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Załącznik nr  2 do SIWZ 

do SIWZ nr SPZOZ/PN/59/2013   

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno- użytkowych 

Lp.  Przedmiot zamówienia 

 

j.m. ilość Cena 
jedn. 
netto 

Wartość 
netto 
PLN 

Stawka 
VAT 

Wartość 
brutto 
PLN 

Nazwa, typ 
Producent 

1 Radiotelefon bazowy Szt 5      

2 Zasilacz radiotelefonu 
bazowego 

Szt 5      

3 Akumulator buforowy Szt 5      

4 Radioserwer Szt 5      

5 Antena bazowa z 
instalacją antenową 

Szt 5      

6 Serwer konfiguracji Szt 1      

7 Centrala telefoniczna Szt 1      

8 Telefon systemowy  Szt 3      

9 Oprogramowanie 
radioserwera 
umożliwiające obsługę 
radiotelefonu ze 
stanowisk 
dyspozytorskich 

Szt 5      

10 Mikrofon biurkowy z 
aktywnym przyciskiem 
nadawania 

Szt 3      

11 Monitor dotykowy Szt.  3      

RAZEM     

 

 

......................., dn. ............................... 
       (podpis osoby – osób uprawnionych 
       do składania oświadczeń 
       woli wraz z pieczątką imienną)  



Strona 2 z 22 

 

1. RADIOTELEFON BAZOWY 

PRODUCENT: 

NAZWA/TYP/MODEL: 

L.P. Parametry techniczne wymagane Spełnia 
tak/nie 

Parametry techniczne oferowane 

1 Praca w standardach: cyfrowym ETSI TS 102 
361 oraz analogowym; w trybach 
simpleks/duosimpleks 

  

2 Możliwość zaprogramowania powyżej 250 
kanałów z ilością minimum 2 stref podziału 

  

3 Czytelny wyświetlacz w pełni kolorowy z 
podświetlaniem w trybie dzień i noc 
umożliwiający wizualizację odbieranych i 
wysyłanych wywołań oraz poziomu sygnału w 
trybie cyfrowym 

  

4 Programowanie wyświetlanej nazwy kanału    

5 Praca z dużą lub małą mocą fali nośnej 
nadajnika, programowana indywidualnie dla 
każdego kanału 

  

6 Programowe ograniczanie czasu nadawania   

7 Możliwość skanowania kanałów analogowych z 
kanału cyfrowego oraz użytkowników, grup i 
kanałów cyfrowych z kanału analogowego 

  

8 Możliwość wysyłania i odbierania wiadomości 
tekstowych 

  

9 Wizualna sygnalizacja (np. diodowa) stanów 
pracy radiotelefonu, w tym: wywołań, skaningu i 
stanów monitorowania 

  

10 Wywołanie indywidualne, grupowe, alarmowe 
oraz okólnikowe (wszystkich) w trybie cyfrowym 
z identyfikacją na wyświetlaczu abonenta 
wywołującego i sygnalizacją akustyczną (z 
możliwością wyłączenia sygnalizacji 
akustycznej) 

  

11 Programowalny adres IP radiotelefonu   

12 Radiotelefon posiada poniższe funkcje 
sygnalizacji: 

• zdalne sprawdzenie obecności 
radiotelefonu w sieci 

• zdalny monitoring 
• zdalne zablokowanie radiotelefonu 
• zdalne odblokowanie radiotelefonu 

  

13 Kodowa blokada szumów CTCSS wybierana   
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programowo na dowolnym kanale analogowym  

14 Możliwość maskowania korespondencji w trybie 
cyfrowym (min. 16 kluczy kodowych). 

  

15 Możliwość pracy w systemie cyfrowym z 
wieloma urządzeniami retransmisyjnymi 
pracującymi na tej samej parze częstotliwości, z 
możliwością rozróżnienia urządzeń 
retransmisyjnych  

  

16 Sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu 
przyciskami, oraz dodatkowo min. 4 
programowalne przyciski 

  

17 Wybór kanałów – przełącznikiem obrotowym lub 
dedykowanymi do tego celu przyciskami 

  

18 Regulacja głośności przełącznikiem obrotowym 
lub dedykowanymi do tego celu przyciskami, 
automatyczna regulacja głośności do poziomu 
otoczenia 

  

19 Złącze akcesoryjne – umożliwia transmisję 
zgodną ze standardem USB, podłączenie 
dodatkowego głośnika i mikrofonu, przycisku 
nadawania, itp. 

  

20 Zabezpieczenie przepięciowe i przed odwrotnym 
podłączeniem biegunów zasilania 

  

21 Gniazdo antenowe VHF typ BNC   

22 Głośnik wbudowany w panel sterującym   

23 Możliwość programowego tworzenia listy 
kontaktów (książki adresowej) – wywołań 
indywidualnych w trybie cyfrowym 

  

24 Zintegrowany moduł Bluetooth z obsługą profili: 
profil słuchawki Bluetooh (HSP), Profil portu 
szeregowego (SPP),Obsługa szybkiego 
przycisku nadawania    

  

25 Sygnalizacja 5-tonów  (SELECT  V) w trybie 
analogowym 

  

26 Menu radiotelefonu w języku polskim   

27 Pasmo częstotliwości pracy 146÷174 MHz   

28 Modulacja na kanale analogowym: 
częstotliwości (11K0F3E) 

  

29 Modulacja na kanale cyfrowym: 2 szczelinowa 
TDMA (7K60FDX dane, 7K60FXE dane i głos) 

  

30 Odstęp międzykanałowy 12,5 kHz   

31 Zasilanie stałoprądowe 13,2 V ±20% minus na 
masie z zabezpieczeniem przepięciowym i 
przed odwrotnym podłączeniem biegunów 
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zasilania 

32 Moc wyjściowa fali nośnej nadajnika 
programowana w całym zakresie częstotliwości 
od 1 W do 25W 

  

33 Możliwość ustawienia dwóch poziomów mocy 
dla radiotelefonu( moc niska / moc wysoka w 
zakresie 1 – 25W)  i ustawienie jednego z nich 
na dowolnym kanale. 

