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Wykonanie systemu sygnalizacji napadu i włamania (SSW i N). 

Opis: 

Przedmiotem prac jest wykonanie SSW i N w jednym pomieszczeniu biurowym. Pomieszczenie 

usytuowane jest na 2 piętrze, w części biurowej budynku. 

Przedmiotem ochrony są informacje niejawne przechowywane w pomieszczeniu i wyposażenie 

techniczne. Zamawiający udostępni rzut piętra. 

W pomieszczeniu dostępna jest sieć Internet i instalacja elektryczna. Rozdzielnia energetyczna 

znajduje się w korytarzu prowadzącym do pomieszczenia. 

SSW i N należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej, aktualnym poziomem wiedzy 

technicznej , opisanym w szczególności w odpowiednich Polskich Normach. 

System musi charakteryzować się następującymi cechami:  
1. Spełnia co najmniej wymagania systemu stopnia 1 określone w normie PN-EN 50131-1. 
2. Obejmuje ochroną miejsca, w których informacje są przechowywane i sygnalizuje co 

najmniej: 
- otwarcie drzwi do chronionego obszaru, 
- poruszanie się w chronionym obszarze (pułapkowo – nadzór nad wybranymi miejscami, 
w których występuje wysokie prawdopodobieństwo wykrycia). 

3. Wymagane jest przekazanie każdego sygnału alarmowego i sygnalizację awarii z 
wykorzystaniem transmisji danych w sieci Internet i sieci GSM do wskazanych co najmniej 
trzech pracowników KCBTIK. 

4. Jest wyposażony w zewnętrzny sygnalizator optyczny i akustyczny z możliwością 
wyłączenia sygnalizacji akustycznej.  

5. Umożliwia utworzenie co najmniej 10 użytkowników. 
6. Posiada wewnętrzną pamięć zdarzeń o pojemności co najmniej 2000 wpisów z rejestracją 

czasu zdarzenia, wykonanych działań użytkownika oraz możliwością ich przeglądania. 
  
Wymagane jest wystawienie poświadczenia zgodności podpisanego przez dostawcę , z 

uwzględnieniem przepisów o systemie oceny zgodności , z wymogami określonymi w Rozporządzeniu 

Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych 

do zabezpieczania informacji niejawnych: Cz. III Kategoria K5, Środek bezpieczeństwa K5S2 typ 1. 

Wykonawca systemu musi być wpisany na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia 

technicznego prowadzoną przez MSW i okazać zaświadczenie z numerem wpisu. 

Wymagane jest wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierającej wykaz urządzeń, schemat 

połączeń elektrycznych i rozmieszczenie elementów systemu. 

Oferty spełniające powyższe wymagania należy składać na adres: sekretariat@kcbtik.pl   
do dnia: 16.03.2021r do godz. 12:00 
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