
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 
na: 

Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy oraz 
integracji systemu kontroli dostępu w 
siedzibie Muzeum Historii Żydów Polskich 

o wartości szacunkowej zamówienia niższej niż 
wyrażona w złotych równowartość kwoty 
200 000 Euro 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa i adres Zamawiającego:  
Muzeum Historii Żydów Polskich  
ul. Anielewicza 6 

00-157 Warszawa 
 

Znak sprawy: MHZP/25/2013 
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Rozdział 1 
Informacje ogólne 

1. Zamawiającym jest Muzeum Historii Żydów Polskich z siedzibą w Warszawie (00-157) przy ul. 
Anielewicza 6, wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez miasto stołeczne 
Warszawę pod numerem IKM/3/05, posiadające NIP 525-234-77-28 i Regon 140313762, 
zwane dalej „Zamawiającym”. 

2. Dane teleadresowe Zamawiającego: 

a. adres do korespondencji: ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa; 

b. numer telefonu: 22 471 03 53; 

c. numer faksu: 22471 03 98; 

d. adres poczty e-mail: bstanecka@jewishmuseum.org.pl; 

e. strona internetowa: www.jewishmuseum.org.pl 

Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 17:00. 

3.  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907), na podstawie aktów wykonawczych do 
ustawy oraz w oparciu o postanowienia niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”. 

4.    Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

5.    Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 

a. Biuletyn Zamówień Publicznych udostępniany na stronach portalu internetowego Urzędu 
Zamówień Publicznych; 

b. Biuletyn Zamówień Publicznych Urzędu m.st. Warszawy; 

c. strona internetowa Zamawiającego: www.jewishmuseum.org.pl; 

d. tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 

Rozdział 2  
Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy oraz integracji 
systemu kontroli dostępu w siedzibie Muzeum Historii Żydów Polskich, ze szczególnym 
uwzględnieniem: 

1) opracowania projektu rozbudowy i integracji systemu SKD,  

2) zakupu i dostawy niezbędnego sprzętu i materiałów,  

3) wykonanie montażu, instalacji i integracji zgodnie z opracowanym projektem,  

4) wykonanie dokumentacji powykonawczej zintegrowanego systemu SKD,  

5) przeprowadzenia cyklu trzech szkoleń w zakresie zarządzania, obsługi i eksploatacji 
systemu SKD.  

2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania wizji lokalnej na terenie siedziby Muzeum 
przed upływem terminu składania ofert. Wizja lokalna winna odbywać się w dni robocze w 
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godzinach 9-17 po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. W celu ustalenia 
terminu wizji należy skontaktować się z Panem Arturem Sterkowiczem tel. 600 472 870, e-
mail: asterkowicz@jewishmuseum.org.pl Jednocześnie informujemy, że w czasie wizji lokalnej 
Zamawiający nie będzie udzielał żadnych wyjaśnień dotyczących zamówienia, odsyłając 
Wykonawców do przewidzianego ustawą Prawo zamówień publicznych trybu udzielania 
wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Z uwagi na fakt, że prace będą wykonywane w czynnym obiekcie, prowadzenie ich będzie 
możliwe wyłącznie w godzinach od 08.00 do 20.00. 

4. Wszystkie materiały i urządzenia dostarczone i użyte przez Wykonawcę muszą być fabrycznie 
nowe i nie używane. 

5. Parametry techniczne materiałów i wyrobów muszą być zgodne z wymaganiami podanymi w 
załączniku nr 1 do SIWZ - „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia” i muszą odpowiadać 
wymaganiom obowiązujących Polskich Norm (PN) oraz przepisom dotyczącym instalacji 
okablowania strukturalnego, jak i wymaganiom określonym przez producentów 
instalowanych urządzeń. 

6. W cenie oferty Wykonawca uwzględni trzy, trwające minimum 8 godzin, szkolenia dla 
pracowników firmy świadczącej usługi ochrony obiektu oraz wytypowanych pracowników 
Zamawiającego (łącznie dla nie więcej niż 20 osób pracujących w systemie 3 – zmianowym) w 
zakresie obsługi urządzeń, systemów, stanowiących przedmiot zamówienia i wyda, nie później 
niż do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń, pisemne potwierdzenie 
o odbytym szkoleniu przez tych pracowników. 

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 

8. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35120000-1 - Systemy i urządzenia nadzoru i 
bezpieczeństwa, 32420000-3 - Urządzenia sieciowe. 

Rozdział 3 
Informacje dodatkowe 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których 
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy. 

5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału wykonawców w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień art. 93 ust. 4 ustawy. 

8. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 

9. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy wykonawca jest zobowiązany umieścić w składanej ofercie 
informację o części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom. Zamawiający 
nie zastrzega żadnej części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom. 



 
 

4 

 

Rozdział 4  
Termin wykonania zamówienia 

Wymagany termin realizacji zamówienia: 40 dni od dnia zawarcia umowy. 

Rozdział 5 
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania – w celu potwierdzenia spełnienia warunku 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż posiada ważną koncesję wydaną na podstawie 
ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 
z późn. zm.) na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia, realizowaną w 
formie zabezpieczenia technicznego; 

b. posiadania wiedzy i doświadczenia – w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie 
co najmniej 3 zamówienia polegające na dostawie wraz montażem urządzeń systemu 
kontroli dostępu o wartości każdego zamówienia nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto. 

c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia – w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać, iż dysponuje osobami, które będą uczestniczyły w wykonywaniu 
zamówienia: 

A. co najmniej 2 osobami (projektant i kierownik robót), które posiadają licencję 
pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia - dokumentami stwierdzającymi 
posiadanie wymaganych kwalifikacji przez osobę/y wskazane na przedmiotowe 
stanowisko będzie wypełniony wykaz osób, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ oraz 
oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ; 

B. co najmniej jedną osobą która posiada świadectwo kwalifikacyjne minimum „D” 
uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku 
dozoru wraz z wykonywaniem pomiarów ochronnych do 1 kV - dokumentami 
stwierdzającymi posiadanie wymaganych kwalifikacji przez osobę/y wskazane na 
przedmiotowe stanowisko będzie wypełniony wykaz osób, stanowiący załącznik nr 4 
do SIWZ; 

C. co najmniej 1 osobą, która posiada autoryzację producenta (lub autoryzowanego 
dystrybutora), zaświadczającą o przeszkoleniu w zakresie montażu, obsługi i 
konserwacji oferowanych urządzeń systemu SKD i oprogramowania - dokumentami 
stwierdzającymi posiadanie wymaganych kwalifikacji przez osobę/y wskazane na 
przedmiotowe stanowisko będzie wypełniony wykaz osób, stanowiący załącznik nr 4 
do SIWZ; 

D. co najmniej jedną osobę, która posiada uprawnienia rzeczoznawcy systemów 
technicznego zabezpieczenia osób i mienia oraz zarządzania bezpieczeństwem - 
dokumentami stwierdzającymi posiadanie wymaganych kwalifikacji przez osobę/y 
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wskazane na przedmiotowe stanowisko będzie wypełniony wykaz osób, stanowiący 
załącznik nr 4 do SIWZ oraz oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do 
SIWZ; 

E. co najmniej jedną osobę, równocześnie spełniając wymagania wskazane w pkt B, 
która posiada uprawnienia w zakresie projektowania, wykonawstwa i konserwacji 
systemów przeciwpożarowych i antywłamaniowych w obiektach zabytkowych 
wydane przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ) -
dokumentami stwierdzającymi posiadanie wymaganych kwalifikacji przez osobę 
wskazane na przedmiotowe stanowisko będzie wypełniony wykaz osób, stanowiący 
załącznik nr 4 do SIWZ oraz oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do 
SIWZ; 

F. co najmniej jedną osobę, która posiada uprawnienia budowlane wydane na 
podstawie ustawy prawo budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczeń oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków, 
wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego z określonym w nim terminem 
ważności - dokumentami stwierdzającymi posiadanie wymaganych kwalifikacji przez 
osobę wskazane na przedmiotowe stanowisko będzie wypełniony wykaz osób, 
stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ oraz oświadczenie wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 5 do SIWZ; 

d. sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w 
tym zakresie. 

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 

3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przynajmniej 
jeden z wykonawców lub wszyscy wykonawcy łącznie muszą spełniać, warunki określone w 
ust. 1. 

4. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, co do których brak jest podstaw do 
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w stosunku do 
żadnego z wykonawców nie może być podstaw do wykluczenia z postępowania. 

6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w oparciu o 
przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 6 na 
zasadzie „spełnia/nie spełnia”. 

