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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego/ 

do Umowy nr CSIOZ/……/2016 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest zakup Systemu Kontroli Dostępu do CSIOZ-POPD (Pomocniczego Ośrodka 

Przetwarzania Danych). 

I. Zakres zamówienia i termin realizacji. 

Zamówienie obejmuje:  

1. Przeprowadzenie inwentaryzacji elementów sprzętowych i systemowych posiadanego przez 

Zamawiającego systemu kontroli dostępu, zwanych dalej „Infrastrukturą Zamawiającego” oraz wykonanie 

na podstawie inwentaryzacji projektu systemu kontroli dostępu, zwanego dalej „SKD”, w budynku 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, zwanym dalej „CSIOZ”. Projekt powinien być 

wykonany przez osobę uprawnioną do wykonywania projektów z uprawnieniami zabezpieczeń 

technicznych II stopnia i zatwierdzony przez osobę uprawnioną do zatwierdzania projektów z 

uprawnieniami zabezpieczeń technicznych II stopnia. 

Projekt SKD powinien zawierać: 

1) część ogólną projektu (w tym zakres opracowania, podstawy opracowania, charakterystyka ogólna 

obiektu); 

2) opis techniczny SKD (zasilanie SKD, okablowanie SKD, montaż SKD, opis sposobu obsługi SKD, 

informację o przeglądach okresowych SKD, zestawienie urządzeń wykorzystanych w SKD); 

3) część rysunkową projektu (w tym schemat ideowy systemu kontroli dostępu, plany SKD we 

wszystkich lokalizacjach w budynku CSIOZ, na wszystkich piętrach. 

2. Dostosowanie Infrastruktury Zamawiającego do wymagań projektu SKD, w tym: 

1) dostawa i wymiana: 

a) centrali SKD, 

b) czytników kart zbliżeniowych mifare z kontrolerami, 

c) zewnętrznych czytników kart mikroprocesorowych do komputerów pracowników 

Zamawiającego; 

2) dostawa kart hybrydowych z dwoma interfejsami (stykowym i zbliżeniowym), kart zbliżeniowych 

MFC-2; 

3) aktualizacja oprogramowania sterowników kontrolerów i czytników kart; 
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4) dostawa elementów sprzętowych i aplikacyjnych (oprogramowania) SKD innych niż określone w 

pkt 1 i 2 niezbędnych do dostosowania Infrastruktury zamawiającego do projektu SKD. 

5) instalacja elementów określonych w pkt 1-4, podłączenie do istniejącej Infrastruktury 

Zamawiającego wraz z rozprowadzeniem okablowania , wymiana zużytych elementów 

elektromechanicznych oraz konfiguracja i uruchomienie dostarczonych elementów we 

wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach. 

3. Przekazanie Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi, użytkowania i konserwacji SKD.  

4. Wykonanie prac niezbędnych do przywrócenia wyglądu pomieszczeń do stanu sprzed rozpoczęcia prac 

wskazanych w pkt 2. 

5. Wykonanie oraz przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zatwierdzonej przez osobę z 

uprawnieniami zabezpieczeń technicznych II stopnia. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać 

część ogólną, , opis techniczny SKD oraz część rysunkową  zgodnie ze schematem i zakresem projektu 

SKD określonym w pkt 1. 

6. Przekazanie Zamawiającemu atestów i certyfikatów związanych z SKD. 

7. Przeprowadzenie instruktażu pracowników w zakresie obsługi i użytkowania SKD. 

Instruktażem objętych zostanie 5 pracowników CSIOZ, w tym 2 pracowników Wydziału 

Administracyjnego, 2 pracowników Wydziału Eksploatacji Systemów Teleinformatycznych oraz 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji.  

Instruktaż obejmuje co najmniej: 

1) teoretyczne omówienie systemu RCP,  w tym: koncepcja funkcjonalna, aktualizacja SKD, 

integracje i funkcjonalności SKD; 

2) konfiguracja przejścia jednostronnie kontrolowanego; 

3) konfiguracja przejścia dwustronnie kontrolowanego; 

4) konfiguracja w zakresie użytkowników, identyfikatorów i nadawania uprawnień; 

5) monitorowanie stref obecności; 

6) monitorowanie i logi zdarzeń; 

7) administrowanie SKD (operatorzy, role i partycje); 

8) integracja z systemem SKD – RCP, w tym: 

a) parametry użytkowników, 

b) tryby RCP, 

c) konfiguracja rejestratorów, 

d) dodawanie użytkowników, 

e) tworzenie trybów RCP, 
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f) sterowanie trybem RCP, 

g) eksport konfiguracji i zdarzeń, 

h) historia pracy pracownika w RCP, 

i) kreator raportów pracowników, 

j) centrum raportów. 

