Załącznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie 1 szt. wolnostojącego
depozytora kluczy o pojemności min. 150 kluczy w budynku Sądu Apelacyjnego w Lublinie przy ul.
Obrońców Pokoju 1 - zgodnie z poniższymi wymaganiami.
• wmontowany kolorowy min. 7” kolorowy terminal zarządzający LCD, na którym wyświetlana
może być numeryczna klawiatura do wprowadzania osobistych kodów PIN-KOD, dane
użytkownika oraz pełne nazwy kluczy
• menu w języku polskim
• drzwi przeszklone
• bezstykową kontrolę klucza w cylindrze gniazda zabezpieczającego
• blokadę breloka w gnieździe
• zabezpieczenie dostępu do terminala klawiatury czujnikiem sabotażowym kamerę CCTV
połączoną z graficznym terminalem nakładającym tekst na obraz z kamery;
• moduł szafkowy na 10 kluczy specjalnych (kancelaria tajna)
• otwarcie automatyczne z opcją wbudowanego systemu domykającego – rozwiązanie
równoważne
• dostęp do kluczy tylko dla osób autoryzowanych
• możliwość podpięcia kilku (pęku) kluczy do jednego breloka
• grupy użytkowników i kluczy
• zwrot klucza z brelokiem w przyporządkowane miejsce deponowania/gniazdo/szufladka
• automatyczne wskazanie klucza
• możliwość logowania depozytora przy pomocy karty, PIN KOD, Karta+PIN KOD,
• zasilanie 230V
• awaryjne podtrzymanie zasilania przez 24 h
• do depozytora należy dołączyć 150 kart dostępowych
• obsługa depozytora za pomocą aplikacji web przez dowolną przeglądarkę: IE, Firefox, Opera
oraz inne
• możliwość podłączenia zewnętrznego komputera klasy PC dla szybszego programowania
depozytora i sczytywania historii zdarzeń (także przez sieć LAN)

• alarm w sytuacji gdy: użytkownik 3-krotnie wpisze niewłaściwy kod, drzwi szafki są otwarte
dłużej niż 10 sekund, nastąpiła awaria zasilania, nastąpił otwarcie szafki przy użyciu siły, klucz
został zwrócony przez niewłaściwą osobę, klucz został usunięty z gniazda przy użyciu siły.

Wymagania ogólne:
1. Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i wyprodukowane nie dawniej, niż
12 miesięcy przed jego dostarczeniem
2. Wykonawca dostarczy na własny koszt depozytor kluczy do miejsca dostawy, dokona jego
montażu konfiguracji i uruchomienia.
3. Na urządzenie, w chwili ich przekazywania Zamawiającemu, powinny być wystawione przez
wykonawcę stosowne dokumenty gwarancyjne.
4. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania kontroli urządzeń
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz okresowej konserwacji i przeglądów zgodnie
zaleceniami instrukcji eksploatacyjnej. Urządzenia powinny posiadać w załączeniu kompletne
wyposażenie, takie jak: dodatkowe przewody i inne części dostarczone fabrycznie,
oprogramowanie z licencjami na oryginalnych nośnikach zewnętrznych zawierających: system
operacyjny, sterowniki do podzespołów, oprogramowanie narzędziowe, itp.
MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA UMOWY:
- do 30 dni od daty podpisania umowy nie dłużej niż do 21 grudnia 2017 r.
OKRES GWARANCJI
- 24 miesięcy od daty odbioru bezusterkowego
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
Cena oferty powinna zawierać zaprojektowanie, dostawę, montaż, konfigurację i uruchomienie sytemu
cyfrowej rejestracji rozmów, a także gwarancję oraz wykonywanie serwisu gwarancyjnego systemu
przez okres biegu gwarancji.
KRYTERIUM WYBORU OFERTY:
CENA: 100 %

