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Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia parkowego oraz instalacji monitoringu 

wizyjnego  na terenie Syrenich Stawów w Szczecinie. 

2. Zakres prac obejmuje działki: 8, 83/1, 83/3, 84 obręb 2009 oraz 1/2 obręb 2032. 

3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień   

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych. 

4. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 

1. posadowienie szafy oświetleniowej SO i szaf monitoringu wizyjnego PPD; 

2. posadowienie słupów oświetleniowych z oprawami wyposażonymi w zasilacze 

DALI; 

3. posadowienie słupów kamerowych; 

4. montaż kamer stałopozycyjnych i szybkoobrotowych; 

5. linie kablowe sterownicze i zasilające: słupy oświetleniowe, oprawy, punkty 

kamerowe, punkty dystrybucyjne monitoringu wizyjnego PPD; 

6. przyłącze do sieci światłowodowej monitoringu wizyjnego miasta Szczecin; 

7. instalacja i włączenie do systemu dodatkowej jednostki operatorskiej systemu 

monitoringu miejskiego VSS w budynku siedziby ZUK przy ul. Ku Słońcu; 

8. przeniesienie istniejącego rejestratora cyfrowego zlokalizowanego w Ekoporcie przy 

ul. Niemierzyńskiej do Technicznego Centrum Monitoringu wizyjnego Miasta 

Szczecin TCM, zlokalizowanego w Szczecińskim Parku Naukowo 

Technologicznym; 

9. instalacja i włączenie do systemu nowej jednostki operatorskiej systemu monitoringu 

wizyjnego miejskiego VSS w Ekoporcie przy ul. Niemierzyńskiej; 

10. unifikacja i integracja przeniesionego rejestratora cyfrowego z Ekoportu z Zespołem 

Rejestratora Cyfrowego monitoringu wizyjnego miasta Szczecin w TCM; 

11. doposażenie Zespołu Rejestratorów Cyfrowego w TCM o wszelkie niezbędne 

licencje na potrzeby obsługi systemów monitoringu wizyjnego Syrenich Stawów 

oraz Ekoportu przy ul. Niemierzyńskiej; 

12. rekonfiguracja systemu monitoringu wizyjnego w Ekoporcie przy ul. 

Niemierzyńskiej;  

13. integracja systemu monitoringu Syrenich Stawów z systemem monitoringu 

wizyjnego Miasta Szczecin, 

14. instalacja i konfiguracja systemu sterowania oświetleniem opartego o protokół 

komunikacyjny DALI, 

15. integracja systemu sterowania oświetleniem z systemem monitoringu wizyjnego VSS 

z wykorzystaniem interfejsów programowych, 

16. zmiana konfiguracji i programowanie istniejących jednostek operatorskich systemu 

monitoringu wizyjnego miasta w celu udostępnienia na nich funkcjonalności 

sterowania oświetleniem obszaru Syrenich Stawów. 

 

Uwaga: Należy zapewnić pełną kompatybilność na poziomie sprzętowym i 

programowym przy rozbudowie i modernizacji systemu monitoringu wizyjnego 

Syrenich Stawów z istniejącym systemem monitoringu wizyjnego Miasta Szczecin.  

System monitoringu wizyjnego obszaru Syrenich Stawów powinien być w pełni 

zintegrowany na poziomie programowym i sprzętowym z istniejącym Zespołem 

Rejestratorów Cyfrowego systemu monitoringu wizyjnego miejskiego, zlokalizowanym 

w Technicznym Centrum Monitoringu (TCM) miasta Szczecin. Integracji, polegającej 
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na rozszerzeniu funkcjonalności istniejącego systemu monitoringu miejskiego o obsługę 

podsystemu Syrenich Stawów należy dokonać rozbudowując istniejący Zespół 

Rejestratorów Cyfrowych o kolejne, specjalistyczne interfejsy sprzętowo-programowe, 

uwzględniając wszelkie niezbędne licencje i moduły funkcjonowania dla kamer, 

operatorów, systemu sterowania oświetleniem, baz danych itp. Zespół Rejestratorów 

Cyfrowych znajdujących się w TCM musi zapewniać m.in. swobodne łączenie 

podglądów na żywo oraz archiwów z rejestratorem przenoszonym z Ekoportu i kamer, z 

poziomu uprawnionych jednostek klienckich istniejących w systemie monitoringu 

miejskim, zintegrowanych w ramach ZRC w TCM. Przy rozbudowie należy korzystać z 

urządzeń oraz modułów programowych udostępnianych w ramach standardowej oferty 

producenta istniejącego ZRC w TCM. Wprowadzone zmiany i prace modernizacyjne 

nie mogą naruszyć integralności, spójności i ciągłości pracy i ochrony gwarancyjnej 

istniejącego Zespołu Rejestratorów Cyfrowych oraz zespołu bazy danych TCM.  

Prace konfiguracyjne i instalacyjne w obszarze zespołu rejestratora cyfrowego w TCM 

mogą być wykonywane jedynie przez osoby posiadające aktualne szkolenie z zakresu 

konfiguracji, programowania i serwisowania rejestratorów cyfrowych funkcjonujących 

w systemie monitoringu wizyjnego Miasta Szczecin, wydane przez producenta lub 

dystrybutora systemu. 

Wszelkie prace należy prowadzić w porozumieniu z Zamawiającym, po uzgodnieniu z 

operatorem i konserwatorem TCM.  

