
 

 

 

 

 

  
DE-WZP.261.14.8.2016.MG                     Warszawa, 2016.08.30 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

1. Przedmiotem zamówienia objętego ofertą jest świadczenie usługi konserwacji  

i administrowania centralą telefoniczną typu M 6550IP produkcji MATRA EADS wraz  

z urządzeniami w niej zainstalowanymi, siecią teleinformatyczną o pojemności 1500 linii 

wraz z urządzeniami wchodzącymi w jej skład, a także aparatami telefonicznymi 

analogowymi i cyfrowymi, telefaksami, znajdującymi się w gmachu Ministerstwa Edukacji 

Narodowej. 

a) termin wykonania zamówienia: 

od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r.  

b) miejsce realizacji zamówienia:  

gmach Ministerstwa Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa 

c) warunki płatności:  

zgodnie z § 5 Istotnych postanowień umowy (Załącznik nr 2) 

d) inne szczegółowe wymagania Zamawiającego: 

zgodnie z Opisem przedmiotu zakupu (Załącznik nr 1 do Istotnych postanowień 

umowy) 
 

2. Ofertę można złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.09.2016 r.  

do godziny 10.00. 

a) osobiście w siedzibie:   

Ministerstwo Edukacji Narodowej 

Sekretariat Departamentu Ekonomicznego (III piętro, pok. 353) 

al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa, 

lub 

b) przesłać na adres: 

Ministerstwo Edukacji Narodowej 

Sekretariat Departamentu Ekonomicznego 

al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa 

z dopiskiem „dot. DE-WZP.2 61.14.8.MG, 

lub  

c) faxem na numer: 

22 621-50-10, 

lub 

d) w wersji elektronicznej na e-mail:  

malgorzata.gromek@men.gov.pl 

Oferta otrzymana po wymaganym terminie nie będzie rozpatrywana. 
 

3. Do oceny oferty stosowane będą następujące kryteria: 

- cena brutto oferty za realizację całego przedmiotu zamówienia – 95 % 

- posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych 

stanowiących tajemnicę służbową o klauzuli „poufne”, zgodnie z przepisami 
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ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2016 r. 

poz. 1167) – 5% 
 

4. Oferta musi zawierać: 

wypełniony formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 
 

5. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego,  

nie jest aukcją ani przetargiem w rozumieniu art. 701 Kodeksu Cywilnego, jak również 

nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Ministerstwo 

zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zakupu bez wyboru którejkolwiek ze złożonych 

ofert. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W załączeniu: 
1. Formularz ofertowy, 
2. Istotne postanowienia umowy wraz z opisem przedmiotu zakupu 



Załącznik nr 1  
 

Formularz ofertowy 
 
Nazwa i adres Wykonawcy: 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

NIP .................................................... REGON ......................................................................... 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

................................................................................................................................................... 

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:  

................................................................................................................................................... 

Numer telefonu: (**) ................................................................................................................. 

Numer faksu: (**) ...................................................................................................................... 

e-mail:  ...................................................................................................................................... 

 
Nazwa i siedziba Zamawiającego: 
Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa 
 
Odpowiadając na zapytanie ofertowe na „Usługę konserwacji i administrowania centralą 
telefoniczną typu M 6550IP produkcji MATRA EADS wraz z urządzeniami w niej 
zainstalowanymi, siecią teleinformatyczną o pojemności 1500 linii wraz z urządzeniami 
wchodzącymi w jej skład, a także aparatami telefonicznymi analogowymi i cyfrowymi, 
telefaksami, znajdującymi się w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej ” oferujemy 
wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu 
zamówienia, który został zawarty w Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego – Istotne 
postanowienia umowy, za cenę brutto:  
 

 
CENA OFERTY 
BRUTTO 

(za okres od 1 października 
2016 r. do 30 września 2017 r.) 