  

34 Maksymalna dopuszczalna dewiacja 
częstotliwości ± 2,5 kHz, dla odstępu 12,5 kHz 

  

35 Stabilność częstotliwości +/- 0,5 ppm.   

36 Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 
dB) 

  

37 Łączne zniekształcenia modulacji < 5%, przy 1 
kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej 

  

38 Odstęp od zakłóceń min. -40 dB dla 12,5 kHz   

39 Moc emitowana na kanałach sąsiednich < 60dB 
dla odstępu 12,5 kHz 

  

40 Wokoder cyfrowy   

41 Protokół cyfrowy zgodny z ETSI TS102 361   

42 Czułość analogowa nie gorsza niż 0,35 uV przy 
SINAD wynoszącym 12 dB. 

  

43 Czułość cyfrowa 5% BER/0,3 uV   

44 Współczynnik zawartości harmonicznych < 5 %, 
przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej 

  

45 Charakterystyka pasma akustycznego (+1, -3 
dB) 

  

46 Selektywność sąsiedniokanałowa min. 60 dB dla 
odstępu 12,5 kHz 

  

47 Przydźwięki i szumy nie więcej niż –40 dB dla 
odstępu 12,5 kHz 

  

48 Zakres temperatury pracy N/O -30°C do +60°C   

49 Klasa odporności na warunki środowiskowe IP 
54 

  

50 Zintegrowany GPS o parametrach: 

Dokładność horyzontalna < 5 metrów 

Zimny rozróch < 1 minuty 

  

51 Metody pomiarów i parametry radiowe zgodne z 
normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN 300 113, 
ETSI EN 102 361-2 
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52 Wymagania dotyczące kompatybilności zgodne 
z normami: ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 
489-5 

  

53 Wymagania odnośnie bezpieczeństwa urządzeń 
nadawczych zgodne z normą EN 60950-1. 

  

 

 

2. ZASILACZ RADIOTELEFONU BAZOWEGO 
PRODUCENT: 

NAZWA/TYP/MODEL: 

L.P. Parametry techniczne wymagane Spełnia 
tak/nie 

Parametry techniczne oferowane 

1 Zasilacz zapewniający pracę radiotelefonu   

2 Układ odłączania baterii (zabezpieczenie przed 
głębokim rozładowaniem) 

  

3 Układ ograniczenia prądu ładowania do 3A   

4 Wskaźniki LED pokazujące stan zasilacza oraz 
stan naładowania akumulatora 

  

5 Układ optycznej i akustycznej sygnalizacji awarii 
(przejście na pracę bateryjną) 

  

 

 

3.  AKUMULATOR BUFOROWY 
PRODUCENT: 

NAZWA/TYP/MODEL: 

L.P. Parametry techniczne wymagane Spełnia 
tak/nie 

Parametry techniczne oferowane 

1 Akumulator > lub = 70Ah   

2 Projektowana żywotność : 10-12 lat – systemy 
UPS 

  

3 Płyty dodatnie i ujemne wykonane ze stopu 
ołowiu wapnia i cyny o wysokiej koncentracji 
energii 

  

4 Obudowa wykonana z trudnopalnego ABS   

5 Stworznie o wysokiej przewodności elektrycznej   

6 Separatory wykonane z maty fibrowo – szklanej                            
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z borokrzemianu (AGM) 

7 Instalacji pionowa lub pozioma   

8 Złącza skręcane giętkie lub sztywne   

9 Monoblok 12V  o pojemności min. 70Ah   

 

 

4. RADIOSERWER 
PRODUCENT: 

NAZWA/TYP/MODEL: 

L.P. Parametry techniczne wymagane Spełnia 
tak/nie 

Parametry techniczne oferowane 

1 System operacyjny:  Windows® Embedded 
Standard 7 

  

2 Procesor VIA Eden X2 1GHz   

3 Obsługiwane przeglądarki: Microsoft Internet  
Explorer 7 

  

4 Pamięć flash: 16 GB Flash   

5 2 GB pamięci DDR3 SDRAM   

6 Grafika: Zintegrowana technologia VIA 
ChromotionHD 2.0  

  

7 Interfejs sieciowy: 10/100/1000 Ethernet   

8 Porty: 

• 6 portów USB 2.0 

• 1 port szeregowy 

• 1 port równoległy 

• 2 porty PS/2 

• 1 port RJ-45 

• 1 port DVI-D 

• 1 port DVI-I (adapter DVI–VGA w 
zestawie) 

• 2 z 6 portów USB 2.0 powinny 
znajdować się w bezpiecznej kieszeni 

  

9 Okablowanie umożliwiające pracę radioserwera 
z radiotelefonem opinanym w pkt. 2 
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5. ANTENA BAZOWA Z INSTALACJ Ą ANTENOWĄ 
ANTENA BAZOWA 

PRODUCENT: 

NAZWA/TYP/MODEL: 

L.P. Parametry techniczne wymagane Spełnia 
tak/nie 

Parametry techniczne oferowane 

1 Minimalny zysk energetyczny  względem dipola 
λ/2 4dB 

  

2 Charakterystyka promieniowania dookólna    

3 Impedancja 50Ω   

4 Współczynnik fali SWR w paśmie pracy anteny 
< 1,2 

  

5 Maksymalna moc doprowadzona 200 W   

6 Pasmo pracy < 6 MHz   

7 Zakres temperatury pracy -40st. C do 70st. C   

ODGROMNIK 

PRODUCENT: 

NAZWA/TYP/MODEL: 
1 Szerokie pasmo pracy 50MHz – 750MHz   

2 Niska energia wyjściowa < 600uJ (po uderzeniu 
pioruna) 

  

3 Moc maksymalna: VHF 375W, UHF (low) 125W   

4 Złącza typu N   

INSTALACJA ANTENOWA 

1 Konstrukcja umożliwiająca mocowanie anteny 
na dachu budynku bez konieczności 
uzyskiwania dodatkowych pozwoleń, wykonana 
ze stali i ocynkowana. 