 

5. Zakres zamówienia został określony szczegółowo w dokumentacji projektowej  pn.  

SYRENIE STAWY – CENTRUM OCHRONY BIORÓŻNORODNOŚCI W PARKU 

LEŚNYM LAS ARKOŃSKI - Budowa oświetlenia parkowego oraz instalacji monitoringu 

wizyjnego  na terenie Syrenich Stawów w Szczecinie, wykonanie: F.U.-H. 

UNICONTROL, 71-750 Szczecin, ul. Szczepowa 1   

 

6. Warunki dodatkowe dotyczące zakresu zamówienia i warunków wykonywania 

robót: 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany usytuowania źródeł światła w stosunku do 

projektu, przy zachowaniu przewidzianej w projekcie ilości opraw (źródeł światła). 

 

2. Zamawiający wskazuje, że przebieg trasy kablowej pod alejkami należy bezwzględnie 

prowadzić metodą  bezodkrywkową w przepustach kablowych. 

 

3. Wszelkie roboty należy wykonywać wg wymogów obowiązujących norm oraz 

postanowień umowy, wymogów, poczynionych uzgodnień, obowiązujących przepisów, 

norm i warunków techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  

i telekomunikacyjnych. 

 

4. Roboty ziemne należy prowadzić w sposób zabezpieczający istniejące uzbrojenie. 

 

5. Ewentualne niezbędne tymczasowe zajęcie terenów przyległych do linii 

rozgraniczających ulicy, niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych Wykonawca 

uzgadnia we własnym zakresie i na swój koszt. 
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6. Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórek prowadzonych w ramach inwestycji 

robót, nie nadające się do ponownego wykorzystania, wymagające wywozu będą 

stanowiły własność Wykonawcy. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji 

zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych  

odzyskowi, a jeżeli z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, będzie to niemożliwe 

lub nieuzasadnione to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych 

odpadów do unieszkodliwiania. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować 

Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania 

odbioru końcowego realizowanego zamówienia. 

 

7. Przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w ofercie cenowej warunki wynikające z 

dokumentacji projektowej i wszelkich uzgodnień poczynionych na etapie projektowym i 

przyjmuje je do realizacji. Przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił również utrudnienia 

czasowe i koszty wynikające z możliwego etapowego wykonywania robót (np. 

zabezpieczenia dla ruchu samochodowego, pieszego itp.). 

 

8. Zamawiający wymaga, aby prowadzenie robót wokół drzew następowało zgodnie z 

warunkami wskazanymi w odpisie protokołu z narady koordynacyjnej ZUD Nr 

1137/2019 stanowiący załącznik nr 8 do siwz. 

 

7. Zamawiający wskazuje minimalne wymagania dla urządzeń: 
 

Słup  stalowy parkowy - h=4,0m 

 Słup oświetleniowy stożkowy o przekroju okrągłym; 

 wysokości H=4,0m, 

 posadowiony do gruntu e=1,2m, 

 grubość blachy 4mm,  

 średnica górna (czop) fi 60mm.  

 Dopuszczalne wyposażenie: bezpośrednio jedna oprawa. Wnęka rewizyjna 

70x400mm (tylko pod IZK). Słup dodatkowo malowany na mokro na czarno wg RAL 

Słup  stalowy parkowy - h=4,5m 

 Słup oświetleniowy stożkowy o przekroju okrągłym; 

 wysokości H=4,5m, 

 posadowiony do gruntu e=1,2m, 

 grubość blachy 4mm,  

 średnica górna (czop) fi 60mm.  

 Dopuszczalne wyposażenie: bezpośrednio jedna oprawa. Wnęka rewizyjna 

70x400mm (tylko pod IZK). Słup dodatkowo malowany na mokro na czarno wg RAL 

Oprawa oświetlenia parkowego LED 18W 

18W, 350mA, 4000K, IP66, II klasa ochronności, IK08, z płaską szybą bez klosza, kolor 
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oprawy RAL 9005, charakterystyka oświetlenia asymetryczna uliczna, zasilacz DALI 

 

 

Oprawa oświetlenia parkowego LED 26W 

26W, 500mA,  4000K, IP66, II klasa ochronności, IK08, z płaską szybą bez klosza, kolor 

oprawy RAL 9005, charakterystyka oświetlenia asymetryczna uliczna, zasilacz DALI 

 

Płyta główna jednostki operatorskiej minimalne parametry: 

Obsługiwane rodziny procesorów 
Procesor  64-bitowy , 6 rdzeni,   3 GHz 

Typ obsługiwanej pamięci 

DDR4-2133 MHz 

Liczba banków pamięci 

4 x DIMM 

Wewnętrzne złącza 

SATA III (6 Gb/s) - 6 szt. 

SATA Express - 1 szt. 

M.2 - 1 szt. 

PCIe 3.0 x16 - 2 szt. 

PCIe 3.0 x1 - 2 szt. 

PCI - 3 szt. 

USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt. 

USB 2.0 - 1 szt. 

Zewnętrzne złącza 

DVI-D - 1 szt. 

HDMI - 1 szt. 

RJ45 (LAN) - 1 szt. 

USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 4 szt. 

USB 2.0 - 4 szt. 

PS/2 klawiatura/mysz - 1 szt. 

Audio jack - 5 szt. 

S/PDIF - 1 szt. 

Obsługa wielu kart graficznych 

Tak 

Obsługa układów graficznych w procesorach 

Tak 

Dodatkowe informacje 

Wsparcie dla RAID 

Format 

ATX 

 

Zaawansowane oprogramowanie do zarządzania informacją o bezpieczeństwie i 

podglądu obrazów systemu wideo  

1) Oprogramowanie musi udostępniać funkcje podglądu obrazu z kamer w trybie na 

żywo, odtwarzanie nagrań oraz konfigurowanie ustawień kamer. 