………….………………………………………………. złotych 

(słownie …………………………………………………………) 

 

Jednocześnie oświadczam, ze osoba wykonująca zadania konserwatora: 

 
Posiada 
poświadczenie 
bezpieczeństwa do 
dostępu do 
informacji 
niejawnych 
stanowiących 
tajemnicę służbową  
o klauzuli „poufne”, 
zgodnie z przepisami 
ustawy z 5 sierpnia 
2010 r. o ochronie 

 tak 

* Załączam do oferty kserokopię poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu  
do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową o klauzuli „poufne”, 
zgodnie z przepisami ustawy z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1167) osoby wykonującej zadania konserwatora. 

** Przedstawię oryginał do wglądu przed podpisaniem umowy w sytuacji wyboru 
mojej oferty za najkorzystniejszą. 

 
           nie 
 
* Jednocześnie oświadczam, że osoba wykonująca zadania konserwatora podda się 
postępowaniu sprawdzającemu. W terminie 90 dni od daty zawarcia niniejszej 
umowy uzyskam  niezbędne poświadczenia, o których mowa w Załączniku nr 1 do 
umowy i przedstawię je do weryfikacji Zamawiającemu.   



informacji 
niejawnych  
(Dz.U. z 2016 r. poz. 
1167). 

 

 

 

 

Załączam do oferty: 
 

1) Kserokopię posiadanego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia technicznego  
w zakresie administrowania, utrzymania i konserwacji centralą telefoniczną M6550 IP 
firmy Aastra Matra Telecom oraz serwerem telekomunikacyjnym, NeXspan firmy 
Aastra Matra, a także w zakresie konserwacji tych urządzeń. 
 

2) Kserokopię posiadanej  autoryzacji do konserwacji aparatów telefonicznych modeli 
firmy Aastra Matra/EADS Telecom oraz NeXpan S/L/D M65xx firmy Aastra Matra. 
 

 

 

 

Oświadczam, że w przypadku wybrania mojej oferty, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego dostarczę oryginały powyższych dokumentów do wglądu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………             ……………………………………...…………………………………… 
                     (miejscowość i data)                                                          ( imię, nazwisko i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2  
Istotne postanowienia umowy 

 
 

Umowa Nr MEN/2016/…./…….. 
 
Zawarta w dniu … … ……… r. w Warszawie, pomiędzy: 
 
Skarbem Państwa Ministerstwem Edukacji Narodowej z siedzibą w Warszawie,  
00-918 Warszawa, al. J.Ch. Szucha 25, reprezentowanym przez: 
 
Pana – ………………………………………………, zwanego dalej Zamawiającym,  
 
a  
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………, 
zwanym dalej Wykonawcą. 
 
Umowa zostaje zawarta na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych (tekst. jedn.: Dz. U z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm). 
 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi: 

a.  konserwacji i administrowania centrali telefonicznej typu M 6550IP produkcji 
MATRA EADS wraz z urządzeniami w niej zainstalowanymi, siecią 
teleinformatyczną o pojemności 1500 linii wraz z urządzeniami wchodzącymi 
w jej skład, a także aparatami telefonicznymi analogowymi i cyfrowymi, 
telefaksami, 

b.  stałej konserwacji urządzeń oraz aparatów nieobjętych gwarancją, 
znajdujących się w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej, 

c. wykonywaniu drobnych prac instalacyjno-teletechnicznych zlecanych przez 
Zamawiającego w razie zaistnienia potrzeb. 

2. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy wraz z niezbędnymi 
wymaganiami, oczekiwanym czasem realizacji i naprawy, harmonogramem 
obowiązków konserwatora, orientacyjną ilością i rodzajem urządzeń oraz 
aparatów przewidzianych do konserwacji zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej 
umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac będących przedmiotem umowy  
z najwyższą starannością. 

4. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, osoba lub osoby mające wykonywać zadania 
Konserwatora – opisane w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy powinny posiadać 
ważne poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych 
stanowiących tajemnicę służbową o klauzuli „poufne”, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 1167). 

