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Wszyscy uczestnicy postępowania 

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY 

Dotyczy postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej 
nieprzekraczającej kwoty 130 OOO zł netto, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 
11września2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na: 
„Dostawę, montaż i uruchomienie dwóch systemów rejestracji czasu pracy w Sądzie 
Okręgowym w Siedlcach i Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim". 

Działając na podstawie Rozdziału VI ust. 4 Zaproszenia do złożenia oferty, Zamawiający 
udziela wyjaśnień do złożonych w niniejszym postępowaniu pytań, które zostały 

zacytowane poniżej: 

)o> Pytanie 1: 

„Punkt 2 

Ze względu na planowane w poznze1szym terminie połączenie systemu RCP z istniejącymi 
systemami kontroli dostępu (dalej SKD), system RCP musi być oparty na urządzeniach 

kompatybilnych z SKD KaDe. Kompatybilność powinna zostać zapewniona w pełnym zakresie, 
między innymi zarządzania z poziomu aplikacji do obsługi systemu „KaDe PREMIUM PLUS2." 

Punkt 12 OPZ zawiera opis: 

Ze względu na konieczność integracji systemu RCP z planowanym systemem SKD należy 

zastosować czytniki i kontrolery zgodne z nonną PN-EN 60839-11-1 11 Systemy alarmowe 
i elektroniczne systemy zabezpieczeń - Część 11-1: Elektroniczne systemy kontroli dostępu -
Wymagania dotyczące systemów i komponentów" w stopniu 3." 

Oba te zapisy wzajemnie się wykluczają, ponieważ istniejący system SKD „KaDe" nie jest zgodny 
z normą: PN-EN 60839-11-1 a w związku z tym nie ma możliwości integracji systemu RCP 
opartego o urządzenia spełniające wymagania tej normy" 

./ Odpowiedź: 

Zamawiający uważa, że wszystkie przedstawione w OPZ zapisy są właściwe. 

)o> Pytanie 2: 

„Zagadnienie 2 

Punkt14 

Karty RFID maja m1ć kompatybilne z MIF ARE® działająca na częstotliwości 13,56 MHz pamięcią 
lK (do nadruku). 



Punkt15 

Projektowane czytniki. powinny umożliwiać odczyt zaszyfrowanych danych z kart RFID Mifare 
(częstotliwość 13,56 MHz) z ewentualną możliwością wyłączenia odczytu numerów seryjnych kart 
(CSN/UID). Z,astosowane zabezpieczenia danych w karcie powinny uniemożliwić kopiowanie oraz 
nieuprawniony odczyt danych z kart. Należy zastosować nieskompromitowaną technologię (np. 
odczyt aplikacji z kart Mifare z szyfrowaniem). 

Karta Mifare Classic lk, pomimo szyfrowania jest kartą skompromitowaną" 

./ Odpowiedź: 

Zamawiający uważa, że wszystkie przedstawione w OPZ zapisy są właściwe. 

);> Pytanie 3: 

„Zagadnienie 3 

Punkt2 

'Ze względu na planowane w pozme;szym terminie połączenie systemu RCP z istniejącymi 
systemami kontroli dostępu (dalej SKO), system RCP musi być oparty na urządzeniach 

kompatybilnych z SKD KaDe. Kompatybilność powinna zostać zapewniona w pełnym zakresie, 
między innymi zarządzania z poziomu aplikacji do obsługi systemu 11 KaDe PREMIUM PLUS2." 

Punkt17 

Zgodnie z wymogami stopnia 3 normy PN-EN 60839-11-1 komunikacja pomiędzy kontrolerem 
przejść oraz czytnikiem powinna być szyfrowana. Czytniki. po odczycie zaszyfrowanych danych z 
karty powinny w bezpieczny sposób z szyfrowaniem przesłać dane do kontrolera. Nie należy 
stosować czytników wykorzystujących do komunikacji popularnego interfejsu Wiegand, który nie 
gwarantuje zabezpieczenia przesyłanych danych. Komunikacja z czytnikami powinna ln;ć ciągle 
monitorowana. W przypadku utraty łączności z czytnikiem odpowiedni sygnał alarmowy powinien 
zostać wysłany do centralnego oprogramowania zarządzająca-monitorującego. Dodatkowo czytniki 
powinny być zabezpieczone antysabotażowo i wysyłać odpowiedni sygnał alarmowy w przypadku 
demontażu czytnika. Do komunikacji należy stosować protokół OSDP. 

Oba te zapisy wzajemnie się wykluczają, ponieważ istniejący system SKO „KaDe" obsługuje 
wyłącznie interfejs Wiegand i nie ma możliwości hybrydowego działania urządzeń 
wykorzystujących Wiegand I OSDP w ramach jednego systemu" 

./ Odpowiedź: 

Zamawiający uważa, że wszystkie przedstawione w OPZ zapisy są właściwe. 

Udzielone wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania. 

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 
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