2) Podgląd i przeglądanie zarejestrowanych obrazów i dźwięku powinno być możliwe 

przy użyciu oprogramowania, dostarczonego bezpłatnie przez dostawcę cyfrowego 

systemu CCTV, pracującego na komputerze klasy PC. Oprogramowanie musi być 

kompatybilne co najmniej z systemami Windows 8.1;  10 w wersjach Proffesional 64 

bitowych, a także Windows Serwer 2012 i/lub 2016. Oprogramowanie może być 
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instalowane bezpłatnie na dowolnej ilości stacji podglądowych 

3) Oprogramowanie, bez konieczności wykupienia żadnych dodatkowych licencji, 

obsługiwać powinno minimum 10 000 kamer, nielimitowane ilości stacji 

podglądowych oraz nieograniczona ilość rejestratorów i użytkowników 

4) Oprogramowanie zarządzające musi umożliwić administratorowi systemu na 

definiowanie uprawnień i sterowanie użyciem tych uprawnień przez personel 

obsługujący system. Musi istnieć możliwość definiowania dostępu każdej kamery ze 

względu na pojedynczego użytkownika lub ich grupę. 

5) Oprogramowanie zarządzające w widoczny dla użytkownika sposób umieszcza 

informacje jednoznacznie identyfikujące obraz takie jak data, godzina i nazwa 

kamery na obrazie z tej kamery. System umożliwiać powinien definiowanie rozmiaru, 

koloru tła oraz czcionki przy pomocy których informacje są wyświetlane. 

6) Oprogramowanie zarządzające musi umożliwiać dostęp do nagrań na podstawie 

podania daty i czasu oraz określenia obszaru ruchu na obrazie. Obszar ten może być 

dowolnie definiowany przez operatora systemu podczas wyszukiwania nagrań i 

umożliwia wyświetlenie tylko tych nagrań, w których wystąpił ruch w zaznaczonej 

strefie. 

7) Ciąg danych pochodzący z czytnika kodów kreskowych (lub innego podłączonego 

urządzenia) powinien być udostępniony jako kryterium wyszukiwania w celu 

bezpośredniego wyszukania materiału który został zapisany z tymże ciągiem danych 

(kod kreskowy lub inne). 

8) Analiza alarmów lub zdarzeń powinna umożliwiać bezpośredni dostęp do obrazów 

związanych z tymi zdarzeniami, poprzez przeglądanie globalne wszystkich zdarzeń 

w systemie, lub zdarzeń związanych wyłącznie z wybrana kamerą 

9) Interfejs użytkownika pozwala na sterowanie wyświetlaniem obrazu z kamer na co 

najmniej 4 monitorach podłączonych do jednej stacji operatorskiej.  

10) Interfejs użytkownika powinien umożliwiać jednoczesne wyświetlanie obrazu z tej 

samej kamery, na jednym ekranie, w wielu oknach, w różnych trybach (na żywo, 

odtwarzanie w przód, odtwarzanie wstecz, odtwarzanie poklatkowe) jak również 

odtwarzanie obrazów z różnych kamer w wielu oknach podglądu.  

11) Interfejs użytkownika powinien umożliwiać jednoczesne wyświetlanie obrazu z 

wielu urządzeń rejestrujących, na jednym ekranie, w wielu oknach, w różnych 

trybach (na żywo, odtwarzanie w przód, odtwarzanie wstecz, odtwarzanie 

poklatkowe)  

12) Proces odtwarzania nagrań w przód/w tył powinien obsługiwać prędkości to x1, x2, 

x3, x5 aż do x30 w sposób umożliwiający płynne odtwarzanie. Szybkie i 

standardowe odtwarzanie w przód i w tył tylko pomiędzy ramkami kluczowymi nie 

jest akceptowany   

13) System powinien udostępniać interaktywny, graficzny interfejs użytkownika (mapy 

obiektu z naniesionymi kamerami), aby umożliwić pełną kontrolę wszystkich 

rejestratorów DVR/NVR w graficznym systemie kontroli obrazu określonym przez 

użytkownika. System ten powinien zezwalać na import map w formacie 

standardowych obrazów systemu Windows, takich jak bmp, jpeg. Użytkownik 

powinien posiadać możliwość definiowania wyglądu oraz funkcji elementów 

graficznych (ikon), takich jak kamery, wejścia alarmowe oraz wyjścia 

przekaźnikowe. System posiadać musi możliwość tworzenia i modyfikowania przez 

użytkownika poszczególnych elementów (ikon). 

14) GUI zapewniać powinno nie tylko dostęp poprzez mapę do kamer i funkcji, ale także 

przedstawiać zmieniające się symbole i ikony zależnie od różnych informacji 

systemowych, np. symbol kamery przedstawiający poprawny lub niepoprawny status 
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kamery, załączoną lub wyłączoną analitykę, alarm lub brak alarmu itp 

15) Powinno być możliwe wyświetlenie obrazów z kamer, map lub list (alarmów, kamer, 

użytkowników lub innych elementów) na wydzielonych częściach okna aplikacji, a 

tak utworzone szablony prezentacji informacji powinny umożliwiać zapisanie przed 

użytkownika i późniejsze wywołanie. 

16) Oprogramowanie zarządzające powinno umożliwiać sterowanie przez użytkownika 

treścią wyświetlaną na monitorach, zarówno tych fizycznie podłączonych do jego 

stacji operatorskiej jak również na monitorach podłączonych do stacji zdalnych. 