 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 20 dni od dnia podpisania 

umowy, jednak nie później niż do dnia 2016-12-14, z uwzględnieniem terminów wynikających 

z przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego Harmonogramu Prac. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do korekt terminu wykonania prac określonych w zaakceptowanym 

Harmonogramie Prac, w uzgodnieniu z Wykonawcą.  

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w siedzibie Zamawiającego w poziomie garażu, parteru, I-ego i II-ego 

piętra. Obejmuje wymianę centrali kontroli dostępu, akumulatorów, terminali dostępu standardu EM 125 kHz 

UNIQUE (EM4100/4102) na standard 13.56 MHz (ISO/IEC 14443A/ MIFARE), przy użyciu kart hybrydowych z 

dwoma interfejsami (ISO/IEC 7816 ; ISO/IEC 14443 typ A/ MIFARE). 

 

Zamawiający, poprzez modernizację systemów kontroli dostępu SKD do stref chronionych, zakłada podniesienie 

poziomu bezpieczeństwa, zabezpieczenia mienia na terenie obiektu, pozyskania danych o osobach przebywających 

w obiekcie. 

 

II. Wymagania ogólne. 

SKD musi zapewniać co najmniej możliwość:  

1. rejestrowania autoryzowanego dostępu do stref administracyjnych i chronionych; 

2. rejestrowania próby nieautoryzowanego dostępu przez karty nieuprawnione; 

3. rejestrowanie braku przejścia po autoryzacji kartą uprawnioną; 

4. obsługę bramek obrotowych, uchylnych (z potwierdzeniem przejścia) i depozytora kluczy; 

5. rejestrowanie czasu pracy; 

6. pracę bez zasilania podstawowego w czasie min. 5 godz.; 

7. wykrywanie i rejestrowanie naruszenia przejścia kontrolowanego bez autoryzacji; 

8. otwarcia przejścia przez system PPOŻ oraz rejestrowania tego faktu; 

9. wykorzystania mechanizmu anti-passback na dowolnym przejściu kontrolowanym; 

10. odblokowania przejścia na stałe przez kartę specjalnych uprawnień. 

 

SKD musi być odseparowany galwanicznie od pozostałej sieci komunikacyjnej budynku. 

Zaleca się przed złożeniem oferty przeprowadzenie wizji lokalnej i ocenę niezbędnych prac związanych 

z instalacją i konfiguracją dostarczonych urządzeń w celu prawidłowego określenia wartości zamówienia. 

Wykonawca na własny koszt dostarczy wszystkie urządzenia, komponenty, oprogramowanie i licencje do SKD do 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A. Dostarczone 

urządzenia i komponenty muszą być fabrycznie nowe i posiadać deklarację zgodności na oznaczenie znakiem CE 

w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa dla wszystkich produktów wprowadzanych na 
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rynek Unii Europejskiej i być oznaczony znakiem CE, być kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego 

infrastrukturą. 

Wykonawca zapewni wykonanie prac montażowych i instalacyjnych zgodnie z przepisami BHP 

i przeciwpożarowymi. 

Opis posiadanej infrastruktury. 

 

Elementy systemu kontroli dostępu są zamontowane na czterech kondygnacjach budynku. W poziomie garażu 

występuje jeden sterownik z dwoma czytnikami (przejście dwustronne). W poziomie parteru znajduje się kołowrót 

wejściowy (z rejestracją czasu pracy RCP), bramka uchylna, przejście jednostronne i dyspozytor kluczy. Na 

pierwszym piętrze znajduje się 14 przejść (w tym 3 dwustronne), a na drugim piętrze – 5 przejść. Wszystkie 

sterowniki z układami zasilającymi są zamontowane nad sufitem technicznym. Centrala systemu znajduje się na I–

szym piętrze. 

Kontrola dostępu jest zbudowana w oparciu o elementy systemu ROGER: centralę systemu typ CPR 32-SE, sterowniki 

systemu typ PR 411 i PR 402 (27 sztuk, z czego czynnych 22), czytniki kart typ PRT 62LT-G, typ PRT 42LT-BK (łącznie 

36 sztuk, z czego aktywnych 33), bramkę wejściową - kołowrót systemu RCP Unipod (1 szt.), elementy sterowania 

bezprzewodowego (radiolinia), rygle elektromagnetyczne, samozamykacze, czujniki otwarcia drzwi oraz przyciski 

ewakuacyjne i przyciski wyjścia. 