Rozdział 6 
Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o 
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 

a. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik 3 do SIWZ, 
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b. ważna koncesja wydana na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i 
mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.) na prowadzenie działalności w 
zakresie ochrony osób i mienia, realizowaną w formie zabezpieczenia technicznego; 

c. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, 
oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór 
wykazu dostaw stanowi Załącznik do 6 SIWZ; 

Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane lub 
są wykonywane należycie. Dowodami są w szczególności: 

a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub świadczeń 
okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

b) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit. 
a). 

d. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami 
na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Z wykazu musi jednoznacznie 
wynikać spełnianie warunku opisanego w Rozdziale 5 ust. 1 litera c SIWZ. Wzór wykazu 
osób stanowi Załącznik 4 do SIWZ; 

e. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (tj. ujęte w 
wykazie osób) posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 
posiadania takich uprawnień – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. 
oświadczenie i dokument składa przynajmniej jeden z wykonawców lub wszyscy 
wykonawcy łącznie. 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 

a. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Wzór oświadczenia 
stanowi Załącznik 7 do SIWZ; 

b. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

2.1 listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 
2 pkt 5 ustawy albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej 
(oświadczenie zawarte jest w Załączniku nr 2 Wzór formularza ofertowego) - zgodnie z 
treścią art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się 
wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 
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16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. 
zm.) złożyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące 
między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy 
wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. 
oświadczenie i dokumenty składa każdy z wykonawców oddzielnie. 

3. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej składają dokumenty na zasadach określonych w § 4 ust. 1 pkt 1, ust. 2-3 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich dokumenty 
te mogą być składane (Dz. U. z 2013, poz. 231), tj.: jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa 
w ust. 2 litera b, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 
upadłości. 

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. 

5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 
reprezentacji wykonawcy, złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 
kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania lub przed notariuszem. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

6. Jeżeli wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

7. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, 
Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów 
w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek 
łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda 
przedstawienia stosownych dokumentów dotyczących: 

1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem; 

3) ewentualnego zakresu i okresu udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia. 

8.    Oświadczenia wymienione w ust. 1 i ust. 2 oraz 2.1 należy złożyć w formie oryginału natomiast 
pozostałe dokumenty wymienione w ust. 1 i 2 należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców 
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wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na 
zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie 
dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za 
zgodność z oryginałem przez odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 

9.  W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 
Zamawiającego, Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć Dokumentację techniczno 
– ruchową ( DTR ) na oferowany sprzęt i urządzenia. 

Rozdział 7 
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów 

1. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, wszelkie oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje pomiędzy Zamawiającym oraz wykonawcami będą 
przekazywane: 

a. pisemnie na adres: Muzeum Historii Żydów Polskich ul. Anielewicza6, 00-157 Warszawa 
lub  

b. faksem na numer 22 471 03 98 lub  

c. drogą elektroniczną na adres e-mail: bstanecka@jewishmuseum.org.pl 

2. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca będą przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.  

3. UWAGA: Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy oraz 
pełnomocnictwa należy uzupełnić (w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 
26 ust. 3 ustawy) w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy, a w przypadku pełnomocnictw w formie 
oryginału wystawionego przez osobę upoważnioną do reprezentacji wykonawcy lub w formie 
kopii poświadczonej notarialnie. 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 
niezwłocznie udzieli wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania 
ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

5. Zamawiający przekaże treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim wykonawcom, którym 
przekazano SIWZ oraz zamieści je na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania. 

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim 
wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej. Każda 
wprowadzona zmiana staje się integralną częścią tej specyfikacji. 

7. Postępowanie oznaczone jest znakiem MHZP/25/2013. Wykonawcy winni we wszelkich 
kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.  

8. Do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami w imieniu Zamawiającego 
upoważniona jest Beata Stanecka, tel. 22 471 03 53. 
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Rozdział 8 
Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium. 

Rozdział 9 
Termin związania ofertą 

Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu 
terminu składania ofert. 

Rozdział 10 
Opis sposobu przygotowywania ofert 

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez wykonawcę 
więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 
ustawy w związku z art. 82 ust. 1 ustawy. 

3. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ. 

4. Wskazane jest, aby wszystkie zapisane, zadrukowane strony oferty były kolejno 
ponumerowane, złączone w sposób uniemożliwiający jej dekompletację. 

5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną 
trwałą i czytelną techniką biurową. 

6. Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być parafowane i 
datowane przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty. 

7. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do 
reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy – zgodnie z wpisem do 
właściwego rejestru. 

8. Jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty, oświadczeń, reprezentowania 
wykonawcy/wykonawców w postępowaniu i zaciągania zobowiązań w wysokości 
odpowiadającej cenie oferty wynika z pełnomocnictwa – winno być ono udzielone 
(podpisane) przez osobę/osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru, oraz 
dołączone do oferty. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii 
potwierdzonej notarialnie.  

9. Postanowienie ustępu 8 stosuje się odpowiednio do dalszych pełnomocnictw. 

10. Osoba/osoby podpisujące ofertę muszą być upoważnione do zaciągania zobowiązań w 
wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z wpisem do właściwego rejestru. 

11. Wymagane w SIWZ dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z 
tłumaczeniem na język polski. 

12. Wszystkie strony oferty oraz wszystkie załączone oświadczenia, tłumaczenia i inne 
dokumenty, winny być parafowane przynajmniej przez jedną osobę upoważnioną do 
podpisania oferty. Dotyczy to zarówno oryginałów oświadczeń i dokumentów jak też ich 
poświadczonych za zgodność z oryginałem kserokopii. 
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13. Jeżeli według wykonawcy oferta będzie zawierała informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dane te 
należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz oferty, opisanej: „Informacje będące 
tajemnicą przedsiębiorstwa” oraz wskazać numery stron stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa. W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie będą uważane 
za ogólnie dostępne i mogą być udostępnione pozostałym wykonawcom razem z protokołem 
postępowania. Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń 
niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej 
konkurencji powoduje ich odtajnienie. 

14. Oferta winna zawierać wymagane dokumenty, załączniki, oświadczenia wymienione w 
niniejszej SIWZ. 

15. Jeżeli oferta jest składana przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, wykonawcy ci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zobowiązania. 

16. Oferta wykonawców, którzy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być 
podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców 
występujących wspólnie.  

17. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika 
wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub notarialnie 
potwierdzonej kopii. 

18. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie 
dokumentów dotyczących wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez 
pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

19. Zaleca się opracowanie pierwszych stron oferty wg załączonego do SIWZ wzoru – Załącznik 2 
do SIWZ. Niezastosowanie wzoru określonego w załączniku nie spowoduje odrzucenia oferty. 
Jednakże Zamawiający wymaga, żeby w złożonej ofercie znalazły się wszystkie oświadczenia 
zawarte we wzorze oferty. 

20. Oferta musi ponadto zawierać: 

a. wypełniony formularz ofertowy (w tym oświadczenia) – zgodnie z zapisami ust. 19 
niniejszego Rozdziału, 

b. cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz ceny jednostkowe brutto sprzętu 
i urządzeń (kosztorys dostawy sprzętu i materiałów – wzór stanowi załącznik 9 SIWZ), 
cenę wykonania projektu, montażu, instalacji i integracji, dokumentacji powykonawczej i 
przeprowadzenia szkoleń, 

c. dokumentację techniczno – ruchową ( DTR ) na oferowany sprzęt i urządzenia, 

d. oświadczenia i dokumenty opisane w Rozdziale 6 SIWZ,  

e. informację o podwykonawcach zgodnie z ust. 9 Rozdziału 3 SIWZ. 

21. Ofertę należy złożyć w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu na recepcji biura Muzeum 
Historii Żydów Polskich przy ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa (III piętro). 
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22. Opakowanie (koperta) z ofertą powinno być oznakowane w poniższy sposób:  

a. opis zawartości koperty: „Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy oraz integracji 
systemu kontroli dostępu w siedzibie Muzeum Historii Żydów Polskich, nr 
MHZP/25/2013”. 

b. adresat: Muzeum Historii Żydów Polskich, ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa,  

c. nadawca: nazwa, dokładny adres i numer telefonu wykonawcy (dopuszcza się odcisk 
pieczęci). 

UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem w 
przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty. 

23. Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy wykonawca może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić lub wycofać ofertę. O wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty przed 
ostatecznym terminem składania ofert należy pisemnie zawiadomić Zamawiającego 

24. Zmiany do oferty należy umieścić w oddzielnej, zaklejonej i nienaruszonej kopercie z 
dopiskiem „Oferta: Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy oraz integracji systemu kontroli 
dostępu w siedzibie Muzeum Historii Żydów Polskich nr MHZP/25/2013 ZMIANA”. Na 
kopercie musi znajdować się nazwa wykonawcy, dokładny adres i numer telefonu wykonawcy 
(dopuszcza się odcisk pieczęci). 

25. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie ostatecznego 
terminu składania ofert. 