Użytkownik powinien móc sterować wyświetlaniem obrazów z kamer oraz map 

obiektu, jak również zmieniać tryb podziału tych ekranów poprzez wywołanie 

zdefiniowanych szablonów wyświetlania. 

17) Oprogramowanie zarządzające powinno umożliwiać prezentację obrazu 

skompresowanego dowolnym rodzajem  kodeka (H.264, MJPEG, H.265, itd.) na tym 

samym ekranie w dowolnych trybach jego podziału. 

18) Oprogramowanie zarządzające powinno umożliwiać sterowanie położeniem kamer 

obrotowych za pomocą interfejsu użytkownika opartego wyłącznie o wykorzystanie 

myszy komputerowej. 

19) Oprogramowanie zarządzające powinno umożliwiać zapamiętanie aktualnej pozycji 

(presetu) dla kamer obrotowych i udostępniać ich zapisywanie / wywoływanie przez 

uprawnionych użytkowników 

20) Oprogramowanie zarządzające powinno umożliwiać odtwarzanie nagrań, 

eksportowanie fragmentów nagrań i sterowanie kamerami obrotowymi na podstawie 

uprawnień przypisanych do poszczególnych użytkowników. 

21) Oprogramowanie zarządzające powinno umożliwiać ustawianie priorytetów 

użytkowników dla sterowania kamerami obrotowymi, przy czym użytkownik o 

wyższym priorytecie zawsze może przejąć kontrolę nad kamerą sterowaną przez 

użytkownika o niższym priorytecie. Przejęcie kontroli powoduje wyświetlenie 

stosownego komunikatu w oknie aplikacji użytkownika o niższym priorytecie i 

przerwanie możliwości sterowania. 

22) Oprogramowanie powinno umożliwiać czasowe udostępnienie sterowania kamerą 

PTZ przez użytkownika nadzorującego system dla użytkownika, który poprosi o taką 

możliwość. 

23) Oprogramowanie zarządzające powinno umożliwiać natychmiastowe wyświetlenie 

sekwencji obrazów z kamer (grupy kamer) w dowolnej chwili i na  dowolnym 

fragmencie interfejsu użytkownika. Sekwencja ta musi być również dostępna dla 

innych, wybranych użytkowników. Sekwencję obrazów z kamer można w dowolnej 

chwili zatrzymać na wybranej, właśnie obserwowanej kamerze oraz wznowić jej 

wykonywanie. Dla kamer obrotowych musi być możliwe dodawanie wybranych 

presetów jako elementów sekwencji. Operator musi mieć możliwość ręcznego 

sterowania wyświetlaniem sekwencji i przełączania się do kolejnych jej kroków 

przez naciśnięcie przycisku w interfejsie sterowania. Wszystkie działania przy 

definiowaniu i używaniu sekwencji kamer muszą być zapisywane w systemowym 

dzienniku zdarzeń. 

24) Oprogramowanie zarządzające powinno umożliwiać jednoczesne wyświetlanie na 

pojedynczym ekranie podłączonym lokalnie lub zdalnie obrazu z kamer na żywo 

oraz odtwarzanych z nagrań. W przypadku wystąpienia zdarzenia alarmowego 

system musi być w stanie automatycznie zaprezentować na ekranie obraz z kamer 

skojarzonych z tym zdarzeniem z momentu wystąpienia alarmu (obraz zatrzymany) 

oraz obraz na żywo. 

25) W oprogramowaniu zarządzającym musi być dostępna opcja określenia priorytetów 
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alarmów. Każdy poziom alarmowy określa zdefiniowany kolor oraz dźwięk 

alarmowy. 

26) Oprogramowanie zarządzające powinno umożliwiać jednoczesne potwierdzanie 

wielu alarmów oraz tworzenie procedur potwierdzania i obsługi dla każdego alarmu. 

27) Oprogramowanie zarządzające powinno umożliwiać wybór dowolnego dostępnego 

monitora dla wyświetlenia sceny alarmowej, a wszystkie niepotwierdzone alarmy 

muszą być umieszczane automatycznie na wydzielonej liście i wyświetlane kolejno 

w sekwencji o zdefiniowanym czasie trwania. 

28) Oprogramowanie zarządzające powinno umożliwiać definiowanie wyglądu sceny 

alarmowej zależnie od rodzaju alarmu. 

29) Dla alarmów, które są potwierdzone, ale procedura ich obsługi nie została 

zakończona, musi istnieć możliwość przekazania (transferu) do obsługi przez innego 

użytkownika i czynność ta można wykonać wielokrotnie. 

30) Oprogramowanie zarządzające powinno umożliwiać przywołanie przez użytkownika 

obrazu z dowolnej kamery w prosty, szybki i wygodny sposób, bez znajomości 

szczegółów podłączenia kamery do urządzenia rejestrującego. Przy wybieraniu 

kamery, lista kamer do wyboru powinna być przedstawiona jako struktura drzewa 

katalogowego. Różne typy kamer (stacjonarne, obrotowe, IP i inne) powinny być 

wyróżnione w widoku drzewa odpowiednim kolorem 

31) Oprogramowanie zarządzające powinno umożliwiać synchroniczną prezentację 

grupy kamer. Dla co najmniej 16 kamer jednocześnie powinno być możliwe 

zsynchronizowanie daty/czasu prezentowanego obrazu po jego ustawieniu dla 

pojedynczej kamery. Tryb synchronizacji musi działać dla tej grupy w trybie 

podglądu na żywo, ale również przy odtwarzaniu nagrań, zarówno do przodu, jak też 

wstecz. 

