
 

 
           Warszawa, dnia 09.02.2023 r.  

Dotyczy postępowania nr IBE/762/2022 – II postępowanie 
 
 

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 od do 10 kluczy. 

Czy Zamawiający wymaga dopuści moduły do 12 kluczy? 

Opowiedź do pytania nr 1 

 Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów w zakresie od 5 do 10 kluczy. 

 

Pytanie nr 2  

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 muszą być 

zabezpieczone dodatkowymi drzwiami. 

 

Pytanie nr 3  

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? Dodatkowy tylko jeden rząd breloków wyposażony w takie 
wyświetlacze wydaje się bezzasadny – albo każdy rząd powinien być w takowe wyposażony, albo żaden. 

Opowiedź do pytania nr 3 

Zamawiający wymaga dostarczenia min. jednego panelu z wyświetlaczami LED w związku z 
potrzebą realizacji powiadomień dla kluczy o najwyższym priorytecie. Każdy wyświetlacz 
docelowo odpowiadać ma za status jednego konkretnego gniazda. Wykonawca w ramach 
zamówienia może dostarczyć większą ilość paneli z wyświetlaczami np. dla całości modułów 
kluczowych, zastępując tym samym realizacje powiadomień o (zajętości gniazda, kluczu 
pobranym, kluczu zdanym, kluczu zablokowanym) na pozostałych panelach w formie sygnalizacji 
diod LED. 

 

Pytanie nr 4  

Czy Zamawiający zgodzi się na odstępstwo od wymiarów każdej ze skrytek o nie więcej niż 10 mm na 

każdym z wymiarów lub 25 mm tylko na jednym wymiarze? 

Opowiedź do pytania nr 4 

Zamawiający w OPZ wskazuje wymiary minimalne jakie posiadać powinny poszczególne moduły. 

Dopuszczalne jest dostarczenie paneli o szerokości większej niż opisane. 

 

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 

Brak opisanego wskazania dotyczącego tolerancji w OPZ. Zamawiający wskazuje jedynie wymiary 

maksymalne całości urządzenia, podyktowane wymiarami miejsca w którym ma zostać docelowo 

zainstalowane. 

 

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 

Nie. Wskazany system operacyjny w wersji LTSC (Long Term Servicing Channel) ma zapewnić 

pełną integrację z infrastrukturą i procesami wdrożonymi po stronie Zamawiającego. 

Dodatkowo, wskazana w zamówieniu wersja oprogramowania docelowo zapewnić ma 

długoterminowe wsparcie techniczne systemu operacyjnego oraz dostarczanie aktualnych 

poprawek bezpieczeństwa wydawanych przez producenta oprogramowania. 

 

Pytanie nr 7 

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 7 

Zamawiający wskazuje w zamówieniu wymaganą minimalną funkcjonalność jaką spełnić musi 

dostarczone przez Wykonawcę oprogramowanie. W opinii Zamawiającego przedstawione 

pytanie nie jest dość precyzyjne i wymaga dookreślenia przez pytającego. 

 

Pytanie nr 8 

Wymagane jest zasilanie awaryjne? Jaki jest wymagany minimalny czas pełnej pracy na zasilaniu 

awaryjnym? 

Opowiedź do pytania nr 8 

Zamawiający w pkt. 34 Opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 - określił minimalne 

wymagania odnośnie czasu pracy urządzenia na zasilaniu awaryjnym – 12h.
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