
 

 
           Warszawa, dnia 21.12.2022 r.  

Dotyczy postępowania nr IBE/762/2022 
 
 

PYTANIA I ODPOWIEDZI – ZESTAW NR 1 
 
W związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiajacego od uczestników postępowania poniżej 

zamieszczamy ich treść wraz z odpowiedziami 
 
Pytanie nr 1  

Opis przedmiotu zamówienia wskazuje konieczność dostawy urządzenia modułowego na 5 i 10 kluczy. 
Czy Zamawiający wymaga obu takich modułów? Czy Zamawiający dopuści moduły o innej ilości kluczy, 
spełniające też pozostałe wymagania postawione w postępowaniu? 

Opowiedź do pytania nr 1 

 Zamawiający dopuszcza moduły od 5 do 10 kluczy. 

 

Pytanie nr 2  

Opis przedmiotu zamówienia wymaga drzwi lewych i prawych. Czy dopuszczona będzie dostawa 
wszystkich kluczy za jednymi drzwiami – np. po lewej stronie ekranu dotykowego, a skrytek po prawej 
stronie ekranu? Sprawi to, że urządzenie będzie bardziej ergonomiczne i przyjaźniejsze w obsłudze. 

Opowiedź do pytania nr 2 

Zamawiający wymaga drzwi lewych i prawych. Zarówno cześć kluczowa jak i skrytki mają być 
zabezpieczone dodatkowymi drzwiami. 

 

Pytanie nr 3  

Zamawiający wymaga, by na każdym etapie użytkowania była możliwość zamiany modułów. Co to 
oznacza? Czy Zamawiający wymaga, by mógł samodzielnie i bez żadnych dodatkowych kosztów 
samodzielnie zmieniać moduły miejscami, bez konieczności wizyty serwisu i dodatkowych kosztów z tej 
przyczyny? 

Opowiedź do pytania nr 3 

Tak na każdym etapie ma być możliwość zmiany modułów. Zamawiający ma tu na myśli 
Możliwość. 

 

Pytanie nr 4  

Zamawiający wymaga, by jeden z paneli był wyposażony w wyświetlacz LED. Czy funkcja wyświetlania 
LED może zostać zrealizowana przez minimum 10 calowy kolorowy, dotykowy terminal wymagany przez 
OPZ – będzie to bardziej przejrzyste? Jednocześnie czy Zamawiający nie popełnił błędu wymagając takich 
wyświetlaczy tylko w jednym panelu? 

Opowiedź do pytania nr 4 

Zamawiający wymaga, żeby depozytor wyposażony był w jeden panel LED informujący o 
statusie gniazda. Zamawiający nie dopuszcza realizacji przez 10 calowy ekran. 

 

Pytanie nr 5 

Opis przedmiotu zamówienia wskazane są wymiary zewnętrzne depozytorów z tolerancją +\- 2 cm. 
Prosimy o informacje czy zostaną dopuszczone obudowy o innym rozmiarze, dopasowanym do 
przestrzeni przeznaczonej na depozytor kluczy? Uzasadnienie: Tak rygorystyczne wskazanie wymiarów 
charakterystycznych dla jednego producenta ogranicza konkurencje, nie wydaje się także uzasadnione — 
o ile maksymalne wielkości urządzenia mogą wskazywać na to, iż przestrzeń na ścianie jest ograniczona, 
to narzucanie minimalnej wielkości urządzenia jest tylko sztucznym podrażaniem procesu produkcyjnego 
urządzenia. 

Opowiedź do pytania nr 5 

Podane wymiary są wymiarami maksymalnymi. Zamawiający ma ograniczone miejsce jeśli chodzi 
o szerokość. 

 



 

 

Pytanie nr 6 

Czy Zamawiający dopuści inny system operacyjny pracujący w depozytorze, który spełni wszystkie 
graniczne wymagania postawione w OPZ? Narzucanie jednego rodzaju systemu operacyjnego sprawi, że 
Wykonawcy oferujący urządzenia o klasie wymaganej przez Zamawiającego nie będą mogli wystartować 
w postępowaniu jedynie przez niespełnienie tego wymagania, które z punktu widzenia odbiorcy jest 
absolutnie nieistotny. 

Opowiedź do pytania nr 6 

Zamawiający wymaga systemu operacyjnego Windows. 

 

Pytanie nr 7 

Czy Zamawiający dopuści technologię stykową breloków, której nie należy regularnie konserwować? 
Opowiedź do pytania nr 7 

Zamawiający nie dopuszcza technologii stykowej. Według zamawiającego elementy urządzenia 

wykonane w technologii stykowej wymagają konserwacji jak każda inna technologia. 

 

Pytanie nr 8 

Na którym z etapów dostawy Zamawiający wskaże jaki kolor urządzenia jest wymagany? Czy wybór 
koloru depozytora – Antracyt (ciemnoszary) lub ecrue jest dowolny dla każdego z Wykonawców? 

Opowiedź do pytania nr 8 

Zamawiający informuje, że kolor depozytora został wskazany w Opisie przedmiotu zamówienia – 

załącznik nr 2. Każdy Wykonawca będzie mieć możliowść wyboru koloru depozytora - 

antracytowy(ciemnoszary) lub ecrue. Kolor depozytora (z dwóch wskazanych) zostanie ustalny w 

trybie roboczym w dniu zawarcia umowy.  

 

Pytanie nr 9 

Czy Zamawiający dopuści ekran pionowy, pozwalając tym samym na złożenie oferty przez Wykonawców 
oferujących inny sprzęt niż tylko jednego Wykonawcy? 

Opowiedź do pytania nr 9 

Zamawiający dopuszcza ekran pionowy. 
 

Pytanie nr 10 

Wskazana jest aplikacja o konkretnej specyfikacji. Czy chodzi o minimalne wymagania techniczne dla 
urządzenia na której uruchomiona jest dedykowana aplikacja do zarządzania systemem? 

Opowiedź do pytania nr 10 

Wskazane zostały minimalne wymagania odnośnie aplikacji. 

 

Pytanie nr 11 

Wymagane jest zasilanie awaryjne? W jakim czasie, czy wystarczy podtrzymanie zasilania awaryjnego na 
72 godziny? 

Opowiedź do pytania nr 11 

Zamawiający dopuszcza zasilanie awaryjne do 72 godzin. 

 

Pytanie nr 12 

Urządzenia do działania potrzebują zasilania i sieci LAN. Czy zostanie ona przygotowana przez 
Zamawiającego czy ma być wykonana przez Wykonawcę? Jeśli tak — w jakim zakresie? 

Opowiedź do pytania nr 12 

Zamawiający przygotuje miejsce do montażu depozytora. 

 

Pytanie nr 13 

Czy Zamawiający wymaga, by część depozytora zawierająca bazę danych – czyli przechowująca dysk 
twardy powinna być w specjalny sposób chroniona (np. poprzez dostawę urządzeń wykonanych w klasie 
min. RC2 wg Norma PN -EN 1627, na co powinien być przedstawiony certyfikat) czy też Zamawiający 



 

dopuści urządzenia o każdym standardzie, także niegwarantujące żadnej ochrony w przypadku braku 
ustawicznego nadzoru służb ochrony? 
 

Opowiedź do pytania nr 13 

Zamawiający nie wymaga takiego rozwiązania.
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