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ANALIZA RYNKU  

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia,  

Sąd Rejonowy w Węgrowie zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji 

dotyczących szacunkowych kosztów realizacji zamówienia dot. pełnienia nadzoru 

inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Dostawa, montaż i wdrożenie systemu rejestracji 

czasu pracy dla Sądu Rejonowego w Węgrowie”. 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „Dostawa, montaż i wdrożenie systemu 

rejestracji czasu pracy dla Sądu Rejonowego w Węgrowie”  

Wymagania techniczne zestawu do elektronicznej rejestracji czasu pracy dla Sądu 

Rejonowego w Węgrowie 

Metody 

identyfikacji / 

autoryzacji  

Karta zbliżeniowa:  

- częstotliwość pracy 13,56MHz, 

Czytnik: 

- wykorzystująca protokół Wiegand-37 lub dłuższy do komunikacji, 

- częstotliwość pracy 13,56MHz, 

- kodowana transmisja danych pomiędzy czytnikiem i kartą, klucz 

kodowania 64 bit, 

Liczba 

użytkowników  

Min. 75 (autoryzacja kartą lub PIN-em)  

Pojemność logów  Co najmniej 100 000  

Komunikacja 

urządzeń 

wchodzących  

w skład zestawu  

TCP/IP (sieć LAN) 

Menu 

wyświetlacza  

W języku polskim  

Wyświetlacz  
LCD(lub inny elektroniczny) prezentujący aktualną datę i godzinę oraz dane 

osoby autoryzowanej  

Zasilanie  Poprzez POE lub dedykowane  

Dodatkowo  

- Instrukcja w języku polskim  

- Dostęp on-line do rejestrów/danych przechowywanych w RCP poprzez 

dedykowaną aplikację (na OS Windows ) lub poprzez www  

 -Oprogramowanie umożliwiające analizę czasu pracy i raportowanie w ujęciu 

na pracownika i okres.  

- czytnik systemowy USB (do programowania kart)  

Funkcje  

Rejestrowanie zdarzeń za pomocą dedykowanych przycisków:  

-wejścia/wyjścia (rozpoczęcie/zakończenie pracy),  

-wyjście służbowe/powrót  

-wyjście prywatne/powrót  

Zachowanie danych w razie utraty zasilania – dołączone zasilanie awaryjne.  



Synchronizacja  

z ZSRK  

Umożliwiające automatyczne pobieranie lub eksport danych z/do bazy 

systemu SAP  

i poprzez to generowanie rozliczeń czasu pracy użytkowników.  

a) Minimalne zdarzenia, które system ZSRK będzie mógł przyjmować po 

wdrożeniu „Rozliczania czasu pracy”: 

-  Rodzaj zdarzenia czasowego: 

•  Kod Nazwa (maksymalnie 25 znaków) 

•  PIO Wejście 

• P15Wyjściena przerwę 

• P20 Wyjście 

• P30 Wyjście służbowe 

b) SKD nie będzie poddawał danych agregacji. 

-  Dane powinny zawierać: 

•  Kod zdarzenia (słownik: PIO, PI5, P20, P30), 

•  Numer karty (maksymalnie 8 znaków numerycznych np. 00239223), 

•  Data zdarzenia (data w formacie RRRRMMDD), 

•  Czas zdarzenia (godzina, minuta, sekunda w formacie HHMMSS), 

c) Dane z SKD mają być przekazywane w postaci pliku. 

-  Plik o strukturze jak w punkcie 1, 

-  plik w formacie .txt lub .csv. Kolumny rozdzielone średnikiem 

(znakiem średnika „ ; ”), 

-  kolejne kolumny powinny zawierać informacje: 