5. Wykonawca w terminie 90 dni od daty zawarcia niniejszej umowy zobowiązany 
jest uzyskać niezbędne poświadczenia, o których mowa w ust. 4 powyżej  
i przedstawić je do weryfikacji Zamawiającemu.   
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§ 2 
Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy  
w okresie jej obowiązywania nie przekroczy kwoty …………………… zł brutto 
(słownie: ………………………………). Miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie 
Wykonawcy z tytułu należytego wykonywania prac wymienionych w § 1 stanowić 
będzie kwotę ……………….. zł brutto (słownie: ……………………………………). 
 

§ 3 
Zamawiający zobowiązuje się do: 

− dostarczenia pełnej dokumentacji technicznej urządzeń wymienionych w § 1, 

− zapewnienia dostępu do pomieszczeń przez uprawnionych pracowników 
Wykonawcy, 

− zapewnienia warunków do prowadzenia konserwacji, oraz udostępnienie 
wyposażonego w stół, krzesła, szafę i sprzęt p. pożarowy pomieszczenia 
spełniającego wymogi bhp. 
 

§ 4 
Materiały eksploatacyjne oraz części zamienne niezbędne do realizacji umowy 
dostarcza Zamawiający po uprzedniej konsultacji z Wykonawcą. 
 

§ 5 
1. Wynagrodzenie będzie płatne z dołu, po zakończeniu miesiąca kalendarzowego 

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 21 dni 
kalendarzowych od dnia przedstawienia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionych faktur VAT przez Wykonawcę na rachunek bankowy na nich 
wskazany.  

2. Podstawą do wystawienia faktur VAT przez Wykonawcę jest co miesięczne 
potwierdzenie prawidłowości wykonywania usługi przez upoważnionego 
pracownika MEN – Pana …………………………….. lub inną osobę wskazaną 
przez Zamawiającego. 

3. Za datę płatności będzie się uważać datę złożenia przez Zamawiającego zlecenia 
przelewu. 

 
§ 6 

1. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących 
po stronie Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  
w wysokości 10 % kwoty miesięcznego wynagrodzenie Wykonawcy. 

2. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  
w wysokości 10 % kwoty miesięcznego wynagrodzenie Wykonawcy.  

3.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kare umowną w wysokości 10,00 zł brutto 
za każdą godzinę zwłoki w zapewnieniu wymaganego czasu reakcji określonego 
w Załączniku nr 1 lub treści niniejszej umowy, rozumianego w szczególności jako 
przybycie do gmachu MEN, rozpoczęcie lub zakończenie napraw. 

4. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy 
powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną bądź szkoda 
powstanie z innych przyczyn niż te, dla których zastrzeżono kary umowne, 
Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowań 
uzupełniających, jeżeli kara nie rekompensowałaby strat spowodowanych z winy 
Wykonawcy.  

5. Zapłata kar umownych, o których mowa powyżej nie zwalnia Wykonawcy  
z obowiązku wykonania umowy.  
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6. Zamawiający ma prawo do pomniejszenia wartości wynagrodzenia za wykonanie 
przedmiotu umowy o wartość naliczonych kar, a w przypadku braku takiej 
możliwości kara umowna będzie płatna w terminie do 14 dni od daty otrzymania 
przez Wykonawcę wezwania do jej zapłaty. 

7. Kary umowne podlegają sumowaniu.  
 

§ 7 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, na okres od 1 października 2016 r. 

do 30 września 2017 r. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dyżuru, to jest stałej obecności  

w siedzibie Zamawiającego (gmachu MEN) zespołu składającego się z jednego 
konserwatora posiadającego kwalifikacje i uprawnienia wymienione w Załączniku 
nr 1 we wszystkie dni robocze (od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni 
ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 8.15 – 16.15, a poza tym czasem do 
zapewnienia przybycia odpowiedniego personelu na wezwanie Zamawiającego 
do gmachu MEN w przeciągu 3 godzin od czasu wezwania. 

3. Wszelkie wezwania, w tym informacje o awariach, wezwania do stawiennictwa,  
będą kierowane do Wykonawcy za pośrednictwem: emaila: […………………..…] 
lub telefonu [………………..].  

4. Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem 
miesięcznego okresu wyprzedzenia. 

5. Umowa może być wypowiedziana przez Zamawiającego w trybie 
natychmiastowym z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku 
nienależytego wykonywania przez Wykonawcę usług lub czynności mu 
powierzonych lub niespełnienia przez Wykonawcę wymogów określonych  
w § 1 ust. 4 i ust. 5. 

 
§ 8 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują  
w szczególności przepisy ustawy Kodeks cywilny. 

2. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygnięcia sporów wynikłych  
z wykonania niniejszej umowy, a w razie braku porozumienia spory rozstrzygać 
będą sądy właściwe dla siedziby Zamawiającego. 

3. Zmiany umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej  
w postaci aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. 

4. Osobami wyznaczonymi do uzgodnień i koordynacji przedmiotu niniejszej 
umowy: 
- ze strony Zamawiającego – ………………………………………………………. 
- ze strony Wykonawcy – ………………………………………………………. 

5. Żadna ze Stron nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej 
umowy na rzecz osób trzecich, bez pisemnej zgody drugiej Strony. 

6. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 
dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 
 
            ZAMAWIAJACY                                                                 WYKONAWCA 
 
 
 
 
Umowa finansowana zgodnie z klasyfikacją budżetową: 
Dział 750 rozdział 75001 § 4000/39 wydatek księgowany w § 4270/39 
nr poddziałania w zakresie budżetu zadaniowego na 2016 r. 99.99.99.99.99 kwota …………………… zł brutto 
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kwota planowana do wydatkowania w 2017 r. – ……………………. zł brutto 
kod projektu (jeśli dotyczy) ………………… 

 
 

Załącznik nr 1  
 do Istotnych postanowień umowy: 

Opis przedmiotu zakupu 

 
ZAKRES OBOWIĄZKÓW KONSERWATORA 

 
Zakres obowiązków obejmuje świadczenie usług konserwacji, administrowania 
i zarządzania centralą telefoniczny typu M6550 IP firmy Aastra Matra Telecom wraz 
z urządzeniami wchodzącymi w jej skład, a także aparatami telefonicznymi 
analogowym i cyfrowymi w liczbie 504 oraz telefaksami, z zastosowaniem przepisów 
ustawy o ochronie informacji niejawnych budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej 
przy al. Szucha 25. 
 

NIEZBĘDNE KWALIFIKACJE I UPRAWNIENIA KONSERWATORA 
 

1. Posiadanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia technicznego w zakresie 
administrowania, utrzymania i konserwacji centralą telefoniczną M6550 IP firmy 
Aastra Matra Telecom oraz serwerem telekomunikacyjnym, NeXspan firmy Aastra 
Matra, a także w zakresie konserwacji tych urządzeń. 

2. W zakresie konserwacji aparatów telefonicznych wymagana jest autoryzacja dla 
modeli firmy AASTRA MATRA/ EADS Telecom oraz NeXpan S/L/D M65xx firmy 
Aastra Matra.  

3. Znajomość obsługi systemu IVR opartego o urządzenia 3CX. 
4. Znajomość obsługi systemu IVR Teltrix PRA 30 
5. Znajomość obsługi serwera faksu 
6. Posiadanie ważnego poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji 

niejawnych stanowiących tajemnicę służbową o klauzuli „poufne”, zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1167). 