 

III. Szczegółowa specyfikacja dostawy i opisy zadań do realizacji przez Wykonawcę.  

Tabela 1 

Lp.  Nazwa Ilość/wymagania min. 

  Centrala SKD - zakres dostawy 1 szt, parametry minimalne j.m. 

1 Obsługa kontrolerów dostępu serii PRxx1 lub PRxx2 32 

2 Zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem bateryjnym tak 

3 Zarządzanie harmonogramami czasowymi i kalendarzami tak 

4 Obsługa Stref Alarmowych oraz Stref Anti-passback tak 

5 Centralny bufor zdarzeń systemu min.  250 tys. 

6 Bufor zdarzeń na dodatkowej karcie pamięci (karta )  0,5GB 

7 Interfejs komunikacyjny IP/Ethernet tak 

8 Szyfrowany protokół komunikacyjny AES128 CBC tak 

9 Integracja z bezprzewodowym systemem zamków  tak 

10 Wejścia NO/NC 6 

11 Wyjścia tranzystorowe 1A/15VDC  4 

12 Wyjścia przekaźnikowe 1.5A/30VDC  2 

13  Programowalne linie wejściowe i wyjściowe tak 

14 Sygnalizacja stanów alarmowych tak 

15 Port komunikacyjny RS485  tak 

16 Zasilanie  18 V AC, 12V lub 24V DC 

17 Wyjścia zasilania 1A/12VDC oraz 200mA/12VDC tak 
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18 

Obsługa akumulatora z kontrolą prądu ładowania oraz monitorowaniem 

stanu 
tak 

19 Aktualizacja oprogramowania wbudowanego tak 

 

Tabela 2 

Lp.  Nazwa Ilość/wymagania 

  Czytnik (terminal dostępu), parametry minimalne, ilość - 34 szt. j.m. 

1 Spełniający standard ISO/IEC 14443A/MIFARE tak 

2 Odczyt: CSN, MSN lub SSN tak 

3 Konfigurowalny format transmisji danych wyjściowych   

   Wiegand 26..66 bit, Magstripe (Clock & Data),RS232, RACS (Roger) tak 

4 Obsługa różnych wariantów transmisji kodów PIN tak 

5 Możliwość pracy jako programator kart MIFARE®  tak 

6 Możliwość pracy autonomicznej jako samodzielny kontroler dostępu tak 

7 Liczba zaindeksowanych użytkowników powyżej 100 

8 Historia zdarzeń powyżej 1000 

9 Wyjście przekaźnikowe  nie mniej niż 1.5A/30V 

10 Wejście NO/NC min. 2 

11 Możliwość dołączenie ekspandera we/wy  np. typ XM-2 

12 Możliwość dołączenie dodatkowego czytnika serii PRT tak 

13 Ochrona antysabotażowa tak 

14 Programowanie manualne lub z komputera tak 

 

Tabela 3 

Lp.  Nazwa Ilość/wymagania 

  Karta dostępu CSA, parametry minimalne, ilość - 160 szt. j.m. 

1 Interfejs stykowy w/g normy ISO/IEC 7816  pojemność pamięci 40 kB 

2 Interfejs bezstykowy wg normy ISO/IEC 14443 typ A/MIFARE  pojemność pamięci 1 kB 

3 EEPROM 36 kB 

4 RSA do 2048bit, 3DES, EEC tak 

5 PKI – generacja pary kluczy dla RSA i ECC tak 

6 CVM Globalny PIN zarządzany przez Card-Manager-a  tak 

7 Możliwość dodawania własnych apletów tak 

8 Wykonana z materiału o podwyższonej trwałości PET-F tak 

9 Karta hybrydowa tak 
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Tabela 4 

Lp.  Nazwa Ilość/wymagania 

  Karta zbliżeniowa MFC-2; parametry minimalne, ilość - 50 szt. j.m. 