•  Kod zdarzenia (słownik: PIO, P15, P20, P30), 

•  Numer karty (maksymalnie 8 znaków numerycznych np. 239223), 

•  Data zdarzenia (data w formacie RRRR-MM-DD), 

•  Czas zdarzenia (godzina, minuta, sekunda w formacie HH:MM:SS), 

d) Udostępnienie bazy danych w SKD, ma się odbywać w formie online za 

pośrednictwem szyny danych. Zgodnie z wypracowanym zestawem 

konwencji integracyjnych cała komunikacja w pierwszej kolejności powinna 

odbywać się w oparciu o WebService’y eksponowane SOAPem 1.1 na 

chwilę obecną. Komunikacja pomiędzy SKD a szyną powinna następować 

przez WebService. Pomiędzy szyną danych a ZSRK również przez 

WebService. 

e) SKD powinien dawać możliwość automatycznej wymiany online lub w 

odstępach czasowych, które można zdefiniować na poziomie sądu. SKD 

powinien sam inicjować wysłanie danych na szynę danych bez zapytania ze 

strony ZSRK. 

Gwarancja  

36 miesięcy, czas reakcji na zgłoszenie awarii 24 godz. (możliwość 

identyfikacji awarii online po uzgodnieniu), naprawa do 48 godzin. 

Zakończenie okresu gwarancyjnego nie może wpływać na dotychczasową 

funkcjonalność zestawu.  

Aktualizacja 

oprogramowania  

W okresie gwarancyjnym bezpłatnie.  

Licencje na 

oprogramowanie 

obsługujące 

zestaw  

Wszystkie licencje na oprogramowanie muszą być udzielone bezterminowo  

i bez dodatkowych opłat.  

Szkolenie  Bezpłatnie dla 5 osób z kadry zarządzającej.  



Instalacja  

W ramach dostawy instalacja urządzeń do istniejących przewodów LAN  

i zasilających w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, konfiguracja  

i uruchomienie.  

Konfiguracja raportów rozliczeniowych czasu pracy użytkowników  

w połączeniu z danymi z systemu SAP. 

Zgodność  

z normami  

Zestaw zgodny z normami CE, FCC, RoHS oraz przepisami dotyczącymi 

zabezpieczenia danych osobowych.  

System nie może 

zawierać  

Możliwych dostępów nieautoryzowanych przez Zamawiającego, urządzeń 

rejestrujących wizerunek (kamery) lub głos (mikrofony).  

Informacje dodatkowe:  

Zamawiający wymaga aby w ramach niniejszego zamówienia, dostawca dostarczył min. 100 

kart zgodnych z powyższym systemem. 

Informacje ogólne:  

1. Rejestratory czasu pracy (RCP) winy być fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad 

konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, posiadać naniesione 

oznaczenie nazwy, modelu, producenta i roku produkcji.  

2. Dostawca zobowiązany jest do dostawy, montażu oraz uruchomienia urządzenia, jak 

również przeszkolenia wskazanych przez użytkownika pracowników w zakresie jego 

działania.  

3. W ramach i okresie trwania gwarancji Dostawca zapewni bezpłatny serwis urządzenia.  

4. W punktach gdzie będą zainstalowane czytniki RCP Zamawiający zapewni wyprowadzone 

gniazdo LAN lub punkt do wpięcia się do sieci LAN oraz gniazdo zasilające 230V lub 

punkt dostępu do zasilania sieciowego 230V.  

SZACUNKOWY KOSZT ZAMÓWIENIA 

Cena powinna zawierać koszty dostawy i montażu kompletnego zestawu z dodatkowymi 

urządzeniami ich konfigurację oraz dostosowanie do istniejących systemów.  

KONTAKT 

Pozyskane od Państwa informacje mają na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie 

wiedzy nt. możliwej wartości przedmiotu zamówienia. Prosimy o przesłanie wyceny na 

załączonym formularzu, stanowiącym Załącznik nr 1 – „Formularz wyceny” na adres 

mailowy: zamowienia@wegrow.sr.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 

2021 r. do godziny 13.00.  

UWAGA!  

Zamawiający oświadcza, że przedmiotowe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740.), nie jest 

zaproszeniem do składania ofert, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu, ani inną 

formą wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze 

zm.). Pozyskane od Państwa informacje mają na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie 

wiedzy na temat ceny i kosztów zrealizowania opisanego przedmiotu zamówienia.  

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Formularz wyceny 
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