  

2 Tor antenowy o tłumienności < 3dB na 100m   

3 Mocowanie do drogi kablowej uchwytami typu 
FIMO lub równoważnymi wykonanymi ze stali 
nierdzewnej i wkładek plastikowych 

  

4 Mocowanie do drogi kablowej max. co 70 cm.   

5 Złącza typu N   

6 Tor antenowy zakończony odgromnikiem i 
jumperem (nie dłuższym niż 2m) 
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7 W miejscach koniecznych należy zastosować 
szyny wyrównujące 

  

 
 
 
6. SERWER KONFIGURACJI 
PRODUCENT: 

NAZWA/TYP/MODEL: 

L.P. Parametry techniczne wymagane Spełnia 
tak/nie 

Parametry techniczne oferowane 

1 Procesor: 

-zainstalowany procesor osiągający w testach 
wydajności SPECint_rate2006  min. 158 pkt. 

-do oferty należy dołączyć pełen protokół testów 
SPEC dla oferowanego modelu serwera wraz z 
oferowanym CPU 

  

2 Płyta główna: 

-dedykowana serwerowa, wyprodukowana i 
zaprojektowana przez producenta serwera 

-minimum 3 sloty PCI Express generacji drugiej,  
w tym minimum jeden slot o prędkości złącza 
x16 

-minimum 4 gniazda pamięci RAM DDR3 

  

3 Pamięć RAM: 

-nie mniej niż 8GB RAM DDR3-1333MHz  

-zabezpieczenie pamięci mechanizmem ECC 

-możliwość rozbudowy do minimum 32 GB RAM 

  

4 HDD: 

-dyski hotplug 

-Zainstalowane dwa dyski twarde typu hotplug 
3,5” 

-nie mniejsze niż 500GB SATA 10k rpm 

-RAID 1 

  

5 Kontroler dysków: 

wewnętrzny 8 portowy kontroler SAS 2.0 dla 
dysków SAS, SATA, ,RAID 0,1 

  

6 Napęd optyczny:   
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DVD +/- RW wewnętrzny 

7 Karta graficzna: 

Zintegrowana z płytą główną , minimum 32MB 
pamięci RAM, wsparcie dla rozdzielczości 
minimum 1280x1024 

  

8 Karty sieciowe: 

zintegrowane dwie karty sieciowe LAN 1Gbit/s 
ze wsparciem rozruchu iSCSI, RJ-45 

-zintegrowana, dedykowana karta LAN 1Gbit/s 
do komunikacji wyłącznie z kontrolerem 
zdalnego zarządzania z możliwością 
przeniesienia tej komunikacji na inną kartę 
sieciową współdzieloną z systemem 
operacyjnym serwera 

  

9 Zasilanie i chłodzenie: 

-jeden, nadmiarowy zasilacz o mocy 
maksymalnej nie więcej niż 470W, o 
maksymalnej sprawności minimum 94% 
(potwierdzenie na podstawie dokumentacji 
technicznej producenta serwera) 

-nadmiarowy układ chłodzenia (redundancja 
typu N+1) 

  

10 Zarządzanie zdalne, inwentaryzacja: 

Umieszczona z przodu chowana karta 
identyfikacyjna serwera zawierająca nazwę 
serwera, numer handlowy, numer seryjny, 
adresy MAC kart sieciowych 

-Zintegrowany trwale z płytą główną kontroler 
zdalnego zarządzania zgodny ze standardem 
IPMI 2.0 umożliwiający:  

• zdalne uruchomienie, wyłączenie i 
restart serwera, pełne zarządzanie 
sprzętowe: monitorowanie pracy 
kluczowych układów, wentylatorów, 
zasilaczy, napędów, temperatur, itp., 
logowanie błędów w zakresie 
ustalonym przez administratora 

• dostęp do interfejsu karty 
zarządzającej za pomocą przeglądarki 
MS Internet Explorer lub Mozilla 
Firefox bez konieczności instalowania 
jakiegokolwiek software 
specyficznego dla producenta sprzętu 

• opcjonalna możliwość przekierowania 
konsoli graficznej (minimum 2 
niezależne połączenia) i mapowania 
napędów zdalnych , bądź ich obrazów 
(CD, DVD, FDD, klucz USB) 

• połączenie z kartą zarządzającą musi 
być szyfrowane minimum 128 
bitowym kluczem SSL 

• monitorowanie zużycia energii 
serwera w trybie rzeczywistym i 
wizualizacja raportów w postaci 
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wykresów graficznych, 
• dedykowana karta LAN 1 Gb/s do 

komunikacji wyłącznie z kontrolerem 
zdalnego zarządzania z możliwością 
przeniesienia tej komunikacji na inną 
kartę sieciową współdzieloną z 
systemem operacyjnym serwera.  