Rozdział 11 
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Miejsce składania ofert: recepcja w biurze Muzeum Historii Żydów Polskich przy ul. 
Anielewicza 6, 00-157 Warszawa (III piętro). 

2. Termin składania ofert: do 18.11.2013 r. do godz. 12:00. 

3. Miejsce otwarcia ofert: sala konferencyjna w biurze Muzeum Historii Żydów Polskich przy ul. 
Anielewicza 6, 00-157 Warszawa. 

4. Termin otwarcia ofert: 18.11.2013 r. do godz. 12:15. 

Rozdział 12 
Opis sposobu obliczania ceny 

1. Oferowana łączna cena brutto powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem 
zamówienia w tym koszty wykonania projektu systemu SKD, dostarczenia urządzeń systemu 
SKD na adres wskazany przez Zamawiającego, wykonanie montażu, instalacji i integracji 
systemu SKD, przeszkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi urządzeń, a także 
wykonania niezbędnych przeglądów (zgodnie z zaleceniem producenta) mających wpływ na 
bezawaryjną pracę urządzenia w okresie gwarancji oraz inne ewentualne obciążenia, w 
szczególności podatek od towarów i usług. Ewentualne rabaty i upusty muszą być wliczone w 
oferowaną łączną cenę brutto. 

2. Ocenie Zamawiającego podlegać będzie łączna cena brutto oferty. 

3. Zaoferowana cena jest stała i nie podlega podwyższeniu w okresie trwania umowy. 
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4. Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w walucie 
polskiej (w złotych polskich). 

5. Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc po 
przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania tj.: 

a. ułamek kończący się cyfrą od 1 do 4 zaokrąglić należy w dół,  

b. ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić należy w górę. 

 

Rozdział 13 
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje kryterium „Cena” – waga 100%.  

6. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, zgodnie z następującymi zasadami:  

Kryterium „Cena” zostanie ocenione na podstawie podanej przez wykonawcę w ofercie ceny 
brutto oferty. Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze 
wzorem: 

� =
����

����
∗ 100	�� 

gdzie: 

Cmin – oznacza najniższą zaproponowaną cenę, 

Cbad – oznacza cenę zaproponowaną w badanej ofercie, 

C – oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie. 

2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 

 

Rozdział 14 
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach. 

2. Po zatwierdzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty informacja o wyborze zostanie 
umieszczona na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Zamawiającego. 

3. Wykonawca przed podpisaniem umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 
zobowiązany będzie dostarczyć poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem 
kopię opłaconej, aktualnej polisy OC w zakresie prowadzonej działalności na minimalną sumę 
ubezpieczenia 200.000,00 zł brutto. 

4. Wykonawca, z którym w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania zostanie 
zawarta umowa, będzie zobowiązany do kontynuacji ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 200.000,00 zł, w trakcie trwania 
umowy (w przypadku, gdy termin ubezpieczenia, wskazany w ww. polisie upływa przed 
terminem zakończenia realizacji niniejszego zamówienia). 

5. Umowę może podpisać w imieniu wykonawcy osoba/y upoważniona/e do reprezentowania 
wykonawcy wymieniona w aktualnym odpisie z właściwego rejestru albo w aktualnym 
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zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub pełnomocnik, który 
przedstawi stosowne pełnomocnictwo wraz z ofertą lub przed zawarciem umowy od osoby 
wymienionej w powyższym dokumencie – oryginał dokumentu lub kopia (odpis) 
poświadczona notarialnie. 

6. Zamawiający przystąpi do zawarcia umowy z wybranym wykonawcą w trybie art. 94 ustawy, z 
uwzględnieniem zapisów art. 139 ustawy. 

Rozdział 15 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

Zamawiający nie wymaga od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

Rozdział 16 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Istotne dla stron postanowienia umowy, stanowią Załącznik 8 do SIWZ. 

2. Zmiany zawartej umowy będą wymagały pisemnego aneksu, w zakresie ustalonym w 
załączniku 8 do SIWZ.  

Rozdział 17 
Informacje dot. protokołu postępowania 

1. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny.  

2. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub 
unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 

3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania 
ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, 
o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2 za 
pomocą poczty elektronicznej. 

Rozdział 18 
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia 

Środki ochrony prawnej zostały określone w Dziale VI ustawy. Środki ochrony prawnej przysługują 
wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 
154 pkt 5 ustawy. 
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Wykaz załączników do SIWZ: 

Załącznik 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik 2 do SIWZ Wzór formularza ofertowego 

Załącznik 3 do SIWZ Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik 4 do SIWZ Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
wykonanych dostaw  

Załącznik 5 do SIWZ Wzór oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu 
zamówienia posiadają wymagane uprawnienia 

Załącznik 6 do SIWZ       Wzór wykazu wykonanych dostaw  

Załącznik 7 do SIWZ Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

Załącznik 8 do SIWZ Istotne postanowienia umowy 

Załącznik 9 do SIWZ       Kosztorys dostawy sprzętu i materiałów 

 

Zatwierdzam 

 

 

 

___________________________ 

 

Warszawa, dnia 08-11-2013r. 
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Załącznik 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia 

Koncepcja zakłada rozbudowę istniejącego systemu kontroli dostępu opartego  
o kontrolery APC-AMC2-4WCF firmy Bosch zainstalowanego przez firmę SPRINT S.A. Rozbudowa 
ma na celu rozszerzenie kontroli dostępu w o przejścia, które zostały wyspecyfikowane podczas 
przeprowadzonego audytu. Audytorzy stowarzyszenia POLALARM jasno wskazali w Raporcie z 
audytu jakie prace są do wykonania w celu skutecznego przeprowadzenia procesu rozbudowy i 
integracji systemu kontroli dostępu. Na tej podstawie Zamawiający szacuje konieczność 
rozbudowy systemu o ok 80 przejść. Chronione przejścia objęte zostaną jednostronną lub 
obustronną kontrolą dostępu. Projektowany system powinien być w pełni kompatybilny oraz 
zintegrowany z istniejącym systemem w obiekcie oraz stanowić jednolity system pod względem 
funkcjonalności i zarządzania.  

System kontroli dostępu powinien umożliwiać sterowanie drzwiami za pomocą czytników kart 
zbliżeniowych oraz z poziomu dedykowanej stacji roboczej z oprogramowaniem zarządzającym 
systemem kontroli dostępu. Jako podstawowy element weryfikujący uprawnienia do przejścia 
zostaną wykorzystane czytniki kart zbliżeniowych dołączanych do kontrolerów systemu kontroli 
dostępu za pomocą interfejsu Wiegand. Czytniki kart powinny posiadać wbudowany sygnalizator 
akustyczny oraz wielokolorową diodę LED, potwierdzającą gotowość urządzenia do pracy, 
pozytywną weryfikację numeru karty i otwarcie drzwi oraz błąd odczytu karty. Projektowane 
czytniki powinny mieć możliwość obsługi istniejących już w systemie kart zbliżeniowych. 
Kontrolery (nazywane również sterownikami) systemu kontroli dostępu powinny być wyposażone 
w wejścia służące do obsługi co najmniej z 4 czytników z interfejsem Wiegand, kontaktronów, 
przycisków wyjścia uprawnionego oraz w wyjścia przekaźnikowe do sterowania drzwiami. 
Dodatkowo każde wyjście przekaźnikowe powinno mieć możliwość niezależnej konfiguracji pracy 
potencjałowej bądź bez-potencjałowej oraz każde wejście powinno posiadać możliwość 
parametryzacji przy pomocy co najmniej dwóch rezystorów. Uzupełniane sterowniki powinny mieć 
możliwość połączenia w jeden system z istniejącymi kontrolerami za pośrednictwem 
standardowego protokołu TCP/IP. Podczas pracy offline, każdy sterownik kontroli dostępu 
powinien być w stanie przechować przynajmniej 1 000 000 zdarzeń (jeden milion), które  
w momencie powrotu komunikacji z serwerem, będę wysłane do bazy danych oprogramowania 
zarządzającego.  

W przypadku utraty połączenia z serwerem zarządzającym urządzenia te powinny realizować 
swoje funkcje, bez przerwy w działaniu. Sterowniki kontroli dostępu powinny również 
monitorować status zasilania bateryjnego, zasilania sieciowego AC oraz napięcia DC między 
zasilaczem a samym sobą. Wspominane informacje powinny być raportowanego do 
oprogramowania zarządzającego 
Dodatkowo system kontroli dostępu powinien mieć możliwość: 

• obsługi czytników z wbudowaną klawiaturą numeryczną używaną, jeśli wymagany jest 
dostęp za pomocą karty i kodu PIN; 

• obsługi szlabanów lub/oraz wind;  
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• tworzenia konfigurowalnych harmonogramów czasowych umożliwiających elastyczne 
programowanie automatycznego blokowania i odblokowania dowolnych drzwi,  
a także włączanie i wyłączanie ustawień posiadacza karty w celu ograniczenia możliwości 
wejścia do określonych obszarów dla dowolnej grupy dostępu w zaprogramowanych 
godzinach. Harmonogramy czasowe powinny zawierać funkcję dni świątecznych 
umożliwiającą użytkownikowi programowanie świąt narodowych oraz definiowanie 
własnych świąt. Wszystkie harmonogramy powinny być definiowane w oparciu o dzień, 
godziny i minuty; 

• obsługi co najmniej 1200 czytników; 

• utrzymanie normalnego działania pozostałych kontrolerów w przypadku awarii dowolnego 
kontrolera w systemie; 

• ze względu na konieczność objęcia systemem kontroli dostępu również drzwi  
w drogach ewakuacyjnych, system ten powinien posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP. 

