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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 

 
I. Przedmiot zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 (pięciu) depozytorów kluczy wraz z montażem; 

2. Miejsce instalacji depozytorów: budynki Gdański Business Center w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4. 

Szczegółowe umiejscowienie depozytorów, może być wskazane podczas wizji lokalnej z przedstawicielami 

najemcy po wcześniejszym umówieniu. Do kontaktów po stronie Najemcy upoważnionym jest: Pan Andrzej 

Wiland tel. (022) 542 20 69. 

3. Depozytory zostaną zamontowane przez Wykonawcę na poszczególnych piętrach (po jednym depozytorze 

na jedno piętro/poziom), umiejscowienie depozytorów na ścianie na powierzchni Zamawiającego, pod 

każdy depozytor będzie przygotowane zasilanie 230V oraz gniazda sieciowe RJ45. 

4. Wymagany termin wykonania zamówienia: Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć/zamontować/ 

uruchomić /aktywować przedmiot zamówienia w terminie nie dłuższym niż 45 dni kalendarzowych 

od dnia zawarcia umowy. Gwarancja producenta dla każdego z 5 (pięciu) depozytorów będzie trwała 

nie krócej niż 12 miesięcy licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru dostawy  

i montażu urządzeń. Okres gwarancji stanowi element pozacenowego kryterium oceny ofert. 

 

II. Szczegóły zamówienia: 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

a) Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 (pięciu) depozytorów kluczy w następującej konfiguracji: 

- 2 szt. depozytorów na 60 kluczy (każdy),  

- 1 szt. depozytora na 50 kluczy, 

- 1 szt. depozytora na 30 kluczy, 

- 1 szt. depozytora na 10 kluczy. 

Wszystkie depozytory powinny być wyposażone w breloki oraz plomby (w zestawie) 

b) Komputer/panel dotykowy co najmniej 10” 

c) Menu polskojęzyczne 

d) Autoryzacja za pomocą kodu PIN oraz czytnika kart (możliwość wyboru połączenia obu metod) 

e) Wszystkie depozytory powinny być wyposażone w czytnik kart, obsługujący karty w systemie:  HID 

R10. 

f) W standardzie wszystkie depozytory powinny mieć możliwość mieszania systemów lub serii kart. 

g) Bezprzewodowa technologia kontroli klucza w depozytorze – RFID 

h) Możliwość poboru/zwrotu klucza brelokiem (tzw. Master Key) 

i) Możliwość podpięcia kilku (pęku) kluczy do jednego breloka 

j) Możliwość dowolnego nazewnictwa kluczy (polskie znaki) 

k) Pełna rejestracja historii zdarzeń (monitorowana jest każda czynność wykonana w depozytorze) 

l) Konfiguracja depozytorów bez drzwi 

m) Mechaniczna blokada breloków 

n) Odcienie szarości 

o) Zasilanie 230V, moc 60W, gniazdo sieciowe RJ45 

p) Awaryjne podtrzymanie zasilania 7ah 

q) Możliwość rezerwacji klucza 

r) Możliwość ustawienia okien czasowych 

s) Możliwość tworzenia grup użytkowników i kluczy 
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t) Obsługa depozytora za pomocą aplikacji web przez dowolną przeglądarkę: Internet Explorer, Firefox, 

Opera oraz inne 

u) Montaż na dowolnej ścianie: beton/GK 

v) Możliwość rozbudowy o moduły skrytkowe, pojemniki do plombowania 

w) Pełna autonomiczność depozytorów 

x) Integracja z systemami  SMS, BMS, SKD, p.poż, alarmowymi 

 

III. Wymagania w zakresie gwarancji. 

 Na dostarczone urządzenie Wykonawca udziela co najmniej 12 miesięcznej gwarancji (zgodnie ze złożoną 

ofertą), licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru. Okres gwarancji stanowi element 

pozacenowego kryterium oceny ofert. 

 W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca: 

o dokona diagnozy i identyfikacji źródła problemu oraz zapewni dostawę i wymianę części w przypadku 

awarii, 

o zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny urządzeń lub serwis producenta  

w trybie 8/5 (8 godziny na dobę, we wszystkie dni robocze) od zgłoszenia. Dniem roboczym jest jeden 

dzień od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godziny 16:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 

od pracy. 

o Przy zgłoszeniu awarii urządzenia w godz. 8.00-12.00 danego dnia roboczego (od poniedziałku do piątku) 

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii w ciągu 4h, zaś przy zgłoszeniu awarii przez 

Zamawiającego po godz. 12.00, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia awarii w następnym dniu 

roboczym do godz. 8.00. Urządzenie zostanie naprawione lub zostanie dostarczone Klientowi urządzenie 

zastępcze, które przejmuje obsługę danych i oferuje tę samą konfigurację, co wadliwy egzemplarz.  

 Zgłoszenia awarii oraz potwierdzenie ich usunięcia będą dokonywane na piśmie, faksem, drogą 

elektroniczną lub w innej formie dopuszczonej przez strony. 

 Komunikacja telefoniczna i elektroniczna powinna być realizowana w języku polskim. 

 Gwarancją nie są objęte przypadki nieprawidłowego działania urządzeń spowodowane niezgodnym z 

instrukcją obsługi użytkowaniem bądź zawinione przez użytkownika uszkodzenia mechaniczne. 

 


