
 

Warszawa, dnia 19 lutego 2020 
 
 
 

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę systemu kontroli dostępu/rejestracji czasu pracy 
 

Nr postępowania: KZP/02/02/2020 

 

Pytania z wizji lokalnej z dnia 18.02.2020. 

1. Jakie jest aktualnie stosowane oprogramowanie KD/RCP? 

XChronos autorstwa NASK(IMM). 

2. Czy Zamawiający zapewni switche sieciowe oraz adresację sieci VLAN? 

Tak, switche sieciowe są po stronie Zamawiającego. Zapewnimy odpowiednią liczbę portów oraz 

wydzielony VLAN z dedykowanymi adresami IP. 

3. Jak ma być realizowany backup baz danych? 

Codzienna całościowa kopia bazy danych, która zostanie objęta systemem archiwizacji 

Zamawiającego. 

4. Czy zapisy z RCP są przetwarzane lokalnie czy przez zewnętrzną firmę? 

Zapisy RCP będą przetwarzane lokalnie, przez Dział Kadr Zamawiającego. 

5. Jaki jest system kadrowy Zamawiającego? 

Simple.ERP. 

6. Kogo dotyczy opcja Delegacja? 

Opcja Delegacja dotyczy każdego pracownika Zamawiającego. Obejmuje kolejny dzień roboczy w 

wymiarze 8h – niezależnie od wymiaru etatu pracownika. 

7. Jak ma być realizowany dostęp do zapisów systemu RCP dla pracowników Zamawiającego ? 

Dostęp przez stronę WWW przy pomocy loginu i hasła. Kierownicy jednostek organizacyjnych mają 

mieć podgląd zapisów dotyczących podległych im pracowników. 

8. Jak rodzaj okablowania sieci Ethernet jest wymagany ? 

Skrętka kat.6, nieekranowana. 



 

9. Czy gwarancja ma obejmować także obecne elementy systemu KD/RCP, które pozostaną u 

Zamawiającego ? 

Tak. 

10. Czy zamawiający dopuszcza wymianę obecnie stosowanych kart i czytników na nowe. 

Tak. 

11. Zasilanie elementów systemu – kto realizuje? 

Zapewnienie zasilania 230 V elementów systemu jest po stronie Zamawiającego. 

12. Ile wynosi liczba czytników obsługiwanych przez pojedynczy kontroler w obecnym systemie 

Zamawiającego ? 

Od 1 do 10 czytników na jeden kontroler. 

13. Czy Zamawiający zapewni zasilanie 230 Volt dla montowanych urządzeń dostępu? 

Tak. 

14. Czy Zamawiający udostępni piony energetyczne w korytarzach w celu zamontowania urządzeń? 

Tak. 

15. Czy Zamawiający może udostępnić schemat aktualnie istniejącego systemu 

Tak - Zamawiający może udostępnić zainteresowanym Wykonawcom schemat instalacji według 

stanu na kwiecień 2016 rok na wniosek przesłany na adres email: kzp@piap.pl. Instalacja od tego 

czasu została nieznacznie rozbudowana. 
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