• możliwość konfiguracji 16 
niezależnych kont administracyjnych 
(dostępowych) do karty zarządzającej, 
logowanie aktywności użytkowników, 
wsparcie dla integracji z Active 
Directory i LDAP 

wsparcie dla aktualizacji firmware karty 
zarzadzającej online, bez konieczności restartu 
serwera 

11 Porty: 

-Minimum 7 portów USB 2.0 w tym 2 porty USB 
z przodu obudowy, jeden 

  

12 System operacyjny: 

Windows Server 2008 R2 
Foundation lub nowszy 

  

13 Oprogramowanie: 

Dostarczone wraz z serwerem oprogramowanie 
zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane i 
wspierane przez producenta serwera 
umożliwiające m.in.: 

• konfigurację kontrolera RAID bez 
konieczności konfiguracji 
bezpośrednio w BIOS kontrolera 

• instalację systemów operacyjnych 
wspieranych przez producenta 
serwera (z nośników fizycznych lub 
zdalnie przez sieć LAN) wraz ze 
sterownikami 

• tworzenie i zapis plików 
konfiguracyjnych umożliwiających 
zwielokrotnioną, automatyczną 
instalację systemu i konfigurację 
serwera 

• zdalne zarządzanie, diagnostykę i 
przewidywanie awarii w oparciu o 
informacje dostarczane w ramach 
zintegrowanej karty zarządzającej 
oraz informacji z systemu 
operacyjnego, przekierowanie 
informacji i alertów poprzez email, 
bramkę SMS, popup. 

monitorowanie i zarządzanie kontrolerami RAID 
i zainstalowanymi dyskami twardymi 

  

14 Obudowa: 

obudowa typu Rack  

-wysokość nie więcej niż 1U 

-dostarczony wraz z szynami montażowymi do 
szafy rack umożliwiającymi pełne wysunięcie z 
szafy, uchylnym ramieniem dla prowadzenia 
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kabli podczas wysuwania i wsuwania serwera w 
szafie rack 

15 Wsparcie dla systemów operacyjnych: 

Wymagana kompatybilność i wsparcie serwera 
dla następujących systemów operacyjnych: 
Microsoft Windows 2008 R2, SLES 11 

  

16 Certyfikaty producenta: 

Certyfikat producenta ISO 9001 w zakresie 
projektowania, produkcji i serwisu produktów, 
CE oraz ISO 14001. 

  

17 Dokumentacja: 

Karty gwarancyjne, instrukcje, licencje 
oprogramowania, nośniki ze sterownikami 

  

18 Gwarancja: 

gwarancji producenta, w miejscu instalacji, czas 
reakcji zakończonej naprawy do końca 
następnego dnia roboczego od zgłoszenia – 
wymagane oświadczenie producenta  

-dostępność części zamiennych co najmniej 5 
lat po zakończeniu produkcji serwera 
(potwierdzone przez producenta ) 

  

19 Inne: 

Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, 
pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży 
producenta na rynek polski. Producent sprzętu 
musi potwierdzić dokumentami, że oferowany do 
przetargu sprzęt spełnia ten wymóg. 
(Wymagane oświadczenie producenta). 

Elementy, z których zbudowane są serwery 
muszą być produktami producenta tych 
serwerów lub być przez niego certyfikowane 
(wymagane oświadczenie producenta dołączone 
do oferty) oraz muszą być objęte gwarancją 
producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty 
gwarancyjne. 

Oświadczenie producenta serwera, że w 
przypadku niewywiązywania się z obowiązków 
gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, 
przejmie na siebie wszelkie zobowiązania z 
serwisem. 
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7. CENTRALA TELEFONICZNA 
PRODUCENT: 

NAZWA/TYP/MODEL: 

L.P. Parametry techniczne wymagane Spełnia 
tak/nie 

Parametry techniczne oferowane 

1 Jednostka bazowa do montażu w szafie Rack   

2 Min. 94 porty wewnętrzne analogowe   

3 Min. 2 porty zewnętrzne analogowe   

4 Min. 8 portów systemowych cyfrowych   

5 Min. 2 porty GSM   

6 Modem zdalnego zarzadzania   

7 Zasilanie awaryjne z akumulatorami, System 
zasilania zapewniający łączny czas 
podtrzymania w sytuacjach awaryjnych nie 
krótszy niż 4 godzin. 

  

8 Karta pamięci min. 8GB   

9 Możliwość nagrywania rozmów min. 2 kanały   

10 Możliwość odsłuchiwania nagranych rozmów  
min. 1 konto 

  

11 Możliwość pracy z Voip min. 2 kanały   

12 Możliwość podłączenia systemu do linii 
miejskich 

  

13 Oferowany sprzęt musi zapewnić automatyczny 
restart, samoczynne testowanie i automatyczne 
uruchamiane po włączeniu zasilania lub 
restarcie manualnym i powrót do normalnej 
pracy bez konieczności wykonywania 
dodatkowych czynności przez obsługę. 

  

14 Zainstalowanie oprogramowania 
utrzymaniowego oraz taryfikacyjnego na innym 
komputerze (bez ponoszenia dodatkowych 
kosztów na jego zakup i zainstalowanie) , 
umożliwiającego pełną obsługę centrali 
telefonicznej poprzez sieć LAN. 

  

15 Pełna funkcjonalność operacyjna w zakresie, 
usług, nadzoru i zarządzania, obsługa aparatów 
systemowych, analogowych, fax, aparatów i linii 
SIP TRUNK; możliwość jednoczesnego 
wykorzystania linii miejskich podłączonych do 
centrali telefonicznej; obsługa numerów 
wielokrotnych MSN, DDI; rozpoznawanie 
sygnału faksu na wszystkich liniach miejskich, 
prezentacja numeru abonenta dzwoniącego z 
traktów liniowych, na wyświetlaczach aparatów 
systemowy, tworzenie wieloliniowych aparatów 
systemowych 
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16 Zdalny nadzór centrali poprzez sieć LAN   

17 Praca systemu w pomieszczeniu bez 
klimatyzacji 

  

18 Moduł VoIP musi posiadać 2 gniazda RJ45 
10/100 Mbps , LAN/WAN. Musi obsługiwać 
funkcję routera, kanały głosowe powinny być 
przydzielane dynamicznie w zależności od 
zapotrzebowania do połączeń z aparatami 
wewnętrznymi lub operatorami zewnętrznymi 
SIP . 