Wykonawca jest zobligowany do wykonania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia projektu 
systemu kontroli dostępu wraz ze wskazaniem metodyki integracji zaimplementowanego systemu 
z już funkcjonującym systemem w obiekcie Zamawiającego. 

Cały system kontroli dostępu (istniejący wraz z częścią stanowiącą rozbudowę) powinien mieć 
możliwość zarządzania przy użyciu komputera za pomocą jednej aplikacji zarządzającej która 
powinna umożliwiać automatyzacje, zdalną kontrolę, wykrywanie oraz wspomaganie alarmowania 
systemu kontroli dostępu.  

Dodatkowe wymagania dotyczące systemu zarządzania: 
1. Oprogramowanie zarządzające systemem kontroli dostępu powinno pracować  

w architekturze klient-serwer 
2. Aplikacja serwerowa powinna wspierać architekturę 32bit oraz 64bit 
3. Oprogramowanie systemu kontroli dostępu powinno wspierać standardy IT takie jak OPC, 

AutoCAD, LDAP, HTML, ASP.NET 
4. Oprogramowanie powinno rejestrować zdarzenia w bazie danych MSSQL 
5. Oprogramowanie powinno mieć możliwość wyboru, jakie typy zdarzeń maja być 

rejestrowane w bazie MSSQL 
6. Oprogramowaniem zarządzające powinno mieć możliwość współpracy z baza danych 

MSSQL zainstalowaną na tym samym komputerze jak również na komputerze zdalnym  
7. Oprogramowanie powinno umożliwiać wizualizację wszystkich chronionych przejść na 

interaktywnej mapie: 
7.1. Wizualizacja elementów systemu kontroli dostępu powinna być realizowane  

w oparciu o mapy wektorowe np. AutoCad 
7.2. Z poziomu mapy wizualizacyjnej operator powinien mieć łatwy dostęp do komend 

sterujących jak: 
7.2.1. Otwórz drzwi jednorazowo 
7.2.2. Otwórz drzwi na stałe 
7.2.3. Zablokuj drzwi 
7.2.4. Zablokuj czytnik 
7.2.5. Wysteruj przekaźnik 
7.2.6. Pokaż ostatnie zdarzenia jakie miały miejsce na urządzeniu 
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7.3. Ikony przedstawiające poszczególne elementy systemu (drzwi, czytniki, sterowniki,..) 
powinny być możliwe do zmiany 

7.4. Interfejs graficzny operatora powinien być edytowalny w celu dostosowania go do 
potrzeb i uprawnień operatora  

7.5. Interfejs graficzny operatora powinien mieć możliwość dodania przycisków 
wykonujących wybrane komendy na wybranej grupie urządzeń 

8. System powinien mieć możliwość alarmowania przynajmniej o: 
8.1. Wyważeniu drzwi 
8.2. Zbyt długim otwarciu drzwi 
8.3. Utracie komunikacji z dowolnym sterownikiem 
8.4. Użycie karty z czarnej listy 
8.5. Użycie karty bez uprawnień 
8.6. Użycie karty nieznanej 
8.7. Użyciu karty o określonym numerze 
8.8. Podaniu błędnego kodu PIN 
8.9. Alarmie sabotażowym sterownika 
8.10. Naruszeniu Antipassback 
8.11. Wygaśnięciu ważności uprawnień dostępu 

9. Oprogramowanie w momencie wykrycia istotnego zaprogramowanego zdarzenia 
alarmowego powinno mieć możliwość: 
9.1. Powiadomienia operatora sygnałem dźwiękowym 
9.2. Automatycznego wykonania zbliżenia na mapie na urządzenie, które jest w stanie 

alarmu; 
9.3. Wyświetlenia dokumentu alarmowego np. z procedurą postępowania na wypadek 

danej sytuacji; 
9.4. Wyświetlenie dodatkowej warstwy graficznej na mapie na wizualizacyjnej np. dróg 

ewakuacyjnych na wypadek pożaru;  
9.5. Wykonania komendy sterujące (np. Odblokować drzwi, wysterować przekaźnik); 

10. Oprogramowanie powinno zapewniać możliwość definiowania obszarów logicznych w 
obiekcie (np. serwerownia, biuro itd.) w celu monitorowania położenia posiadaczy kart; 

11. System powinien posiadać funkcję śluzy umożliwiającą zarządzanie dwoma lub więcej 
powiązanymi drzwiami sterowanymi przez dwie pary lub więcej czytników (we / wy) lub 
czytniki wejścia oraz przycisk żądania wyjścia. W tym samym momencie mogą być otwarte 
tylko jedne drzwi. Tak długo jak jedne drzwi są otwarte, pozostałe będą zablokowane przed 
dostępem; 
11.1. Oprogramowanie powinno umożliwiać skonfigurowanie indywidualnych uprawnień 

operatora; 
11.1.1. Uprawnienia odnoście danych użytkowników; 
11.1.2. Uprawnienia odnośnie komunikowanych zdarzeń do operatora: 

11.1.2.1. Pokaż własne komunikaty 
11.1.2.2. Pokaż komunikaty bez danych osobowych 
11.1.2.3. Pokaż wszystkie komunikaty 

11.1.3. Uprawnienia odnośnie widocznych na mapie wizualizacyjnej elementów; 
11.1.4. Uprawnienia odnośnie widocznych map wizualizacyjnych; 
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Aplikacja zarządzająca powinna zostać wyświetlona na co najmniej 2 monitorach 24” 
przeznaczonych do pracy ciągłej 24h/d/7 dołączonych do stacji komputerowej.  
Wymaga się aby aplikacja serwera oraz aplikacja kliencka zainstalowane były na odrębnych 
stacjach komputerowych, nie gorszych niż: 
 
Serwer zarządzający: 

Parametr Wymagania minimalne 

Obudowa RACK 

płyta główna 
serwerowa, 12 gniazd pamięci DDR-3 ECCR (800/1066/1333 MHz), 
interfejs SATA II (wspierany RAID 0,1,5,10), 

procesor Intel XEON z serii 55xx o częstotliwości co najmniej 2GHz  

pamięć RAM co najmniej 4 GB 

dysk twardy 2 x 146 GB, skonfigurowane w RAID-1 

napęd DVD 

karta graficzna zintegrowana na płycie głównej 

interfejsy 2 x Gigabit Ethernet 

system operacyjny Microsoft Windows Server 2012 R2 64Bit PL lub równoważny 

gwarancja 3 lata 

 
Komputer stacji roboczej: 

Parametr Wymagania minimalne 

procesor 
czterordzeniowy Intel Xeon o częstotliwości co najmniej 3,6 GHz, pamięć 
podręczna 10 MB 

pamięć RAM DDR3, co najmniej 8 GB 1600 MHz 

dysk twardy 500 GB 

Napęd DVD RW +- z aplikacją do nagrywania płyt CD i DVD 

karta dźwiękowa Zintegrowana 

komunikacja zintegrowana karta LAN 10/100/1000 

porty  
4 USB 2.0, wejście mikrofon, 1 wyjście słuchawkowe, mikrofon, 2 
gniazda PS/2, 1 port szeregowy RS-232, 

Inne klawiatura, mysz optyczna 

Zasilacz 600W 

obudowa  Miniwieża 

System operacyjny Microsoft Windows 8.1 Professional PL 64-bit lub równoważny 

gwarancja 3 lata 

 
Szacunkowy spis elementów systemu kontroli dostępu (SKD): 

Poziom 208  Jedn. Ilość 

Kontroler 4 kanałowy z kartą CF szt. 15 

Zasilacz ze zintegrowaną ładowarką szt. 15 
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obudowa z 2 szynami DIN szt. 15 