1 Interfejs bezstykowy wg normy ISO/IEC 14443 typ A/MIFARE 13,56 MHz  pojemność pamięci 1 kB 

2 Wydrukowany numer tak 

3 Rozmiar ISO tak 

4 Szybkość transmisji 100 kbit / s 

5 Możliwość zapisu do 100 tys. Cykli 

6 System uwierzytelniania ISO / IEC DIS 9798-2 

 

Tabela 5 

Lp.  Nazwa Ilość/wymagania 

  Akumulator 12 V / 7 Ah, parametry minimalne, ilość - 25 szt. j.m. 

1 Suchy akumulator żelowy o końcowym napięciu ładowania  
13.8V 

2 Prąd ładowania  
ok. 300mA 

3 Żywotność projektowana w 20°C wg Eurobat (5 lat w 25°) 
6 – 9 lat 

 

Tabela 6 

Lp.  Nazwa Ilość/wymagania 

  

Zewnętrzny czytnik kart mikroprocesorowych, parametry 

minimalne, ilość - 120 szt. 
j.m. 

1 Interfejs  USB 2.0 

2 Długość kabla  min. 100 cm 

3 Zasilanie  poprzez USB 

4 Prędkość transmisji  >10 Mbps 

5 Pobór prądu  max.60 mA 

6 Wskaźnik statusu  LED 

7 Protokoły  SLE 

8 Sterowniki PC/SC 2.01, CT-API, Sync-API, OCF 

9 Współpracujące systemy operacyjne Windows WIN 7/8/8.1 32/64 bit 

10 MTBF godzin 500 

11 Certyfikaty Microsoft WHQL, EMV 2000, ISO 7816 

    HBCI 4, HBCI 4, GSA Fips201 

 

 

Tabela 7 
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Lp.  Nazwa Ilość/wymagania 

  Wewnętrzny czytnik kart mikroprocesorowych, parametry j.m. 

   minimalne, ilość - 35 szt.   

1 Zasilanie 

 Express Card 

 

2 Interfejs komunikacyjny 

 
 Express Card 

3 Prędkość transmisji  powyżej 10 Mbps 

4 Obsługiwane standardy ISO 

7816 & EMV2 2000 Level 

1 

5 Częstotliwość zegara karty do 8 MHz 

6 Wspierane typy kart 5, 3V i 1.8V Smart Cards, 

     ISO 7816 Class A, B and C 

7 Zapotrzebowanie prądowe karty do 60 mA 

8 Obsługa styków  C4/C8 

9 Wykrywanie i ochrona karty po wyjęciu  Włożenia/wyjęcia karty 

    Odłączenie zasilania  

 

Oprogramowanie. 

Wykonawca dostarczy oprogramowanie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania kart kryptograficznych, które 

umożliwi zaawansowane zarządzanie kartą kryptograficzną oraz konfiguracje sposobu wykorzystania karty w 

systemie operacyjnym przez aplikacje współpracujące z kartami elektronicznymi. Oprogramowanie powinno 

zawierać najpopularniejsze interfejsy integrujące karty elektroniczne z aplikacjami pracującymi w modelu PKI. 

Oprogramowanie winno być dostępne w wersji dla systemów 32 i 64-bitowych. Oprogramowanie musi wspierać 

wieloaplikacyjne karty, które mogą posiadać obszary (tokeny/profile), w tym jeden przeznaczony dla komponentu 

technicznego służącego do składania bezpiecznego podpisu cyfrowego. 

Wykonawca dostarczy i wdroży w ramach zamówienia pakiet wymaganego oprogramowania do obsługi SKD. 

Jeżeli oprogramowanie SKD lub jakaś jego część podlega licencjonowaniu, Wykonawca dostarczy 

oprogramowanie spełniające co najmniej poniższe warunki licencjonowania: 

1. Licencja zostanie udzielona na co najmniej następujących polach eksploatacji: 

1) wprowadzanie oprogramowania do pamięci komputera lub innego urządzenia przeznaczonego do 

korzystania z oprogramowania, jeżeli jest to niezbędne do korzystania z oprogramowania przez 

Licencjobiorcę; 

2) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie oprogramowania w całości albo w części jakimikolwiek środkami 

i w jakiejkolwiek formie jeśli jest to niezbędne do wprowadzania, wyświetlania, stosowania, 

przekazywania lub przechowywania oprogramowania.  

 

Korzystanie z oprogramowania na polu eksploatacji, o którym mowa w pkt 2 może wymagać zgody 

uprawnionego, z zastrzeżeniem, iż udzielenie przedmiotowej zgody nie będzie wiązało się z koniecznością 

uiszczenia przez Zamawiającego dodatkowego wynagrodzenia lub innych opłat.  