  

19 System musi zapewniać automatyczne 
zestawianie połączeń wewnętrznych, połączeń 
w ruchu wychodzącym i przychodzącym. 

  

20 Wymagana jest minimum realizacja usług typu: 

• bezpośrednie wybieranie numeru 
wewnętrznego (DDI), 

• przekazywanie połączeń (CT) wraz z 
funkcją biura zleceń (przekazywanie 
połączeń zestawionych przez 
operatora), 

• przenoszenie wywołań na numer 
wewnętrzny i zewnętrzny w przypadku 
zajętości (CFB), braku odpowiedzi 
(CFNR), bezwarunkowe (CFU), w tym 
przenoszenie wywołań na pocztę 
głosową, 

• zawieszanie połączeń (CH), 
• połączenie oczekujące (CW), 
• prezentacja numeru na aparatach 

cyfrowych, aparatach IP   i 
analogowych (FSK), 

• przechwytywanie połączeń, 
• połączenia trójstronne (3PTY), 
• blokada połączeń przychodzących 

(DND), 
• przyjmowanie nowych wywołań w 

trakcie prowadzenia rozmowy, 
• połączenia automatyczne typu gorąca 

linia (HOT LINE) realizowane 
bezzwłocznie, natychmiast po 
podniesieniu mikrotelefonu bez 
konieczności wybierania numeru lub 
ze zwłoką umożliwiającą wybranie 
numeru zaraz po podniesieniu 
mikrotelefonu. 

• oddzwanianie przy zajętości (usługa 
CCBS) 

• blokowanie połączeń wychodzących z 
poziomu terminala kodem PIN. 

 

  

21 Wirtualne logowanie - realizacja połączeń z 
dowolnego aparatu z wykorzystaniem 
posiadanych uprawnień (przypisanie opłat 
taryfikacyjnych na rachunek dokonującego 
połączenie) – autoryzacja odbywa się poprzez 
wprowadzenie kodów PIN. Usługa musi 
umożliwiać zalogowanie się jednokrotne (na 
czas wykonania 1 połączenia) lub permanentne 
– do czasu wylogowania się. 

  

22 Programowe wydzielanie grup abonentów o 
dowolnej liczebności – na zasadzie podziału 
firmy na wydziały/jednostki z możliwością 
wydzielenia zasobów, przypisania odrębnego 
planu numeracyjnego, kategorii uprawnień i 
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nawet zabronienia dzwonienia po numerach 
wewnętrznych pomiędzy nimi. 

23 Możliwość kolejkowania połączeń 
przychodzących dla wydzielonej grupy 
abonentów. 

  

24 Tworzenie grup abonentów w dowolnej 
kombinacji abonentów z automatyczną 
dystrybucją połączeń w ramach grupy 

  

25 Możliwość przypisania kilku numerów 
wewnętrznych jak i zewnętrznych DDI do 
jednego abonenta 

  

26 Przechwytywanie połączeń w ramach grupy – w 
przypadku wywołania na jednym z terminali 
abonenckich , musi być możliwe przejęcie tego 
wywołania przez dowolny inny terminal z tej 
samej grupy 

  

27 Możliwość tworzenia grup rozgłaszania (paging) 
na bazie aparatów systemowych (także VoIP) 
aranżowane z aparatu systemowego - 
jednoczesne wprowadzanie grupy aparatów w 
tryb głośnomówiący przez użytkownika 
posiadającego odpowiednie uprawnienia i 
rozgłaszanie komunikatów 

  

28 Możliwość zdefiniowania minimum 10 różnych 
kategorii określających uprawnienia realizacji 
połączeń wyjściowych nadawanych 
poszczególnym użytkownikom w systemie (np. 
blokada połączeń wychodzących, blokada 
połączeń na komórki, blokada połączeń 
międzynarodowych itd. 

  

29 Tworzenie układów połączeń sekretarsko–
dyrektorskich oraz układów dyspozytorskich 

  

30 Monitorowanie stanu linii abonenckich lub łączy 
za pomocą aparatów wyposażonych w klawisze 
programowalne z sygnalizacją optyczną lub 
przystawki z klawiszami programowalnymi z 
sygnalizacją optyczną 

  

31 „Wejście na trzeciego” dla uprzywilejowanego 
abonenta (operatora konsoli dyspozytorskiej) 
możliwość włączenia się w trwającą rozmowę, 

  

32 Tworzenie dowolnego planu numeracyjnego, 
numeracja wewnętrzna od 1 do 10 cyfr, 
możliwość tworzenia nieciągłej numeracji, 
połączenia do sieci publicznej przez dowolny 
prefiks 

  

33 Kierowanie połączeń wychodzących zgodnie z 
regułą najniższego kosztu – tzw. funkcjonalność 
LCR (ang. Least Cost Routing) 

  

34 Zestawienie połączeń pomiędzy abonentami 
wewnętrznymi i liniami miejskimi z udziałem 
stanowiska operatora lub bez jego udziału. 

