
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  

 

Szczegółowy  Opis przedmiotu zamówienia - Elektroniczny Depozytor Kluczy   

 

Uwaga !    

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści opisu lub 

zgłosić zastrzeżenia na adres: 

przetargi@zuop.pl  

2. Wyjaśnienia treści opisu oraz wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego 

postępowania zamieszczane będą na stronie internetowej Zamawiającego  

      https://zuop.pl/zamowienia-publiczne  

 

Elektroniczny Depozytor Kluczy   

Niniejszy załącznik zawiera: 

1) Opis i zakres przedmiotu zamówienia, 

2) Dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, 

3) Wykaz wymaganych dokumentów,  

 

Ad. 1  - Opis i zakres przedmiotu zamówienia  

Specyfikacja techniczna elektronicznego depozytora kluczy:   

1) 10 paneli kluczowych, każdy po 10 kluczy, umożliwiający dalszą rozbudowę do 

minimum 300 kluczy w ramach komputera sterującego depozytorem, 

2) 4 skrytki depozytowe służące do deponowania kluczy nietypowych lub dowolnych 

depozytów za pomocą breloka umieszczanego w dedykowanym gnieździe 

zamontowanym w skrytce, 

3) pełna identyfikacja oraz blokada zdeponowanego klucza kodowego w gnieździe 

depozytora 

4) menu w języku polskim, 

5) wielosystemowy czytnik kart zbliżeniowych, 

6) Autoryzacja do systemu przy pomocy: (karta, PIN, Karta+PIN, oraz Podwójna 

autoryzacja: (Karta+Pin) + (Karta+PIN), 

7) Wbudowany w oferowane depozytory system zasilania awaryjnego, zapewniający 

prawidłową pracę Depozytora w przypadku zaniku zasilania podstawowego. W 

przypadku braku zasilania możliwość mechanicznego otwarcia depozytora oraz 

zwolnienia kluczy, 

8) Aplikacja oparta na aktualnym systemie operacyjnym min. Windows 10 Enterprise 

2016 LTSB, Procesor min. Intel Atom E3845 1.91 GHz Quad Core, Ram 4 GB 
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DDR3. Zamawiający nie dopuszcza zamiany systemu operacyjnego na inny np. 

Linux, 

9) Obudowa stalowa zwarta, wyposażona w minimum 8 calowy kolorowy dotykowy 

dedykowany terminal do zarządzania depozytorem, wyposażony w: 2 porty USB; 2 

porty RJ-45.  Zamawiający nie dopuszcza zamiany terminala zarządzającego na 

„tablet”, 

10) Cyfrowa transmisja danych w Standardzie CAN (Controller Area Network) między 

modułami depozytora a komputerem zarządzającym , 

11) mechaniczna blokada breloków, 

12) Klucze w depozytorze kluczy muszą być deponowane w gniazdach, zabezpieczone 

przed nieuprawnionym pobraniem, bezstykową kontrolą klucza wykorzystująca 

technologię RFID (ang. Radio Frequency Identification), 

13) Dostęp tylko do wybranych kluczy w zależności od uprawnień, 

14) Klucze przyczepione do breloka RFID za pomocą stalowej kłódki z indywidualnym 

numerem seryjnym i kodem kreskowym. Element łączący klucze z brelokami, nie 

może być wykonany z drutu stalowego i zabezpieczony plastikowym zatrzaskiem. 

Połączenie musi być solidne, nie dopuszcza się plastikowych elementów, 

15) Zwrot kluczy przy użyciu breloka RFID, 

16) wielopoziomowe uprawnienia, 

17) Licencja na oprogramowania do zarządzania– bezterminowo, 

18) Depozytor powinien być wykonany zgodnie z normą PN-EN ISO 9001 oraz ISO 

14001 (certyfikaty do wglądu), 

19) Depozytor musi być urządzeniem autonomicznym. Własna baza danych, serwer 

www oraz inne niezbędne oprogramowanie, które zapewnia zachowanie pełnej 

funkcjonalności i poprawności pracy depozytora zaimplementowane w 

depozytorze, 

20) Tworzenie kopii bazy danych (częstotliwość wykonywania ustawiana przez 

administratora) zapisywanych na zewnętrznym pendrive USB, 

21) Zapewniać możliwość pracy urządzenia na otwartych drzwiach bez konieczności 

ich zamykania, 

22) Po uprzedniej autoryzacji przez użytkownika, terminal sterujący (dotykowy panel 

LCD) powinien wyświetlić tylko nazwy kluczy, do których dany użytkownik 

posiada dostęp, 

23) Kontrola włożenia klucza do pierwszego wolnego gniazda (funkcja dowolnego 

zwrotu klucza w dowolne gniazdo) lub konkretnie wskazanego i podświetlonego. 

Zapewniając system mieszany, 

24) Nie dopuszcza się zewnętrznych urządzeń podtrzymujących zasilanie. Zasilacz 

oraz akumulatory muszą być zainstalowane w obudowie Depozytora i stanowić ich 

integralną część. 



25) Możliwość nadawania dowolnych, wielopoziomowych uprawnień dostępu do 

funkcji depozytora zarówno z poziomu dotykowego terminala LCD umieszczonego 

w depozytorze jak również z poziomu aplikacji webowej (np. tylko podgląd 

zdarzeń, sprawdzanie stanu kluczy, nadawanie uprawnień do kluczy, tworzenie 

okien czasowych, zarządzanie ściśle określoną ilością kluczy/użytkowników inne 

wedle potrzeby) 

Ad. 2  Dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia  

Wykonawca w ramach realizacji zamówienia jest zobowiązany:  

1) dokonać montażu i rozruchu urządzenia,  

2) przeszkolić personel ZUOP z zasad obsługi (4 godziny),  

3) udzielenie gwarancji, na okres 24 miesięcy,  

4) Prowadzenie bezpłatnego serwisu gwarancyjnego w miejscu zamontowania przez 

okres 24 miesięcy (24 godziny na dobę bez dodatkowych opłat). 

5) Dojazd serwisu w ciągu 24 godzin od zgłoszenia. 

6) Skuteczna naprawa w ciągu 24 godzin od zgłoszenia. 

 

Ad. 3  Wykaz wymaganych dokumentów   

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć następujące dokumenty dotyczące 

realizowanego przedmiotu zamówienia tj.: 

1) instrukcję obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzenia, 

2) atesty, certyfikaty CE, certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne, świadectwa 

jakości etc., potwierdzające dopuszczenie użytkowania na terenie Polski,  

3) protokół szkolenia z zakresu obsługi,  

4) karta gwarancji  

 

W/w dokumenty powinny być dostarczone w języku polskim, wersji papierowej oaz na 

nośniku elektronicznym CD (po 1 egzemplarzu).  

 

Maksymalny termin dostawy –  30 dnia od podpisania umowy   

 

 