 
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES CZYNNOŚCI BIEŻĄCEJ KONSERWACJI, 
PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH I NAPRAW SIECI TELEFONICZNEJ 

 
1. Konserwacja centrali telefonicznej M6550 IP firmy Aastra Matra 

a) kreowanie i usuwanie abonentów analogowych i systemowych, 
b) wykonywanie zmian wyposażeń w zależności od aparatu telefonicznego, 
c) resetowanie wyposażeń abonenckich, 
d) zmiana lub przenoszenie numeru abonenta na inne wyposażenie, 
e) nadawanie lub zmiana uprawnień abonentów, 
f) tworzenie i kasowanie funkcji aparatów analogowych i systemowych, 
g) monitorowanie stanu i liczby wyposażenia centrali telefonicznej, 
h) analiza wadliwej pracy centrali i podejmowanie stosownych działań, 
i) współpraca z serwisem technicznym centrali na podstawie danych z programu 
centrali, 
j) inne prace wynikające z bieżącej eksploatacji centrali telefonicznej i serwera 
faksu, 
k) bieżąca aktualizacja książki telefonicznej centrali, 
l) czynności powinny być wykonywane na bieżąco. 

2. Bieżąca konserwacja aparatów telefonicznych. 
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a) zmiany w oprogramowaniu aparatów i szyldów wynikających ze zmiany 
struktury organizacyjnej i personalnej Zamawiającego – na bieżąco, 

b) instalowanie dodatkowych aparatów telefonicznych końcowych, analogowych 
i systemowych, na polecenie Zamawiającego, 

c) przełączanie łącza telefonicznego wraz z niezbędną zmianą przebiegu łącza  
i numeru centrali – na polecenie Zamawiającego 

d) usuwanie usterek i awarii telefonicznych sieci kablowej w razie potrzeby, 
3. Nadzór nad zasilaniem podstawowym i awaryjnym – na bieżąco. 
4. Konserwacja i naprawa telefaksów. 
5. Zmiany konfiguracji systemu IVR. 
6. Bieżące prowadzenie i aktualizacja dokumentacji sieci teletechnicznej. 
 

WYMAGANY ORIENTACYJNY CZAS REAKCJI KONSERWATORA NA 
ZGŁOSZENIE AWARII, ROZPOCZĘCIE NAPRAWY, SZKOLENIA 

 
1. W dni powszednie – czas reakcji – natychmiast, lecz nie później niż 30 min. od 

chwili zgłoszenia w godzinach od 8:15 do 16:15. 
2. Jeżeli zgłoszenie nadejdzie po godzinie 16:15 naprawa nastąpi tego samego 

dnia lub następnego dnia roboczego rano – najpóźniej do godziny 8:30. 
3. W dni świąteczne – naprawa nastąpi nie później niż do godz. 8:30 pierwszego 

dnia roboczego po dniu świątecznym. 
4. Czas szkolenia obsługi urządzeń przez ich użytkowników - do skutku.x 
5. Urządzenia wymagające naprawy w serwisie fabrycznym – dostawa do serwisu  

i z serwisu bezpłatnie, w cenie jego konserwacji, czas naprawy w zależności od 
rodzaju uszkodzenia. Na okres naprawy konieczne zainstalowanie urządzenia 
zastępczego – w cenie konserwacji. 

 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM OBOWIĄZKÓW KONSERWATORA 
 

Rodzaj usługi j.m. 
orientacyjna 

ilość 
orientacyjna 

częstotliwość 

konserwacja urządzeń centrali telefonicznej i urządzeń 
współpracujących z nią   

sprawdzanie stanu i ewentualna naprawa łączy analogowych do centrali miejskiej szt 36 1/dzień 

sprawdzanie stanu i ewentualna naprawa łączy ISDN PRA kpl 4 2/dzień 

bieżąca (ciągła) kontrola alarmów wyposażenia ISDN PRA kpl 4 ciągle 

bieżąca (ciągła) kontrola alarmów wyposażenia centrali telefonicznej kpl 1 ciągle 

sprawdzanie stanu zasilania sieciowego centrali kpl 1 1/dzień 

sprawdzanie stanu zasilania niskoprądowego centrali kpl 2 ciągle 

śledzenie prawidłowości pracy poszczególnych stacji PC pracujących w systemie stanowisk 
zgłoszeniowo informacyjnych 

kpl 3 ciągle 

odkurzanie urządzeń zasilających centrali, utrzymanie w czystości kpl 1 1/mies 

odkurzanie, utrzymanie w czystości wyposażenia centrali telefonicznej kpl 1 1/tydz 