Czytnik R10 szt. 60 

Bateria, 12V 7AH szt. 30 

Przycisk wyjścia natynkowy szt. 48 

Ewakuacyjny przycisk wyjścia typu „zbij szybkę, dwustykowy  szt. 24 

Szybka zapasowa szt. 24 

Kontaktron standardowa wielkość przemysłowa. W zestawie podkładki 
dystansowe, śruby i pokrywa. S x W x D: 18,6 x 13 x 63 mm. Szerokość 
szczeliny: 25 mm. CSM35-WG do zastosowań o szerokiej szczelinie. 
Szerokość szczeliny: 44,45 mm 

szt. 58 

Zwora 300kg (nawierzchniowa, 3000N, 12/24VDC, alu.) szt. 37 

Poziom 209  Jedn. Ilość 

Kontroler 4 kanałowy z kartą CF szt. 4 

Zasilacz ze zintegrowaną ładowarką szt. 4 

obudowa z 2 szynami DIN szt. 4 

Czytnik R10 szt. 16 

Bateria, 12V 7AH szt. 8 

Przycisk wyjścia natynkowy szt. 5 

Ewakuacyjny przycisk wyjścia typu „zbij szybkę, dwustykowy  szt. 6 

Szybka zapasowa szt. 6 

Kontaktron Standardowa wielkość przemysłowa. W zestawie podkładki 
dystansowe, śruby i pokrywa. S x W x D: 18,6 x 13 x 63 mm. Szerokość 
szczeliny: 25 mm. CSM35-WG do zastosowań o szerokiej szczelinie. 
Szerokość szczeliny: 44,45 mm 

szt. 15 

Zwora 300kg (nawierzchniowa, 3000N, 12/24VDC, alu.) szt. 10 

Elementy montażowe Z300 (L+Z) szt. 10 

Poziom 210  Jedn. Ilość 

Kontroler 4 kanałowy z kartą CF szt. 3 

Zasilacz ze zintegrowaną ładowarką szt. 3 

obudowa z 2 szynami DIN szt. 3 

Czytnik R10 szt. 9 

Bateria, 12V 7AH szt. 6 

Przycisk wyjścia natynkowy szt. 3 

Ewakuacyjny przycisk wyjścia typu „zbij szybkę, dwustykowy  szt. 5 

Szybka zapasowa szt. 5 

Kontaktron Standardowa wielkość przemysłowa. W zestawie podkładki 
dystansowe, śruby i pokrywa. S x W x D: 18,6 x 13 x 63 mm. Szerokość 
szczeliny: 25 mm. CSM35-WG do zastosowań o szerokiej szczelinie. 
Szerokość szczeliny: 44,45 mm 

szt. 7 

Zwora 300kg (nawierzchniowa, 3000N, 12/24VDC, alu.) szt. 5 
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Elementy montażowe Z300 (L+Z) szt. 5 

Poziom 211 Jedn.  Ilość 

Kontroler 4 kanałowy z kartą CF szt. 5 

Zasilacz ze zintegrowaną ładowarką szt. 5 

obudowa z 2 szynami DIN szt. 5 

Czytnik R10 szt. 19 

Bateria, 12V 7AH szt. 10 

Ewakuacyjny przycisk wyjścia typu „zbij szybkę, dwustykowy  szt. 8 

Szybka zapasowa szt. 8 

Kontaktron Standardowa wielkość przemysłowa. W zestawie podkładki 
dystansowe, śruby i pokrywa. S x W x D: 18,6 x 13 x 63 mm. Szerokość 
szczeliny: 25 mm. CSM35-WG do zastosowań o szerokiej szczelinie. 
Szerokość szczeliny: 44,45 mm 

szt. 14 

Zwora 300kg (nawierzchniowa, 3000N, 12/24VDC, alu.) szt. 9 

Elementy montażowe Z300 (L+Z) szt. 9 

Poziom 212 Jedn.  Ilość 

Kontroler 4 kanałowy z kartą CF szt. 5 

Zasilacz ze zintegrowaną ładowarką szt. 5 

obudowa z 2 szynami DIN szt. 5 

Czytnik R10 szt. 20 

Bateria, 12V 7AH szt. 10 

Przycisk wyjścia natynkowy szt. 2 

Ewakuacyjny przycisk wyjścia typu „zbij szybkę, dwustykowy  szt. 9 

Szybka zapasowa szt. 9 

Kontaktron Standardowa wielkość przemysłowa. W zestawie podkładki 
dystansowe, śruby i pokrywa. S x W x D: 18,6 x 13 x 63 mm. Szerokość 
szczeliny: 25 mm. CSM35-WG do zastosowań o szerokiej szczelinie. 
Szerokość szczeliny: 44,45 mm 

szt. 15 

Zwora 300kg (nawierzchniowa, 3000N, 12/24VDC, alu.) szt. 9 

Elementy montażowe Z300 (L+Z) szt. 9 

Poziom 213  Jedn. Ilość 

Kontroler 4 kanałowy z kartą CF szt. 5 

Zasilacz ze zintegrowaną ładowarką szt. 5 

obudowa z 2 szynami DIN szt. 5 

Czytnik R10 szt. 19 

Bateria, 12V 7AH szt. 10 

Przycisk wyjścia natynkowy szt. 2 

Ewakuacyjny przycisk wyjścia typu „zbij szybkę, dwustykowy  szt. 9 

Szybka zapasowa szt. 9 
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Kontaktron Standardowa wielkość przemysłowa. W zestawie podkładki 
dystansowe, śruby i pokrywa. S x W x D: 18,6 x 13 x 63 mm. Szerokość 
szczeliny: 25 mm. CSM35-WG do zastosowań o szerokiej szczelinie. 
Szerokość szczeliny: 44,45 mm 

szt. 10 

Zwora 300kg (nawierzchniowa, 3000N, 12/24VDC, alu.) szt. 9 

Elementy montażowe Z300 (L+Z) szt. 9 

kabel do zasilania elektrorygli/zaczepów m.b. 1233 

skrętka ekranowana kat.5 m.b. 10302 

Światłowód m.b. 270 

Opis urządzenia Jedn. Ilość 

Oprogramowanie zarządzające szt. 1 

Monitor 24"  16:9 ,1920 x 1080 FullHD, Wejścia/Wyjścia :VGA, DVI, 
HDMI, S-Video, CVBS in/out (BNC x 2), Audio in/out 

szt. 2 

Stacja kliencka szt. 1 

Serwer oprogramowania zarządzającego szt. 1 
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Załącznik 2 do SIWZ Wzór formularza ofertowego 

 

_________________ 

(pieczęć wykonawcy) 

OFERTA 

 

Pełna nazwa wykonawcy: ___________________________________________________________  

Siedziba i adres wykonawcy: ________________________________________________________  

REGON: __________________________ NIP: __________________________________________  

Telefon: __________________________ Fax: __________________________________________  

Adres e-mail: ____________________________________________________________________  

 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego na „Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy oraz integracji 
systemu kontroli dostępu w siedzibie Muzeum Historii Żydów Polskich”, nr postępowania 
MHZP/25/2013, oferujemy wykonanie ww. przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”) za cenę: 

CENA BRUTTO…………………….…………………………………………………………………..………………..…. złotych 

(słownie: ……………………………………..……….…………………………………………………………………...………..zł) 

 

Lp 
Nazwa przedmiotu zamówienia 

Cena brutto [PLN] 
 

1 Opracowanie projektu rozbudowy i integracji systemu SKD  

2 Dostawa sprzętu i materiałów wyszczególnionych w DTR – zał. do oferty (łączna 
wartość z kosztorysu – zał do oferty) 

 

3 Wykonanie montażu, instalacji i integracji zgodnie z opracowanym projektem, 
wykonanie dokumentacji powykonawczej zintegrowanego systemu SKD 

 

4 Przeprowadzenie cyklu trzech szkoleń w zakresie zarządzania, obsługi i 
eksploatacji systemu SKD 

 

 SUMA  

Część zamówienia, której wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcy/com obejmuje (jeżeli 
dotyczy): 

 _______________________________________________________________________________  

Brak wpisu powyżej będzie rozumiany jako realizacja zamówienia bez udziału podwykonawców 
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Oświadczamy, że: 

1. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w tym z istotnymi 
postanowieniami umowy) oraz zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania 
oferty i przyjmujemy warunki określone w SIWZ. 

2. Oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia w terminie 40 dni od dnia zawarcia 
umowy. 

3. Uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

4. Oferujemy ……………... miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia (minimum 24 miesiące).  

Brak wpisu w tym ust. będzie rozumiane jako udzielenie gwarancji minimalnej 

5. W razie wybrania przez Zamawiającego naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania 
umowy na warunkach zawartych w SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez 
Zamawiającego. 

6. Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 
2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.* 

* w przypadku przynależności do grupy kapitałowej punkt 6 należy przekreślić lub usunąć i dołączyć do oferty 

listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. 

 

 

Do niniejszej oferty załączamy: 

1. Oświadczenia,  

2. Koncesja,  

3. Wykazy dostaw i osób, 

4. Aktualny odpis z KRS/CEIDG, 

5. Kosztorys sprzętu i materiałów, 

6. Dokumentacja techniczno – ruchową ( DTR ) na oferowany sprzęt i urządzenia 

7. …………………… 

 

Oferta wraz z załącznikami zawiera ________ zapisanych kolejno ponumerowanych stron. 