32) Oprogramowanie zarządzające powinno w czasie rzeczywistym umożliwiać 

monitorowanie bieżącej aktywności operatorów systemu. Udostępnione powinny być 

informacje o tym, czy dana kamera znajduje się na podglądach obserwowanych 

przez operatorów systemu oraz dla każdego użytkownika powinna być dostępna lista 

kamer, które są przez niego obserwowane. 

33) Oprogramowanie zarządzające powinno udostępniać zaawansowane funkcje 

sterowania myszką typu ‘drag and drop’ (przeciągnij i upuść). Funkcja ta powinna 

działać co najmniej na dwa sposoby: przeciągniecie ikony dowolnej kamery z mapy 

lub listy kamer do okna podglądu wyświetli obraz z tej kamery, natomiast 

przeciągniecie kamery z listy lub obrazu z okna podglądu na mapę, spowoduje 

zbliżenie mapy i zaznaczenie na niej tej kamery. Wszystkie dostępne listy (kamer, 

alarmów, użytkowników itp.) muszą posiadać opcje filtrowania wyświetlanej 

zawartości. 

34) Oprogramowanie zarządzające powinno udostępniać dziennik zdarzeń z wpisami 

wszystkich działań użytkowników, zdarzeń oraz akcji systemowych, włącznie z 

danymi o dostępie do kamer przez użytkownika, sterowania kamerami obrotowymi, 

eksporcie materiału itp. Wpisy log skojarzone z obrazem z kamery, poprzez 

przeciągnięcie do okna podglądu umożliwiają wyświetlenie obrazu skojarzonego z 

danym wpisem np, podgląd co obserwował operator podczas sterowania kamerą 

obrotową  

35) Oprogramowanie zarządzające powinno udostępniać możliwość definiowania 

uprawnień dostępu do kamer, alarmów, sekwencji kamer , eksportowania nagrań, 

zmiany treści zdefiniowanych podziałów ekranu (scen) ze względu na użytkownika 

oraz stanowisko podglądu. Uprawnieniami tymi zarządza administrator systemu, i on 

możliwość ich kopiowania / przypisywania dla dowolnych użytkowników i 
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stanowisk podglądu. 

36) Oprogramowanie zarządzające powinno mieć możliwość integracji (w standardzie 

lub po wykupieniu odpowiedniej opcji) z systemem uprawnień użytkowników 

Windows Active Directory. W ten sposób możliwe jest weryfikowanie uprawnień 

użytkowników na podstawie identyfikacji użytkownika w systemie Windows. 

37) Musi istnieć możliwość zarządzania wszystkimi zalogowanymi użytkownikami 

oprogramowania zarządzającego z poziomu jednego stanowiska głównego. 

38) Autoryzowany użytkownik oprogramowania zarządzającego musi posiadać 

możliwość przypisywania zadań do innych użytkowników lub grup użytkowników. 

Wszystkie operacje podjęte przez tych użytkowników w związku z przekazanymi 

zadaniami są rejestrowane w dzienniku zdarzeń. 

39) Jeśli użytkownik nie podejmie wymaganych działań w określonym przedziale czasu, 

oprogramowanie zarządzające może automatycznie zamknąć jego otwarta sesję. 

40) Oprogramowanie zarządzające dla każdego zdarzenia powinno być w stanie 

przypisywać etykietę tekstową do zapisanych obrazów z jednej lub wielu kamer 

skojarzonych z tym zdarzeniem. Zapewnia to łatwe przeglądanie i analizowanie tych 

zdarzeń przez operatorów systemu w dowolnej chwili.   

41) Oprogramowanie zarządzające powinno umożliwiać zaszyfrowanie nagrań 

transferowanych na nośniki zewnętrzne (CD/DVD/USB itp.). Osoby, które nie 

posiadają autoryzacji nie będą w stanie ich odtworzyć. 

42) Odtwarzanie nagrań wyeksportowanych w formacie natywnym oprogramowania 

rejestrującego musi być możliwe na dowolnej stacji operatorskiej oprogramowania 

zarządzającego bez potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania. 

43) Oprogramowanie zarządzające powinno umożliwiać wyświetlanie obrazu z dowolnej 

kamery umieszczonej na planie / mapie obiektu. Po wybraniu ikony kamery powinno 

być możliwe wyświetlenie obrazu z tej kamery na dowolnym monitorze. 

44) W przypadku zdarzenia alarmowego oprogramowanie zarządzające powinno 

wyświetlić uprzednio zdefiniowane widoki alarmowe z obrazami z kamer oraz 

właściwe fragmenty map z rozmieszczeniem tych kamer. W oknach widoków (scen) 

alarmowych musi być możliwość pokazywania obrazów na żywo oraz zatrzymanych 

nagrań z momentu wystąpienia alarmu. 

45) Oprogramowanie zarządzające powinno umożliwiać tworzenie widoków (scen) 

złożonych z wielu kamer. Po wywołaniu zdarzenia związanego z daną kamerą 

powinno być możliwe przywołanie sceny nią związanej, aby pokazać całe otoczenie, 

które ona obserwuje. 

46) W oprogramowaniu zarządzającym każdy użytkownik poprzez naciśnięcie przycisku 

wyboru opcji ma możliwość zmiany języka interfejsu programu pomiędzy co 

najmniej dwoma dostępnymi wersjami. Dostępna powinna być przynajmniej opcja 

wyboru języka polskiego i angielskiego. 

47) W oprogramowaniu zarządzającym dostępne są tryby podziału ekranu dla 

jednoczesnego wyświetlania wielu kamer, np. 2x2, 3x3, 4x4. Użytkownik ma 

możliwość tworzenia swoich własnych schematów podziału, np. 3x5, 4x3, 1x4 itp. 

