszno, ul. Dekana 4, 64-100 Leszno: 

− 3 linie telefoniczne PSTN analogowa z numerami: 65 526 85 63, 65 529 35 72, 65 526 82 01. 
b) Kalisz, ul. Piwonicka 7/9, 62-800 Kalisz: 

− 2 linie telefoniczne PSTN analogowe z numerami: 62 766 37 44; 62 753 41 32; 
c) Piła, ul. Śniadeckich 5, 64-920 Piła: 

− 2 linie telefoniczne PSTN analogowe z numerami: 67 214 16 15; 67 214 13 96; 
d) Konin, ul. Poznańska 84, 62-502 Konin: 

− 2 linie telefoniczne PSTN analogowe z numerami; 63 242 33 78; 63 242 67 01; 
e) Gniezno, ul. Jana Pawła II 5, 62-200 Gniezno: 

− 3 linie telefoniczna PSTN analogowa z numerem: 61 424 18 76, 61 424 33 15, 61 426 15 07. 
 

Uwaga: Zamawiający  wymaga w pkt 2 świadczenia usługi w oparciu o technologię VOIP. 
 

1. W ramach miesięcznej opłaty abonamentowej świadczone będą usługi dodatkowe - CLIP – prezentacja 
numeru oraz COLP – prezentacja numeru abonenta dołączonego. 

2. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zapewni: 
a) rozliczanie sekundowe abonentów wewnętrznych centrali zamawiającego, według jednakowych stawek 

opłat za połączenie przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia, 
b) bezpłatne połączenia pomiędzy numerami telefonów (własnymi) OUM i WZ (łącznie 64 numery). 

3. w ramach opłaty abonamentowej wykonawca będzie dostarczał w formie elektronicznej, na wskazany adres 
poczty elektronicznej, comiesięczne bilingi wykonanych połączeń. 

4. Wykonawca zaoferuje Zamawiającemu plan taryfowy, dla którego dla połączeń lokalnych, 
międzystrefowych, międzynarodowych, do sieci telefonii komórkowych realizowana będzie taryfikacja 
sekundowa bez opłat za inicjację połączenia, a ponadto do oferty Wykonawca załączy Cennik pozostałych 
opłat. 

5. Wykonawca zapewni bezpłatną realizację połączenia do służb alarmowych (Policji 997, Straży Pożarnej 
998, Pogotowia Ratunkowego 999, numeru alarmowego 112) w przedmiotowych lokalizacjach 

6. W przypadku zmiany operatora, koszty przeniesienia numerów DDI od dotychczasowego operatora lub ich 
uruchomienia ponosi Wykonawca. 

7. Zamawiający przedstawia zestawienie średnich czasów połączeń za lata ubiegłe 
 
 
 
 



 

 

 


