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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

 

    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia bramki sieciowej BACnet/IP na SNMP (zwanej 

dalej „Urządzeniem”) dla Centrum e-Zdrowia w Warszawie.  

1. Termin realizacji zamówienia: 

Nie później niż w terminie 10 dni kalendarzowych od otrzymania zamówienia. 

2. Zamówienie obejmuje: 
a. Zakup i dostawę Urządzenia wraz z niezbędnymi licencjami  

b. Montaż i uruchomienie urządzenia w sieci BMS Zamawiającego. 

c. Konfiguracje parametryczną i integrację z siecią BMS serwerowni Zamawiającego, 

podłączenie do sieci LAN CSIOZ. 

3. Funkcjonalności: 
a. Możliwość podłączenia do sieci BACnet, Ethernet i przekazywania zmiennych 

zdefiniowanych w sieci BACnet obsługując protokół BACNet IP Slave do sieci Ethernet 

w oparciu o protokół SNMP Agent. Możliwość wykorzystania udostępnionych danych z 

sieci BACnet w systemie monitoringu Zabbix. 

b. Obsługa co najmniej 2000 obiektów sieci BACnet w trybie zapisu i odczytu. 

c. Możliwość realizacji dwukierunkowej wymiany danych między siecią BACnet i SNMP.  

d. Urządzenie powinno mieć możliwość zmiany parametrów sieci BACnet i SNMP, definicję 

obiektów BACnet zawierających dane otrzymane od managera SNMP oraz danych, które 

mają być wysłane do managera SNMP. 

e. Urządzenie powinno obsługiwać możliwość mapowania obiektów SNMP na BACnet 

i odwrót BACnet na SNMP. 

f. Co najmniej dwa porty RJ45 pracujące w trybie „switch”. 

g. Posiadanie kontrolek sygnalizujących stan pracy urządzenia. 

h. Możliwość pracy w trybie konfiguracyjnym i produkcyjnym, oraz przywrócenia do stanu 

fabrycznego przez przełączenie odpowiednich przełączników na obudowie zewnętrznej. 

i. Zasilanie 24V AC, w przypadku dostarczenia urządzenia do pracy o napięciu znamionowym 

innym niż wymagane, Wykonawca winien dostarczyć zasilacz 230/24 V AC na własny koszt 

i zainstalować go w szafie instalacyjnej. 

j. Wymagana temperatura pracy w zakresie co najmniej 18 st. C do 25 st. C. 

k. Obudowa pozwalająca na montaż na szynie DIN Rail 35mm. 

l. Oprogramowanie do zarządzania pozwalające na definiowanie parametrów sieci BACnet  

i SNMP, definicję obiektów BACnet zawierających dane otrzymane od managera SNMP 

oraz danych, które mają być wysłane do managera SNMP.  

m. Oprogramowanie powinno pozwolić na aktualizację oprogramowania urządzenia.  



 

 

ul. Stanisława Dubois 5A | 00-184 Warszawa 

 tel.: +48 22 597-09-27 | fax: +48 22 597-09-37 

biuro@csioz.gov.pl | www.csioz.gov.pl 

Skrytka ESP: /csiozgovpl/SkrytkaESP 

NIP: 5251575309 | REGON: 001377706 

2 

n. Oprogramowanie powinno pozwolić na konfigurację sieci BACnet  i SNMP, zapisu 

konfiguracji, podgląd stanu urządzenia, mapowania obiektów SNMP na BACnet i na 

odwrót. Oprogramowanie powinno pozwalać na zapis konfiguracji do pliku w możliwość 

wczytania zapisanej konfiguracji, konfigurację parametrów konfiguracji i możliwość zmiany 

parametrów sieci BACnet i SMTP w dowolnym zakresie.  

o. Oprogramowanie powinno pozwolić na obsługę formatu SNMP MIB.  

 

4. Gwarancja: 

a. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczone Urządzenie na okres min. 12 

miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru wnioskującego o rozliczenie finansowe.  

b.  W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad i usterek w dostarczonym Urządzeniu, 

Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązuje się w terminie nie dłuższym niż 10 dni 

roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego tego faktu (reklamacja) do:  

aa) usunięcia wad i usterek w dostarczonym Urządzeniu w siedzibie Zamawiającego; 

bb) jeżeli usunięcie wady w dostarczonym Urządzeniu w siedzibie Zamawiającego nie jest 

możliwe, do usunięcia wady poza siedzibą Zamawiającego, przy czym Wykonawca na czas 

naprawy zapewni Zamawiającemu na własny koszt Urządzenie zastępcze o parametrach nie 

gorszych od dostarczonego Urządzenia naprawianego; 

cc) w przypadku gdy naprawa jest niemożliwa, wymiany dostarczonego Urządzenia na nowe 

wolne od wad. 

 

 

 