Dodatkowo podziały te mogą składać się z okien różnej wielości (tzw. podziały 

niesymetryczne). 

48) Oprogramowanie zarządzające musi obsługiwać funkcję wirtualnej krosownicy 

wideo. Oznacz to, że możliwe jest zdefiniowanie wirtualnego ekranu na każdym 

monitorze podłączonym do oprogramowania zarządzającego uruchomionego na 

dowolnej maszynie podłączonej do tej samej sieci komputerowej. Na każdym z tych 

monitorów można wysilić obraz z dowolnej kamery podłączonej do dowolnego 

rejestratora zdefiniowanego w systemie. Przełączanie odbywa się za pomocą 
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klawiatury komputerowej, myszy lub interfejsu graficznego (mapy). 

49) W oprogramowaniu zarządzającym dostępna musi być aplikacja do testowania / 

symulacji zdarzeń w systemie oraz monitorowania stanu oprogramowania 

rejestratora w celach testów uruchomieniowych i konfiguracyjnych, m.in. zdarzeń i 

procedur alarmowych. 

50) Oprogramowanie zarządzające musi udostępniać (w standardzie lub po wykupieniu 

odpowiedniej opcji)  dwie opcje redundancji rejestratorów wideo. Pierwsza z nich to 

jeden rejestrator redundanty dla wybranej grupy lub wszystkich rejestratorów. Druga 

to rejestrator redundatny dla każdego rejestratora w systemie. W obu przypadkach, z 

punktu widzenia operatora systemu, operacja przełączenia kamer pomiędzy 

rejestratorami musi odbywać się bezobsługowo i nie wpływać w żaden sposób na 

obsługę systemu, w tym przełączanie / wyświetlanie obrazów z kamer. 

 

Kamera stałopozycyjna 2MPix (Typ-1) 

 Kamera powinna posiadać przetwornik obrazu CMOS 1/2.8’’ ze skanowaniem 

progresywnym 

 Obiektyw kamery powinien być z zakresu f=2.8 – 10 mm, F1.2. Kąt widzenia w 

poziomie: 107° - 33°, w pionie 57° - 19°. 

 Kamera powinna automatycznie zdejmować filtr odcinający promieniowanie 

podczerwone. 

 Minimalne oświetlenie kamery dla trybu kolorowego powinno wynosić 0.05 luksa dla 

50 IRE F1.2 oraz 0.01 luksów dla 50 IRE F1.2 dla trybu czarno-białego. 

 Czas otwarcia przesłony kamery z WDR powinien być z zakresu 1/34500 s do 2 s 

(50Hz), bez WDR z zakresu 1/66500 s do 2 s (50Hz). 

 Kamera powinna obsługiwać kompresję wideo H.264. 

 Kamera powinna mieć rozdzielczość z zakresu: HDTV 1080p 1920x1080 do 160x90  

(50Hz). 

 Poklatkowość kamery dla kompresji H.264 powinna wynosić do 25 kl/s (50Hz) przy 

każdej rozdzielczości. 

 Kamera powinna umożliwiać indywidualną konfigurację wielu osobnych strumieni 

obrazu wideo w formacie H.264 wraz z regulacją szybkości klatek i przepustowością 

VBR/CBR H.264. 

 Kamera powinna mieć możliwość ustawienia obrazu w szerokim zakresie 

dynamicznym (WDR), kompresji, kolorze, jasności, ostrości, balansu bieli, 

kompensacji oświetlenia tylnego, dokładnej regulacji działania w warunkach słabego 

oświetlenia, nakładaniu tekstu i obrazu, maski prywatności, mirroringów obrazów.  

 Kamera powinna obsługiwać protokoły m.in.: IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS Layer 3 

DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPN-ENP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), 

DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, 

SOCKS, SSH. 

 Kamera powinna posiadać obudowę polimerową IP66, odporną na uderzenia. 

 Zasilanie kamery powinno być zgodne z normą IEEE 802.3af/802,3at Typ 1, Klasa 3, 

max. 10.3W 

 Kamera powinna mieć złącze RJ45 do 10BASE-T/100BASE-TX PoE, We/wy: blok 

złącz 6-pinowy 2,50 mm, dla 2 wejść alarmowych i 2 wyjść RS-485 / 422, 2 szt., 2 

poz., pełny duplex, blok złącz wejście DC, blok złącz wejście mikrofonu / liniowe 3,5 

mm, wyjście liniowe 3,5 mm.,  

 Kamera powinna posiadać gniazdo karty pamięci SD/SDHC/SDXC 
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 Warunki działania kamery powinny być z zakresu temperaturowego od – 40°C do 

60°C przy wilgotności względnej 10 – 100% RH ( z kondensacją). 

 

Kamera szybkoobrotowa 2MPix (Typ-2) 

 Kamera powinna posiadać przetwornik obrazu CMOS 1/2.8’’ ze skanowaniem 

progresywnym. 

 Obiektyw kamery powinien być z zakresu f=4.3 – 129 mm, F1.6-4.7 autofocus. Kąt 

widzenia w poziomie: 63.5° - 2.3°, kąt widzenia w pionie 38.4° - 1.3°. 

 Laserowy pomiar ostrości 

 Kamera powinna automatycznie usuwać filtr odcinający promieniowanie 

podczerwone. 

 Minimalne oświetlenie kamery dla trybu kolorowego powinno wynosić 0.15 luksa 

przy 30 IRE F1.6 oraz 0.01 luksów przy 30 IRE F1.6 dla trybu czarno-białego. 