  

35 Karta VoiP wbudowana w centrali   
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36 Obsługa protokołów VoIP - SIP, IAX   

37 Obsługa kodeków VoIP co najmniej G711, 
G729, GSM 

  

38 Obsługa systemów IP DECT różnych 
producentów 

  

39 Moduł Bramki GSM wbudowany do centrali   

40 System musi udostępniać interfejs do 
współpracy z zewnętrznymi aplikacjami, 
wymagana jest minimum obsługa protokołu 
TAPI 

  

41 Możliwość zastosowania aplikacji CTI 
producenta systemu umożliwiającej sterowanie 
połączeniami i usługami – aplikacja musi być 
instalowana na komputerach użytkowników 

  

42 System musi być wyposażony w centralną 
książkę telefoniczną o pojemności min 1000 
wpisów 

  

43 System musi zapewniać ciągłą rejestrację 
zdarzeń taryfikacyjnych, statystycznych i 
diagnostycznych 

  

44 System musi zapewniać rejestrację danych o 
połączeniach wychodzących, przychodzących i 
tranzytowych, umożliwiających pełną taryfikację 
połączeń oraz rozliczanie opłat – w tym 
rozliczanie sekundowe 

  

45 System musi zapewniać rejestrację danych o 
połączeniach udanych (zrealizowanych) i 
połączeniach nieudanych (niezrealizowanych) 

  

46 Konfiguracja systemu musi odbywać się z 
poziomu dedykowanej, graficznej aplikacji 
pracującej pod systemami MS Windows 
2000/XP/Vista/7. Niedopuszczalne jest 
używanie do konfiguracji systemu aplikacji 
wykorzystujących przeglądarki www 

  

47 Poczta głosowa : 

• zintegrowany moduł poczty głosowej. 
• Dostęp do wiadomości głosowych 

musi być możliwy z poziomu telefonu, 
• System poczty głosowej musi 

umożliwiać nagrywanie przez 
użytkowników własnych zapowiedzi 

• Sygnalizacja świetlna o otrzymanej 
wiadomości na aparacie systemowym 

• System poczty głosowej powinien 
posiadać przynajmniej 2 godzin dla 
nagrań. 

• System poczty głosowej powinien 
posiadać zabezpieczenie kodem PIN 
każdej skrzynki, kod PIN nadawany 
jest przez użytkownika 

• Serwer Telekomunikacyjny musi 
zapewniać minimum 20 
jednoczesnych połączeń do modułu 
poczty głosowej. 
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48 System taryfikacji 

• System taryfikacji musi posiadać 
interfejs obsługi w języku polskim oraz 
realizować niżej wymienione funkcje 
gromadzenia informacji o 
połączeniach spełniające wymogi 
określone w ustawie „Prawo 
Telekomunikacyjne” 

• Oprogramowanie musi umożliwiać 
wykonywanie obliczeń taryfikacyjnych 
oraz ich wydruk dla: 

pojedynczego abonenta 
fizycznego/wirtualnego, 

- grupy abonentów 
fizycznych/wirtualnych, 

- wszystkich abonentów modułu 
fizycznych/wirtualnych, 

- danych bilingowych połączeń 
wychodzących i przychodzących 

• Kryteria taryfikacji: 
- zmienna cena za jednostkę 
rozliczeniową, 

- zmienna cena za stałą jednostkę 
czasu, 

- dowolnie definiowany koszt 
połączenia dla każdego operatora 
indywidualnie, 

- rozliczenia według jednostek 
rozliczeniowych: jednostka czasowa 
(również rozliczenia sekundowe) lub 
jednostka impulsowa, 

• System taryfikacyjny musi pozwalać 
na generowanie raportów 
szczegółowych i skróconych oraz 
zestawień dla pojedynczego abonenta 
lub grupy abonentów zawierających 
koszt w zadanym okresie z rozbiciem 
na kierunki. Okres objęty raportem 
musi dać się skonfigurować poprzez 
podanie początku i końca. 

• System taryfikacyjny musi dawać 
możliwość zapisywania raportów w 
postaci plików PDF, CSV i TXT. 

• System musi posiadać moduł 
statystyczny do analizy pracy 
stanowisk telefonistek / operatorów 
umożliwiający generowanie  
zestawień tabelarycznych dobowych, 
tygodniowych, miesięcznych, w 
okresie między dwoma datami w 
miesiącu 

  

49 System nagrywania rozmów wbudowany do 
centrali:  

• system zintegrowany w centrali 
telefonicznej, 

• produkt producenta centrali 
telefonicznej 

• dostępność nagrywania 
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permanentnego lub na żądanie z 
dowolnego telefonu cyfrowego ( 
poprzez zaprogramowany przycisk ). 

• dostęp do aplikacji klienta 
pozwalającej na odsłuch nagranych 
rozmów i ich zapis do zewnętrznego 
formatu np. „wav” 

• równoczesna możliwość obsługi traktu 
ISDN 30B+D oraz portów 
analogowych, cyfrowych, ISDN 2B+D, 
systemowych i VoIP w jednym 
urządzeniu 

 

 

8. TELEFON SYSTEMOWY 
PRODUCENT: 

NAZWA/TYP/MODEL: 

L.P. Parametry techniczne wymagane Spełnia 
tak/nie 

Parametry techniczne oferowane 

1 Kolorowy ekran dotykowy z dodatkowym polem 
5 programowalnych przycisków 

  

2  4-kierunkowe kółko nawigacji   

3 19 programowalnych przycisków funkcyjnych   

4 Zróżnicowane dzwonki dla różnych kategorii 
połączeń 

  

5 Obsługa 5 linii   

6 Możliwość dołączenia czterech konsol z 
podglądem na zajętość linii ( do 150 przycisków 
liniowych ) 

  

7 Gniazdo zestawu słuchawkowego oraz gniazdo 
mikrofonu 

  

8 Obsługa połączeń konferencyjnych   

9 Realizacja klasycznych funkcji PBX   

10 Obsługa zaawansowanych funkcji nagrywania   

11 Blokada / aktywacja telefonu indywidualnym 
kodem użytkownika 

  