zarządzanie pocztą głosową   
sprawdzanie stanu zapełnienia kont serwera IVR poczty głosowej kpl 1 1/dzień 

zarządzanie kontami poczty głosowej abonentów kont 460 wg potrzeb 

powiadamianie abonentów o ewentualnym przepełnieniu konta poczty głosowej kont 460 wg potrzeb 

administrowanie zarządzanie pracą centrali telefonicznej   
nadawanie uprawnień (zmiana kategorii) poszczególnym abonentom szt 460 wg potrzeb 

zarządzanie wpisami do elektronicznej książki telefonicznej szt 460 wg potrzeb 

nadawanie abonentom multinumerów wg potrzeb 

tworzenie grup abonenckich wg potrzeb 

tworzenie uprawnień do filtracji połączeń przychodzących wg potrzeb 

nadawanie indywidualnych uprawnień identyfikacyjnych wg potrzeb 

zarządzanie systemem bilingowym   
śledzenie prawidłowości zczytywania rekordów rozmów wychodzących z systemu bilingowego kpl 1 ciągle 

wykonywanie zestawień bilingowych ogólnych kpl 1 1/mies 
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wykonyanie zestawień bilingowych szczegółowych - na żądanie wg potrzeb 

konserwacja sieci teleinformatycznej   
prowadzenie (uzupełnianie/likwidacja wpisów) dokumentacji sieci teleinformatycznej na bieżąco 

odkurzanie, utrzymanie porządku w przełącznicy głównej i pomieszczeniach przełącznic 
pośrednich 

szt 5 1/mies 

kontrolowanie stanu prawidłowości połączeń na łączówkach w przełącznicach głównej i 
pośrednich 

szt 1500 1/rok 

konserwacja i bieżące naprawy aparatów telefonicznych analogowych  
typu Panasonic i cyfrowych ( MC510, M520N, M760, M760E, M740, 
M730, M725, ASTRA 6753, ASTRA 6755, ASTRA 6757 

  

szkolenie użytkowników cyfrowych aparatów telefonicznych z zakresu funkcji i ich obsługi na każde wezwanie 

czyszczenie aparatów telefonicznych szt 460 
1/ dwa 

kwartały 

sprawdzanie poprawności działania szt 460 1/rok 

programowanie funkcji aparatów telefonicznych szt 460 na wezwanie 

programowanie klawiszy funkcyjnych szt 460 na wezwanie 

wykonywanie szyldów opisowych klawiszy wg potrzeb 

konserwacja telefaksów   
dokładne czyszczenie wszystkich elementów telefaksów szt 6 1/mies 

wymiana tonerów szt 6 wg potrzeb 

wymiana bębnów szt 6 wg potrzeb 

programowanie szt 6 wg potrzeb 

drobne naprawy telefaksów nie wymagających interwencji serwisu fabrycznego szt 6 wg potrzeb 

dokładne czyszczenie wszystkich elementów telefaksów szt 6 1/mies 

sprawdzanie poprawności działania telefaksów szt 6 1/mies 

konserwacja urządzeń zasilających centrali   

kontrola parametrów napięciowych i ograniczeń prądowych baterii akumulatorów kpl 1 1/mies 

czyszczenie baterii akumulatorów, sprawdzanie połączeń mechanicznych i elektrycznych 
elementów 

kpl 1 1/mies 

współpraca   

współpraca z konserwatorami innych telefonów i usuwaniu uszkodzeń wydzielonych sieci 
telefonicznych (rządowej i MON) 

kpl 1 wg potrzeb 

przenoszenia i instalacja nowych telefonów   

wykonywanie przeniesień i instalacji nowych telefonów w budynku MEN     wg zlecenia 

urządzenie CGW-T4Analog Cellular Gateway TTS Telekom   

kontrola poprawności działania  szt 1 ciągle 

stacje bazowe DECT TDM 2/4 kanałowe szt 6 ciągle 

aparaty DECT A610d610d z zasilaczami szt 6 wg potrzeb 