 Czas otwarcia przesłony kamery powinien być z zakresu 1/60000 s do 2 s (50Hz). 

 Kamera powinna umożliwiać zaprogramowanie 256 położeń, nadzór kontrolny, zapis 

nadzoru kontrolnego, kolejka kontroli, ekranowy wskaźnik kierunku, obrót 360° bez 

ograniczeń od 0.05°/s - 700°/s, pochylenie +20 - 90°, 0.05° - 500°/s, zoom optyczny 

30x i cyfrowy 12x, 

 Kamera powinna obsługiwać kompresję wideo H.264, Motion JPEG. 

 Kamera powinna mieć rozdzielczość z zakresu: HDTV 1080p 1920x1080 do 320x180  

(50Hz). 

 Poklatkowość kamery dla kompresji H.264 powinna wynosić do 25 kl/s (50Hz) przy 

każdej rozdzielczości. 

 Kamera powinna umożliwiać indywidualną konfigurację wielu osobnych strumieni 

obrazu wideo w formacie H.264 wraz z regulacją szybkości klatek i przepustowością 

VBR/MBR H.264. 

 Kamera powinna mieć możliwość ustawienia obrazu w szerokim zakresie 

dynamicznym (WDR 120 dB), ręcznym czasie migawki, kompresji, kolorze, jasności, 

ostrości, balansu bieli, regulacji ekspozycji, strefy ekspozycji, kompensacji 

podświetlenia, dokładnym ustawieniu zachowania przy słabym oświetleniu, obrocie, 

stabilizacji obrazu, nakładaniu tekstu i obrazu, 32 indywidualnych masek prywatności, 

zatrzymania obrazu w PTZ,  

 Kamera powinna obsługiwać protokoły m.in.: IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, 

QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMP v1/v2c/v3 

(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, 

DHCP, ARP, SOCKS, SSH, NTCIP 

 Kamera powinna posiadać obudowę aluminiową IP66, przezroczystą kopułkę z 

poliwęglanu, 

 Kamera powinna mieć złącze RJ45 do 10BASE-T/100BASE-TX PoE. 

 Kamera powinna posiadać gniazdo karty pamięci SD/SDHC/SDXC o pojemności do 

64 GB. 

 Warunki działania kamery powinny być z zakresu temperaturowego od – 50°C do 

50°C, przy wilgotności względnej 10 – 100% ( z kondensacją). 

 Oświetlacz IR:  zasięg oświetlenia co najmniej 200m w zależności od sceny.  

 

Przemysłowy przełącznik sieciowy (Typ-1) 

 Certyfikaty: FCC , CE, UL 61010-1, 61010-2-201, NEMA TS2 

 Konfiguracja: Konsola Web, Telnet, CLI 

 Konfiguracja kopii zapasowej: 1 *Port USB 2.0 



Zał. nr 6 do siwz  

 EMI: FCC Class A 

 EMS:  IEC61000-4-2,3,4,5,6,8 / IEC61000-6-2,4 

 Porty Ethernet: 8*10/100/1000BaseTx (PSE: 30W/Port) + 2*10/100/1000 auto 

negotiation speed, Full/Half duplex mode, and auto MDI connection 

 Porty światłowodowe: 2*100/1000 SFP Slot For Fiber 

 Obudowa / montaż: Metal IP30 rated / DIN-Rail & Wall-Mount (optional) 

 IGMP: Up to 256 Groups 

 Napięcie wejściowe i złącza: 48~55VDC wejście redundantne  

 Ramki Jumbo: 9,6K 

 Temperatura pracy: -10°C do 70°C 

 Pobór mocy: 15W, 215W @48VDC; 255 W @ 51~55 

 Ochrona: Linia energetyczna EFT: 2,000VDC; ESD Ethernet: 6,000VDC, Przed 

przeciążeniem prądowym, przed odwróconą biegunowością 

 Protokoły: IGMPv1/v2, SNMPv1/v2c/v3, TFTP, SNTP, SMTP, RMON, HTTP, 

HTTPS, Telnet, Syslog, DHCP Option 66/67/82, SSH/SSL, Modbus/TCP, LLDP, 

IPv4/IPv6 

 Konsola szeregowa: 1*RS232 złącze RJ45 z kablem konsoli, 115.2Kbps, 8,N,1 

 Standardy: IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab / 802.3x / 802.3ad / 802.3at / af, 

 IEEE 802.1d / 802.1w / 802.1s / 802.1Q / 802.1X / 802.1p 

 ITU-T G.8032 / Y.1344 ERPS 

 VLAN: 1 ~ 4094 

 

Przemysłowy przełącznik sieciowy (Typ-2) 

 Certyfikaty: FCC , CE, UL 61010-1, 61010-2-201, NEMA TS2 

 Konfiguracja: Konsola Web, Telnet, CLI 

 Konfiguracja kopii zapasowej: 1 *Port USB 2.0 

 EMI: FCC Class A 

 EMS:  IEC61000-4-2,3,4,5,6,8 / IEC61000-6-2,4 

 Porty Ethernet: 8*10/100/1000BaseTx (PSE: 30W/Port) + 4*10/100/1000 auto 

negotiation speed, Full/Half duplex mode, and auto MDI connection 

 Porty światłowodowe: 2*100/1000 SFP Slot For Fiber 

 Obudowa / montaż: Metal IP30 rated / DIN-Rail & Wall-Mount (optional) 