12 Lista połączeń odebranych, nieodebranych, 
wybieranych numerów 

  

13 Publiczna i prywatna książka telefoniczna oraz 
lista numerów wewnętrznych 

  

14 Prezentacja czasu i kosztu połączenia   

15 Instalacja „Plug and Play”   
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16 Funkcje ECO oszczędzające energię   

17 Synchronizacja z komputerem – poprzez 
aplikację CTI 

  

18 aparat będący produktem producenta centrali 
telefonicznej opisanej w pkt. 9 

  

 

 

9. OPROGRAMOWANIE RADIOSERWERA UMO ŻLIWIAJĄCE OBSŁUGĘ 
RADIOTELEFONU ZE STANOWISK DYSPOZYTORSKICH 
PRODUCENT: 

NAZWA/TYP/MODEL: 

L.P. Parametry techniczne wymagane Spełnia 
tak/nie 

Parametry techniczne oferowane 

1 Aplikacja pozwalająca na obsługę radiotelefonu 
pracującego z radioserwerem z min. trzech 
stanowisk dyspozytorskich jednocześnie. 

  

2 Aplikacja dająca możliwość skonfigurowania 
konsoli dla sterowania zdalnym radiotelefonem 
bazowym opisanym w pkt. 2 . Dająca w 
szczególności: 
- możliwość zdalnej obsługi radiotelefonu, m.in.: 
realizowania wywołań głosowych, realizowania 
wywołań z dzwonieniem (call alert), emulacja 
(obsługa klawiszy) przycisków radiotelefonu, 
łączenie z przyciskami funkcyjnymi . 
- w pełni odwzorowywać wyświetlacz 
radiotelefonu, wyświetlając w konsoli wszystkie 
informacje wyświetlane na jego wyświetlaczu. 
- możliwość pracy w trybie pracy szeregowej: tj. 
z kilku sterowanych radiotelefonów otwiera się 
ten, który odbiera najmocniejszy sygnał 

  

3 Aplikacja dająca możliwość skonfigurowania 
konsoli wykorzystującej bezpośrednie 
podłączenie do sieci przemienników 
bezpośrednio za pomocą sieci IP bez 
jakiejkolwiek bramy radiowej . Aplikacja 
powinna: 
- pozwalać na realizację wywołań z dynamicznie 
określanymi: docelowym numerem grupy lub 
numerem indywidualnym oraz slotem w 
przemienniku na którym ma odbyć się 
transmisja. 
- wyświetlać na konsoli status sieci 
przemienników– a w szczególności 
wizualizować przemienniki z zaznaczeniem 
aktualnie retransmitującego.  

  

4 W aplikacja musi wyświetlać historię wywołań 
oraz umożliwiać szybkie odsłuchanie dowolnej 
ich części. 

  

5 Obsługiwać wysyłanie i odbiór wiadomości 
tekstowych. 
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6 Udostępniać funkcje zarządzania siecią 
radiotelefonów, m.in.: 
- blokowanie wybranego radiotelefonu 
- sprawdzanie dostępności wybranego 
radiotelefonu 
- zdalne włączenie nadawania wybranego 
radiotelefonu (monitoring) 

  

7 Mieć możliwość konfigurowania kontaktów 
radiowych dostępnych do szybkiego 
wywoływania. Kontakty mają mieć określną 
m.in.: grupę/identyfikator, strefę oraz kanał 
radiowy na którym będzie odbywało się 
wywołanie, a w trybie przemiennikowym 
grupę/identyfikator, slot oraz rodzaj prywatności. 

  

8 Mieć możliwość konfigurowania dedykowanych 
przycisków PTT. Po naciśnięciu takiego 
przycisku radiotelefon będzie nadawał na 
określonym kanale w określonej strefie oraz w 
określonym typie wywołania (prywatny, 
grupowy) , lub w trybie przemiennikowym w 
określonym typie wywołania (prywatny, 
grupowy) , na określonym slocie oraz z 
określonym rodzajem prywatności. Po 
zakończeniu wywołania za pomocą takiego 
przycisku konsola ma się znajdować w stanie, 
na którym była przed wywołaniem (dot. głównie 
strefy). 

  

9 Mieć możliwość wyświetlania dowolnej ilości 
dedykowanych przycisków PTT bezpośrednio w 
oknie konsoli oraz skonfigurowania dowolnej ich 
ilości jako ukrytych. Wyświetlane przyciski mają 
mieć możliwość dynamicznej ich zmiany na 
przyciski ukryte. 

  

10 Dla klienta konsoli obsługującej więcej niż jeden 
radiotelefon (lub połączenie do sieci 
przemiennikowej), mieć możliwość 
skonfigurowania dowolnej ilość dedykowanych 
przycisków PTT obsługujących jednoczesne 
nadawanie przez wybrane radiotelefony. Dla 
każdego z radiotelefonów ma być możliwość 
określenia kanału, strefy oraz typu kontaktu dla 
wywołania a dla trybu przemiennikowego typu 
kontaktu, numeru slotu i trybu prywatności. 

  

11 Mieć możliwość dynamicznego połączenia 
wybranych radiotelefonów  przez obsługującego 
dyspozytora. Połączone konsole mają 
przekazywać wywołania głosowe pomiędzy 
sobą. 

  

12 Mieć możliwość sterowania radiotelefonem (lub 
pracę na połączeniu sieci przemienników) kilku 
użytkowników w odległych lokalizacjach oraz 
bezpośredniej komunikacji głosowej pomiędzy 
nimi (interkom) oraz przesyłania wiadomości 
tekstowych pomiędzy nimi (czat). Każdy z nich 
ma słyszeć pełną korespondencję głosową 
prowadzoną przez radiotelefon (lub połączenie z 
siecią przemienników), łączenie z wywołaniami 
innych użytkowników obsługujących ten 
radiotelefon. 