 

 

_____________________________________ 

(data, imię i nazwisko oraz podpis 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik 3 do SIWZ Wzór oświadczenia o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu 

 

_________________ 

(pieczęć wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Zaprojektowanie i 
wykonanie rozbudowy oraz integracji systemu kontroli dostępu w siedzibie Muzeum Historii 
Żydów Polskich” nr postępowania MHZP/25/2013 

 

w imieniu:_______________________________________________________________________  

(pełna nazwa Wykonawcy) 

 

oświadczamy, że na dzień składania ofert spełniamy warunki dotyczące: 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

        

 

 

 

 

_____________________________________ 

(data, imię i nazwisko oraz podpis 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik 4 do SIWZ Wzór wykazu osób, które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

_________________ 

(pieczęć wykonawcy) 

Wykaz osób 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Zaprojektowanie i wykonanie 
rozbudowy oraz integracji systemu kontroli dostępu w siedzibie Muzeum Historii Żydów Polskich”, 
nr postępowania MHZP/25/2013. 

 

Lp. Imię i nazwisko 

Zakres powierzonych 
prac w 

przedmiotowym 
zamówieniu 

Opis doświadczenia i 
kwalifikacji, uprawnień, 

licencji itp. 

Informacja o 
podstawie do 
dysponowania 

osobami* 

     

     

     

      

     

 

Uwaga: 

1. W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych 

podmiotów musi przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji osób 

na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

2. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na 

zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu 

oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla 

należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda przedstawienia stosownych dokumentów 

dotyczących: 

1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem; 

3) ewentualnego zakresu i okresu udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia. 

*/ dysponowanie osobą na podstawie np. umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, oddanie do 
dyspozycji przez inny podmiot. 

 

............................................................. 

(data, imię i nazwisko oraz podpis  

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik 5 do SIWZ Wzór oświadczenia o posiadaniu 
przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu 
zamówienia wymaganych uprawnień 

 

_________________ 

(pieczęć wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Zaprojektowanie i 
wykonanie rozbudowy oraz integracji systemu kontroli dostępu w siedzibie Muzeum Historii 
Żydów Polskich” nr postępowania MHZP/25/2013 

 

w imieniu:_______________________________________________________________________  

(pełna nazwa Wykonawcy) 

 

oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotowego zamówienia 
publicznego, w szczególności osoby wskazane w „Wykazie osób, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia” posiadają wszelkie wymagane ustawowo uprawnienia niezbędne do 
wykonania przedmiotu niniejszego postępowania. 

 

 

 

............................................................. 

(data, imię i nazwisko oraz podpis  

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik 6 do SIWZ Wzór wykazu dostaw 

_________________ 

(pieczęć wykonawcy) 

 

Wykaz wykonanych usług 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zaprojektowanie i wykonanie 
rozbudowy oraz integracji systemu kontroli dostępu w siedzibie Muzeum Historii Żydów Polskich, 
nr postępowania MHZP/25/2013. 

 

l.p 
Odbiorca dostawy (wraz 

z montażem) 

Daty 
wykonania 

dostawy 
(dd/mm/rrrr-
dd/mm/rrrr) 

Przedmiot dostawy i 
montażu (krótki 

opis) 

Wartość 
dostawy 

(brutto w PLN) 

Rodzaj 
doświadczenia 

(własne, 
innego 

podmiotu) 

1      

2      

3      

 

 

 

_____________________________________ 

(data, imię i nazwisko oraz podpis 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 

Uwaga: 

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył wykaz wraz z dokumentami potwierdzającymi, że 
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał, czy doświadczenie, na które się powołuje jest jego 
własnym doświadczeniem, czy doświadczeniem innych podmiotów niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków i udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 
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Załącznik 7 do SIWZ Wzór oświadczenia o braku 
podstaw do wykluczenia z postępowania 

 

_________________ 

(pieczęć wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 
Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy oraz integracji systemu kontroli dostępu w siedzibie 
Muzeum Historii Żydów Polskich, nr postępowania MHZP/25/2013 

 

w imieniu:_______________________________________________________________________  

(pełna nazwa Wykonawcy) 

 

oświadczamy, że na dzień składania ofert brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 
w brzmieniu: 

„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:  
1)wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub 
zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej 
wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, 
które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;  
1a)wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia 
publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które 
wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od 
niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia 
wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;  
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;  
3)wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;  
4)osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
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popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  
5)spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających 
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  
6)spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  
7)spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego;  
8)osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego;  
9)podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;  
10)wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 
mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769) - 
przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;  

11)wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-
akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza 
lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w 
art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 
roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.” 

        

 

 

 

_____________________________________ 

(data, imię i nazwisko oraz podpis 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik 8 do SIWZ Istotne postanowienia umowy 

§ 1 

Przedmiot Umowy: 
1. Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy oraz integracji systemu 

kontroli dostępu (systemu SKD), ze szczególnym uwzględnieniem: 
1) opracowania projektu rozbudowy i integracji systemu SKD,  
2) zakupu i dostawy niezbędnego sprzętu i materiałów,  
3) wykonanie montażu, instalacji i integracji systemu SKD zgodnie z opracowanym 

projektem,  
4) wykonanie dokumentacji powykonawczej zintegrowanego systemu SKD,  
5) przeprowadzenia cyklu trzech szkoleń w zakresie zarządzania, obsługi i eksploatacji 

systemu SKD.  

 

§ 2 

Wartość umowy: 
1. Wartość przedmiotu umowy określonego w §1 wynosi …………………. brutto (słownie: 

……………………………………………………………………………….). 
2. Cena obejmuje podatek VAT o stawce 23%. 
3. Cena, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie należności związane z wykonaniem 

umowy, do poniesienia których jest zobowiązany Wykonawca, w tym koszty wykonania 
projektu systemu SKD, dostarczenia urządzeń systemu SKD na adres wskazany przez 
Zamawiającego adres, wykonanie montażu, instalacji i integracji systemu SKD, przeszkolenie 
pracowników Zamawiającego z obsługi urządzeń, a także wykonania niezbędnych 
przeglądów (zgodnie z zaleceniem producenta) mających wpływ na bezawaryjną pracę 
urządzenia w okresie gwarancji. 

 

§ 3 

Terminy: 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy określonego w §1  

w terminie 40 dni od dnia podpisania umowy, na swój koszt i ryzyko zaprojektuje, dostarczy 
i zamontuje przedmiot umowy w siedzibie Zamawiającego. 

2. Projekt rozbudowy i integracji systemu SKD zostanie wykonany w terminie 10 dni od dnia 
podpisania umowy. Następnie Wykonawca przedstawi projekt do zatwierdzenia osobie 
wskazanej przez Zamawiającego. Zamawiający jest zobowiązany do przekazania uwag do 
projektu w przypadku jego niezatwierdzenia każdorazowo w terminie 3 dni roboczych licząc 
od dnia dostarczenia uzupełnionej wersji projektu. Tylko w efekcie zatwierdzenia projektu 
Wykonawca może rozpocząć prace montażowe i integracyjne systemu SKD.   

3. Za datę zakończenia realizacji przedmiotu umowy określonego w §1 przyjmuje się datę 
podpisania przez przedstawicieli Stron protokołu odbioru bez zastrzeżeń, którego wzór 
stanowi załącznik nr 1 do umowy. 
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4. Płatność za przedmiot umowy nastąpi po wykonaniu przedmiotu umowy wskazanego w §1, 
w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 
faktury wraz z protokołem odbioru ilościowo-jakościowego przyjętym bez zastrzeżeń, 
przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. 

5. Za dzień zapłaty Strony uznają datę wprowadzenia płatności przez Zamawiającego do 
systemu bankowości elektronicznej. 

 

§ 4 

Serwis Gwarancyjny: 
1. Wykonawca oświadcza, że sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy jest sprzętem        

zakupionym w oficjalnym kanale sprzedaży producenta posiadającym stosowany pakiet 
usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru RP. 

2. Wykonawca gwarantuje, że sprzęt dostarczony w ramach niniejszej umowy jest fabrycznie 
nowy, nieużywany, nieregenerowany i został przetestowany przed dostarczeniem 
Zamawiającemu. Przez stwierdzenie fabrycznie nowy należy rozumieć urządzenie 
opakowane oryginalnie (opakowanie musi być nienaruszone i posiadać zabezpieczenie 
zastosowane przez producenta). Urządzenia muszą być wolne od jakichkolwiek wad 
fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich. Przez wadę fizyczną należy rozumieć 
również jakąkolwiek niezgodność ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. 