2. Licencja będzie obowiązywać na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. Termin obowiązywania licencji: czas nieoznaczony. 
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4. Korzystanie z oprogramowania nie może wiązać się z ponoszeniem dodatkowych opłat związanych z 

aktualizacją oprogramowania przeznaczonego dla tych wersji oprogramowania, na które Zamawiający 

posiada licencje. 

5. Zamawiający będzie mógł pobrać oprogramowanie z witryny internetowej licencjodawcy lub otrzymać je 

na nośniku materialnym wraz z zakupionym od Wykonawcy sprzętem. 

Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie SKD zapewniało gromadzenie informacji na temat czasu pracy 

zatrudnionych osób – było wyposażone w moduł Rejestracji Czasu Pracy RCP. Rozwiązanie RCP ma zapewniać 

następującą funkcjonalność: 

1. Tworzenie ręczne lub automatyczne harmonogramów dla powtarzających się cykli; 

2. Możliwość automatycznego dopasowania pracownika do zmiany (w przypadku pracy wielozmianowej) 

bez  przypisywania pracownika do konkretnej zmiany; 

3. Walidacja harmonogramów pracy oraz samego wyniku rozliczenia z zasadami Kodeksu Pracy, 

4. Analiza poprawności rejestracji RCP, z możliwością szybkiej poprawy błędów logicznych, 

5. Dokładne wyliczanie nadgodzin (m.in. dodatki 50% i 100% z tytułu przekroczeń dobowych, 100% z tytułu 

przekroczenia normy średnio-tygodniowej oraz pracę w dni świąteczne), 

6. Rozliczanie przerw bezpłatnych i płatnych, 

7. Wykazywanie spóźnień, wcześniejszych wyjść, nieobecności, 

8. Rozliczenie realizowane dla różnych długości okresu rozliczeniowego (tygodniowe, miesięczne, 

kwartalne, półroczne, roczne), 

9. Rozliczenie dla różnych systemów czasu pracy (podstawowy, równoważny, praca w ruchu ciągłym, 

weekendowy). 

RCP musi zapewniać możliwość wymiany danych z systemem Kadrowo-Płacowym (OrCom) w zakresie 

co najmniej: 

1. rozliczonego czasu pracy (eksport); 

2. rejestracji RCP (eksport); 

3. absencji (eksport oraz import); 

4. bazy pracowników (eksport oraz import),  

poprzez zaimplementowany interfejs wymiany danych (web service lub pliki wymiany). Należy dostarczyć 

dokumentację interfejsu wraz z SKD. 

Zamawiający wymaga następującego zakresu raportowania: 

1. raporty muszą być dostępne poprzez przeglądarkę internetową;  

2. zapewniona musi być możliwość wydruku każdego z raportów oraz eksportu co najmniej do formatów 

PDF oraz XLS; 

3. dostęp do raportów oraz zakres informacji w nich prezentowanych musi być ograniczony w zależności 

od uprawnień osób, którym dostęp został zapewniony; 

4. SKD ma posiadać możliwość zapewnienia wszystkim pracownikom dostępu do informacji  dotyczących 

rozliczenia ich czasu pracy, 

5. SKD musi umożliwiać wygenerowanie: 

1) raportów kart ewidencji czasu pracy zawierających szczegółowe rozliczenie okresów rozliczeniowych; 

2) elektronicznych list obecności na dowolny moment dnia i w zakresie dni; 

3) raportów spóźnień i wcześniejszych wyjść; 

4) raportowania wizyt gości; 
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5) raportu z harmonogramem pracy pracownika; 

6) zestawienia ścieżki przejść użytkownika karty; 

7) raportu stanu dowolnej strefy kontroli dostępu; 

8) zestawienia uprawnień konkretnych osób na przejściach kontrolowanych. 

Zamawiający zakłada, iż w SKD żadne dane nie są przechowywane na karcie zbliżeniowej, co ma szczególne 

znaczenie w przypadku jej zgubienia lub kradzieży. 

Zamawiający wymaga działania SKD w oparciu o karty zbliżeniowe pracujące w trybie SL3 (Security Level 3). 

Identyfikacja powinna odbywać się na podstawie danych zapisanych w pamięci karty, do której sektorów dostęp 

powinien być chroniony kluczami unikalnymi dla każdej karty (dywersyfikacja kluczy). 

Dane na karcie powinny być zabezpieczone kryptograficznie za pomocą algorytmu AES128 oraz 3DES. 