  

13 Mieć możliwość wyświetlania dowolnej ilości 
przycisków PTT służących do dedykowanych 
połączeń interkomowych. Te przyciski mają 
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także wizualizować pracę (nadawanie za 
pomocą sterowanego radiotelefonu lub 
połączenia z siecią przemienników) innych 
dyspozytorów. 

14 Mieć możliwość takiej konfiguracji aby przez 
wszystkich dyspozytorów były słyszalne tylko 
takie wywołania na które żaden z nich nie 
odpowiedział – po tym jak na wywołanie 
odpowiedział jeden z dyspozytorów reszta 
konwersacji jest słyszana tylko przez niego. 

  

15 Możliwość czasowego zablokowania przez 
dyspozytora sterowania wybranym 
radiotelefonem (połączeniem z siecią 
przemienników) przez innych dyspozytorów. 

  

16 Mieć możliwość integracji z centralą telefoniczną 
(sygnalizacja SIP) w tym: skonfigurowania 
dowolnej ilości połączeń linii centralkowych z 
konsolami. Takie połączenia mają mieć 
konfigurowalne m.in.: automatyczne odbieranie 
połączenia, sterowany radiotelefon(lub 
połączenie z siecią przemienników) na którą 
przekazywane będzie połączenie oraz tryb jego 
nadawania: strefę, kanał oraz identyfikator 
radiotelefonu docelowego lub 
identyfikator/numer grupy docelowej slot i tryb 
prywatności w przypadku połączenia z siecią 
przemienników. 

  

17 Dowolny przycisk PTT zdefiniowany w konsoli 
ma mieć możliwość przypisania zewnętrznego 
mikrofonu z mechanicznymi przyciskami, 
których naciśnięcie jest równoznaczne z 
naciśnięciem przycisku na konsoli. 

  

18 Mieć wizualny konfigurator wyglądu okna 
konsoli, pozwalający na określenie wymiarów i 
położenia elementów konsoli (wizualizacja 
radiotelefonów, przycisków PTT). 

  

19 Mieć możliwość uruchamiania w konfiguracji nie 
wyświetlającej systemowych ramek okien oraz 
uniemożliwiającej użytkownikowi przesuwanie 
lub zamykanie okien konsoli. 

  

20 Aplikacja musi mieć możliwość wizualizowania i 
alarmowania o stanie otoczenia radiotelefonu 
wyniesionego (m.in.: otwarcie szafki z 
radiotelefonem wyniesionym, sygnalizacja pracy 
radiotelefonu z akumulatora - brak zasilania 
sieciowego) 

  

21 Aplikacja musi dać możliwość niezależnej od 
systemu operacyjnego regulacji poziomu 
dźwięku dla każdej z konsol. 

  

22 Aplikacja musi dawać możliwość obsługi konsoli 
na ekranach dotykowych (bez podłączonej 
myszy i klawiatury), umożliwiać obsługę za 
pomocą wykonywanych gestów. 

  

23 Aplikacja musu posiadać wbudowany 
wygaszacz ekranu, który aktywuje się po 
zadanym czasie nieaktywności dyspozytora, a 
dezaktywuje się w przypadku aktywności 
dyspozytora lub odebrania przez konsolę 
wywołania dotyczącego dyspozytora. 

  

24 Aplikacja musi umożliwiać tworzenie tworzenie 
indywidualnych kont użytkowników dających 
możliwość personalizacji konsoli 
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dyspozytorskiej. Uprawnienia użytkowników 
muszą być nadawane i ściśle kontrolowane 
przez konto administratora.   

25 Aplikacja musi być produktem certyfikowanego 
partnera aplikacyjnego producenta radiotelefonu 
bazowego opisanego w pkt. 2. 

  

 

 

10. MIKROFON BIURKOWY Z AKTYWNYM PRZYCISKIEM NADAWA NIA 
PRODUCENT: 

NAZWA/TYP/MODEL: 

L.P. Parametry techniczne wymagane Spełnia 
tak/nie 

Parametry techniczne oferowane 

1 Oryginalny mikrofon biurkowy producenta 
radiotelefonu bazowego opisanego w pkt.2   

  

2 Z aktywnym przyciskiem nadawania oraz 
manualną regulacją wzmocnienia.  

  

3 Mikrofon przystosowany do pacy z komputerem.   

 

 

11.  MONITOR W TECHNOLOGII DOTYKOWEJ DO STANOWISKA DYSPO ZYTORSKIEGO 
PRODUCENT: 

NAZWA/TYP/MODEL: 

L.P. Parametry techniczne wymagane Spełnia 
tak/nie 

Parametry techniczne oferowane 

1 W technologii SAW 22” wykonanie 
przemysłowe. Jednomodułowa 
obudowa, bez nakładki dotykowej. 

  

2 Proporcja obrazu 16:10, aktywna 
matryca TFT LCD 22” 

  

3 Rozdzielczość: minimum 1680 × 1050 
przy 60Hz 

  

4 Rozmiar piksela: 0,294 mm x 0,294 
mm 

  

5 Czas reakcji piksela: 5 ms.   

6 Jasność: 300 cd/m2   

7 Kontrast: 1000:1   

8 Kolory 16,7 mln.   
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9 Czas reakcji dotykowej: 10,4 ms   

10 Czułość na dotyk: stała   

11 Kąty patrzenia: 160°/160°   

12 Zasilacz: zewnętrzny   

 

 

 

......................., dn. ............................... 
       (podpis osoby – osób uprawnionych 
       do składania oświadczeń 
       woli wraz z pieczątką imienną)  
 