3. Oferowane urządzenie w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta 
do wycofania z produkcji lub sprzedaży. 

4. Wykonawca odpowiada za wady prawne, techniczne i fizyczne dostarczanych urządzeń. 
5. Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego sprawdzi zgodność dostawy pod względem 

ilościowym, i jakościowym w miejscu dostawy; podpisanie protokołu odbioru nie wyłącza 
odpowiedzialności Wykonawcy za wady ujawnione w trakcie okresu rękojmi i gwarancji. 

6. Do potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy niezbędne jest protokolarne przekazanie 
przez Wykonawcę przedmiotu umowy Zamawiającemu – bez zastrzeżeń.  

7. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pełnej integracji nowo zaprojektowanego  
i nowo wykonanego systemu SKD, z dotychczas już funkcjonującym systemem SKD  
w obiekcie Zamawiającego. Wszelkie koszty oraz kwestie organizacyjne związane  
z procesem integracji systemu SKD pozostają po stronie Wykonawcy.  

8. Przedmiot umowy uznaje się za wykonany prawidłowo w przypadku kiedy Wykonawca 
protokólarnie przekaże Zamawiającemu pełne oprogramowanie systemowe i kody 
administracyjne i serwisowe zintegrowanego systemu SKD. 

9. W przypadku niezgodności wykonania umowy pod względem jakości, Wykonawca 
zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni roboczych, 
dostarczyć na własny koszt, urządzenia wolne od wad i zamontować je zgodnie  
z zatwierdzonym projektem. 

10. Wykonawca udziela gwarancji na prawidłowe działanie przedmiotu umowy począwszy od 
dnia podpisania protokołu ilościowo-jakościowego bez zastrzeżeń. Okres gwarancji na 
poszczególne urządzenia został określony na 24 miesiące, od daty podpisania protokołu 
odbioru prac końcowych całego systemu SKD.  

11. W przypadku ujawnienia wad po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca 
zobowiązany jest do wymiany wadliwego urządzenia wchodzącego w skład systemu SKD na 
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wolny od wad lub do usunięcia awarii systemu SKD, na własny koszt,  
w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia wad. 

12. Zamawiający może zgłaszać nieprawidłowe działanie wykonanego systemu SKD (awarię 
systemu SKD) 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zgłoszenia awarii dokonywane 
będą telefonicznie i potwierdzane pocztą elektroniczną lub faksem. Brak ze strony 
Wykonawcy reakcji w postaci obecności na obiekcie Zamawiającego i sporządzenia 
protokołu awarii, powoduje sankcje wynikające z zapisów § 5 ust. 4 niniejszej Umowy. 

13. Wykonawca gwarantuje reakcję na zgłoszenie awarii systemu SKD oraz sprzętu wchodzącego 
w skład systemu SKD w czasie  nie dłuższym jednak niż 12 godzin od zgłoszenia. 

14. Naprawy będą dokonywane w miejscu użytkowania sprzętu. W przypadku niemożności 
dokonania naprawy w miejscu użytkowania koszty dostarczenia do/z punktu serwisowego 
z/do miejsca instalacji ponosi Wykonawca. 

15. W przypadku konieczności naprawy urządzenia więcej niż 3 razy w okresie gwarancji 
Zamawiający uzna ten egzemplarz za wadliwy, a Wykonawca zobowiązuje się do jego 
wymiany na nowy, wolny od wad oraz jego zamontowania w terminie 30 dni od daty 
czwartego zgłoszenia wady urządzenia. 

16. W przypadkach naprawy poza miejscem jego użytkowania, Wykonawca zobowiązany jest do 
zapewnienia na czas naprawy elementu zastępczego systemu SKD o takich samych lub nie 
gorszych parametrach, standardach i funkcjonalności. Montaż i demontaż oraz transport 
uszkodzonego elementu systemu SKD odbywa się każdorazowo na koszt Wykonawcy. 

17. Okres trwania gwarancji na cały system SKD będzie automatycznie wydłużony o czas trwania 
naprawy. 

18. W okresie gwarancji Zamawiający ma prawo do przenoszenia poszczególnych elementów 
systemu SKD, dokonywania modernizacji systemu SKD, dokonywania rozbudowy czy zmiany 
konfiguracji systemu SKD. O fakcie wykonywania wskazanych czynności Zamawiający 
powinien poinformować Wykonawcę. 

19. Zamawiający oczekuje pełnej kontroli nad zgłoszeniami serwisowymi. Zamawiający musi 
mieć możliwość monitorowania statusu zgłoszeń serwisowych w systemie producenta.  

20. Zamawiający musi mieć możliwość zgłaszania awarii i zapytań o pomoc techniczną 
bezpośrednio do producenta. 

21. Zamawiający będzie uprawniony, bez konieczności uzyskania zgody od Wykonawcy, na 
rozbudowę, modernizację, zmianę konfiguracji wykonanego systemu SKD. Taka rozbudowa 
nie może powodować utraty praw serwisowych do istniejącej i rozszerzonej konfiguracji 
danego urządzenia. 

 

§ 5 

Kary umowne: 
1. W przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy w stosunku do terminu określonego  

w §2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto 
umowy, wskazanej w §4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od całości lub części umowy ze skutkiem 
natychmiastowym w przypadkach wskazanych w obowiązujących przepisach prawa, a 
ponadto także w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności:  
a. gdy opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy określonego w §1 przekroczy 14 dni 

kalendarzowych; 
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b. gdy dostarczony sprzęt lub jego poszczególne elementy nie będą fabrycznie nowe lub 
posiadać będą innego rodzaju wady; 

c. gdy system SKD nie zostanie w sposób prawidłowy i kompletny zintegrowany; 
d. gdy Zamawiający nie otrzyma od Wykonawcy kodów administracyjnych  

i serwisowych oraz ostatniej wersji oprogramowania systemowego; 
e. gdy zajdą przypadki innego rodzaju nienależytego wykonania lub niewykonania 
 umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej  
w wysokości 20% wartości brutto umowy wskazanej w §4 ust. 1 lub – w przypadku 
odstąpienia od części umowy – w wysokości 20% wartości brutto części umowy objętej 
odstąpieniem. 

4. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy w okresie rękojmi lub 
gwarancji Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto wadliwego 
sprzętu za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu usunięcia wad. 

5. Zamawiający jest uprawniony do potrącania naliczonych kar umownych  
z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 

6. Zapłata kar umownych, o których mowa wyżej, nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do 
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, przekraczającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe: 
1. Wszelkie zmiany w Umowie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie: 
a. zmiany osób wyznaczonych do uzgodnień i koordynacji przedmiotu umowy, poprzez 

pisemne powiadomienie drugiej strony (nie wymaga to zmiany umowy), 
b. zmiany osób realizujących zamówienie pod warunkiem posiadania przez nowe osoby 

kwalifikacji i doświadczenia określonych w SIWZ oraz pod warunkiem przedstawienia 
informacji o proponowanej zmianie wraz z wyjaśnieniem przyczyn proponowanej 
zmiany i uzyskaniem pisemnej zgody Zamawiającego,  

c. innych korzystnych dla Zamawiającego zmian. 
3. Żadna ze stron nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na 

rzecz osób trzecich, bez pisemnej zgody drugiej Strony. 
4.  Osobami upoważnionymi do podpisania protokołów odbioru ze strony Zamawiającego są: 

___________________________________ lub inne osoby wyznaczone przez 
Zamawiającego. 

5. Osobami wyznaczonymi do koordynacji wykonania niniejszej umowy są:  
a.  ze strony Zamawiającego – ______________________________________ 
b.  ze strony Wykonawcy – _________________________________________ 

6. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego  
z interpretacji lub wykonania Umowy, podejmą w dobrej wierze negocjacje w celu 
rozstrzygnięcia takiego sporu. W przypadku niedojścia do porozumienia w drodze negocjacji, 
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spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu Sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla 
siedziby Zamawiającego. 

7. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

8. Wykonawca zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie informacje  
o Zamawiającym uzyskane w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, a  
w szczególności fakt realizacji umowy nie może być wykorzystywany przez Wykonawcę do 
żadnego rodzaju materiałów reklamowych i promocyjnych.  

9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron. 

 

 

 

 

 

___________________                                                                                     ___________________                     

   WYKONAWCA                                                                                                ZAMAWIAJĄCY  
       



 
 

35 

 

Załącznik 9 do SIWZ Kosztorys dostawy sprzętu i 
materiałów 

 

Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy oraz integracji systemu kontroli 
dostępu w siedzibie Muzeum Historii Żydów Polskich, MHZP/25/2013 

- dostawa sprzętu i materiałów wyszczególnionych w DTR* 

 

Lp. 
Przedmiot zamówienia (nazwa, model, 

producent lub marka) 

Ilość 
[szt.] 

 

Cena. 

jedn. 

Brutto 

[PLN] 

Wartość brutto 
(cena jedn. X ilość)  

[PLN] 

 

1 Serwer zarządzający 
 
……………………………………………… 

1   

2 Komputer stacji roboczej 
 
……………………………………………… 

1   

Poziom 208 

 Kontroler 4 kanałowy z kartą CF 
……………………………………………… 

15 
  

 Zasilacz ze zintegrowaną ładowarką 
……………………………………………… 

15 
  

 obudowa z 2 szynami DIN 
……………………………………………… 

15 
  

 Czytnik R10 
……………………………………………… 

60 
  

 Bateria, 12V 7AH 
……………………………………………… 

30 
  

 Przycisk wyjścia natynkowy 
……………………………………………… 

48 
  

 Ewakuacyjny przycisk wyjścia typu „zbij 
szybkę, dwustykowy  
……………………………………………… 

24 
  

 Szybka zapasowa 
……………………………………………… 

24 
  

 Kontaktron standardowa wielkość 
przemysłowa. W zestawie podkładki 
dystansowe, śruby i pokrywa. S x W x D: 

58 
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18,6 x 13 x 63 mm. Szerokość szczeliny: 25 
mm. CSM35-WG do zastosowań o 
szerokiej szczelinie. Szerokość szczeliny: 
44,45 mm 
……………………………………………… 

 Zwora 300kg (nawierzchniowa, 3000N, 
12/24VDC, alu.) 
……………………………………………… 

37 
  

Poziom 209 

 Kontroler 4 kanałowy z kartą CF 
……………………………………………… 

4  
 

 Zasilacz ze zintegrowaną ładowarką 
……………………………………………… 

4  
 

 obudowa z 2 szynami DIN 
……………………………………………… 

4  
 

 Czytnik R10 
……………………………………………… 

16  
 

 Bateria, 12V 7AH 
……………………………………………… 

8  
 

 Przycisk wyjścia natynkowy 
……………………………………………… 

5  
 

 Ewakuacyjny przycisk wyjścia typu „zbij 
szybkę, dwustykowy  
……………………………………………… 

6  
 

 Szybka zapasowa 
……………………………………………… 

6  
 

 Kontaktron Standardowa wielkość 
przemysłowa. W zestawie podkładki 
dystansowe, śruby i pokrywa. S x W x D: 
18,6 x 13 x 63 mm. Szerokość szczeliny: 25 
mm. CSM35-WG do zastosowań o 
szerokiej szczelinie. Szerokość szczeliny: 
44,45 mm 
……………………………………………… 

15  

 

 Zwora 300kg (nawierzchniowa, 3000N, 
12/24VDC, alu.) 
……………………………………………… 

10  
 

 Elementy montażowe Z300 (L+Z) 
……………………………………………… 

10  
 

Poziom 210 

 Kontroler 4 kanałowy z kartą CF 
……………………………………………… 

3  
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 Zasilacz ze zintegrowaną ładowarką 
……………………………………………… 

3  
 

 obudowa z 2 szynami DIN 
……………………………………………… 

3  
 

 Czytnik R10 
……………………………………………… 

9  
 

 Bateria, 12V 7AH 
……………………………………………… 

6  
 

 Przycisk wyjścia natynkowy 
……………………………………………… 

3  
 

 Ewakuacyjny przycisk wyjścia typu „zbij 
szybkę, dwustykowy  
……………………………………………… 

5  
 

 Szybka zapasowa 
……………………………………………… 

5  
 

 Kontaktron Standardowa wielkość 
przemysłowa. W zestawie podkładki 
dystansowe, śruby i pokrywa. S x W x D: 
18,6 x 13 x 63 mm. Szerokość szczeliny: 25 
mm. CSM35-WG do zastosowań o 
szerokiej szczelinie. Szerokość szczeliny: 
44,45 mm 
……………………………………………… 

7  

 

 Zwora 300kg (nawierzchniowa, 3000N, 
12/24VDC, alu.) 
……………………………………………… 

5  
 

 Elementy montażowe Z300 (L+Z) 
……………………………………………… 

5  
 

Poziom 211 

 Kontroler 4 kanałowy z kartą CF 
……………………………………………… 

5  
 

 Zasilacz ze zintegrowaną ładowarką 
……………………………………………… 

5  
 

 obudowa z 2 szynami DIN 
……………………………………………… 

5  
 

 Czytnik R10 
……………………………………………… 

19  
 

 Bateria, 12V 7AH 
……………………………………………… 

10  
 

 Ewakuacyjny przycisk wyjścia typu „zbij 
szybkę, dwustykowy  
……………………………………………… 

8  
 

 Szybka zapasowa 
……………………………………………… 

8  
 



 
 

38 

 

 Kontaktron Standardowa wielkość 
przemysłowa. W zestawie podkładki 
dystansowe, śruby i pokrywa. S x W x D: 
18,6 x 13 x 63 mm. Szerokość szczeliny: 25 
mm. CSM35-WG do zastosowań o 
szerokiej szczelinie. Szerokość szczeliny: 
44,45 mm 
……………………………………………… 

14  

 

 Zwora 300kg (nawierzchniowa, 3000N, 
12/24VDC, alu.) 
……………………………………………… 

9  
 

 Elementy montażowe Z300 (L+Z) 
……………………………………………… 

9  
 

Poziom 212 

 Kontroler 4 kanałowy z kartą CF 
……………………………………………… 

5  
 

 Zasilacz ze zintegrowaną ładowarką 
……………………………………………… 

5  
 

 obudowa z 2 szynami DIN 
……………………………………………… 

5  
 

 Czytnik R10 
……………………………………………… 

20  
 

 Bateria, 12V 7AH 
……………………………………………… 

10  
 

 Przycisk wyjścia natynkowy 
……………………………………………… 

2  
 

 Ewakuacyjny przycisk wyjścia typu „zbij 
szybkę, dwustykowy  
……………………………………………… 

9  
 

 Szybka zapasowa 
……………………………………………… 

9  
 

 Kontaktron Standardowa wielkość 
przemysłowa. W zestawie podkładki 
dystansowe, śruby i pokrywa. S x W x D: 
18,6 x 13 x 63 mm. Szerokość szczeliny: 25 
mm. CSM35-WG do zastosowań o 
szerokiej szczelinie. Szerokość szczeliny: 
44,45 mm 
……………………………………………… 

15  

 

 Zwora 300kg (nawierzchniowa, 3000N, 
12/24VDC, alu.) 
……………………………………………… 

9  
 

 Elementy montażowe Z300 (L+Z) 
……………………………………………… 

9  
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Poziom 213 

 Kontroler 4 kanałowy z kartą CF 
……………………………………………… 

5  
 

 Zasilacz ze zintegrowaną ładowarką 
……………………………………………… 

5  
 

 obudowa z 2 szynami DIN 
……………………………………………… 

5  
 

 Czytnik R10 
……………………………………………… 

19  
 

 Bateria, 12V 7AH 
……………………………………………… 

10  
 

 Przycisk wyjścia natynkowy 
……………………………………………… 

2  
 

 Ewakuacyjny przycisk wyjścia typu „zbij 
szybkę, dwustykowy  
……………………………………………… 

9  
 

 Szybka zapasowa 
……………………………………………… 

9  
 

 Kontaktron Standardowa wielkość 
przemysłowa. W zestawie podkładki 
dystansowe, śruby i pokrywa. S x W x D: 
18,6 x 13 x 63 mm. Szerokość szczeliny: 25 
mm. CSM35-WG do zastosowań o 
szerokiej szczelinie. Szerokość szczeliny: 
44,45 mm 
……………………………………………… 

10  

 

 Zwora 300kg (nawierzchniowa, 3000N, 
12/24VDC, alu.) 
……………………………………………… 

9  
 

 Elementy montażowe Z300 (L+Z) 
……………………………………………… 

9  
 

 kabel do zasilania elektrorygli/zaczepów 
……………………………………………… 

1233
m.b. 

 
 

 skrętka ekranowana kat.5 
……………………………………………… 

10302
m.b. 

 
 

 Światłowód 
……………………………………………… 

270 
m.b. 

 
 

 Oprogramowanie zarządzające 
……………………………………………… 

1  
 

 Monitor 24"  16:9 ,1920 x 1080 FullHD, 
Wejścia/Wyjścia :VGA, DVI, HDMI, S-
Video, CVBS in/out (BNC x 2), Audio in/out 
……………………………………………… 

2  
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 Stacja kliencka 
……………………………………………… 

1  
 

 Serwer oprogramowania zarządzającego 
……………………………………………… 

1  
 

 

*W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 

Zamawiającego, Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć Dokumentację techniczno – 

ruchową ( DTR ) na oferowany sprzęt i urządzenia. 

 

 

 

_____________________________________ 

(data, imię i nazwisko oraz podpis 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 