 IGMP: Up to 256 Groups 

 Napięcie wejściowe i złącza: 48~55VDC wejście redundantne  

 Ramki Jumbo: 9,6K 

 Temperatura pracy: -10°C do 70°C 

 Pobór mocy: 15W, 215W @48VDC; 255 W @ 51~55 

 Ochrona: Linia energetyczna EFT: 2,000VDC; ESD Ethernet: 6,000VDC, Przed 

przeciążeniem prądowym, przed odwróconą biegunowością 

 Protokoły: IGMPv1/v2, SNMPv1/v2c/v3, TFTP, SNTP, SMTP, RMON, HTTP, 

HTTPS, Telnet, Syslog, DHCP Option 66/67/82, SSH/SSL, Modbus/TCP, LLDP, 

IPv4/IPv6 

 Konsola szeregowa: 1*RS232 złącze RJ45 z kablem konsoli, 115.2Kbps, 8,N,1 

 Standardy: IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab / 802.3x / 802.3ad / 802.3at / af, 

 IEEE 802.1d / 802.1w / 802.1s / 802.1Q / 802.1X / 802.1p 

 ITU-T G.8032 / Y.1344 ERPS 

 VLAN: 1 ~ 4094 
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Mikroprocesorowy kontroler parametrów punktu dystrybucyjnego PPD-kontroler 

Urządzenie powinno posiadać następujące funkcjonalności oraz właściwości techniczno-

użytkowe: 

 Alarmowanie o przekroczeniu predefiniowanych progów temperatury i wilgotności. 

 Zabezpieczenie dostępu 4 cyfrowym hasłem z możliwością przypisywania haseł 

jednorazowych. 

 Brak wprowadzonego hasła dostępu w określonym czasie lub 3-krotne wpisanie 

błędnego hasła skutkuje alarmem dźwiękowym. 

 Możliwość zdalnego rozbrojenia urządzenia. 

 Automatyczne uzbrojenie urządzenia przy zamknięciu drzwi oraz po upływie 

zadanego czasu bezczynności. 

 Możliwość wysterowania dowolnych urządzeń wyjściowych (wentylator, grzałka). 

 Alarmowanie na podstawie zmiany stanu wejść cyfrowych. 

 Monitorowanie kontrolowanych parametrów, zdarzeń i alarmów, prezentacja ich na 

wyświetlaczu oraz przekazanie ich do zintegrowanych systemów, w tym: 

o otwarcia drzwi szafy/obudowy – obsługa czujników otwarcia, 

o wartości aktualnej temperatury i wilgotności powietrza – czujniki 

zintegrowane wewnętrzne i opcjonalne zewnętrzne, 

o nieuprawnionego dostępu do kontrolowanego punktu, 

o braku zasilania szafy, 

 Integracja z istniejącym zespołem rejestratorów cyfrowych Geutebrueck w 

odpowiedniej konfiguracji powinna umożliwiać: 

o wywoływanie zdefiniowanych zdarzeń na podstawie alarmu z urządzenia, 

o monitorowanie parametrów urządzenia i wyświetlanie na kanale mediów, 

o ustawienie presetu kamery na miejsce zdarzenia przy wywołanym alarmie, 

o tworzenie wykresów z wykonanych pomiarów i wyświetlanie na kanale 

mediów, 

o sterowanie wirtualnymi wejściami/wyjściami powiązanymi z wejściami w 

urządzeniu, 

o wyświetlenie na urządzeniu statusu kamer. 

 Wymagane parametry techniczne: 

o Dodatkowo możliwość integracji z innymi systemami poprzez dedykowany 

szyfrowany protokół TCP/IP. 

o Wyświetlacz kolorowy min. 3,5” o rozdzielczości min. 320x240. 

o 4 wejścia cyfrowe 

o 2 wyjścia przekaźnikowe niskonapięciowe 

o Złącze Ethernet 10/100 Base-T  

o Pamięć operacyjna flash min. 2MB 

o Pamięć EPROM min. 2048B 

o Czujnik temperatury i wilgotności 

o Temperatura pracy od -40 do +70 st.C 

o Zasilanie PoE 35-60VDC lub 5VDC lub 12VDC 

o Mocowanie na szynie DIN 

 

Kontroler DALI  

 Brama i kontroler DALI 

 Obsługa 4 kanałów DALI 

 Zintegrowane zasilanie magistrali DALI 

 Bezpośrednia kontrola do 64 urządzeń DALI na kanał DALI 
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 Bezpośrednia kontrola do 16 grup DALI na kanał DALI 

 Sterowanie scenami dla maksymalnie 16 grup i jednej sceny rozgłoszeniowej na kanał 

DALI 

 Wykrywanie awarii lampy i statecznika w oprawach i sygnałach DALI 

 Prosta wymiana (uszkodzonych) urządzeń DALI (nie wymaga narzędzia 

konfiguracyjnego) 

 Kompatybilny z wieloma masterami DALI 

 Obsługa czujników i przycisków DALI 

 Obsługuje standard DALI-2 

 Wbudowany analizator protokołu DALI 

 Integracja wielu czujników i przycisków  

 Wbudowana aplikacja kontrolera stałego światła 

 Wbudowana aplikacja kontrolująca zasłonę przeciwsłoneczną 

 Alarmowanie, planowanie i trendy (ASTTM) 

 Typowe operacje matematyczne i funkcje oraz wyrażenia logiczne 

 Powiadomienie e-mail oparte na zdarzeniu 

 Okresowe testowanie świateł awaryjnych 

 Tryb wygrzewania lampy 

 Obliczanie zużycia energii i godzin pracy 

 OPC XML / DA (integracja L-WEB) 

 Obsługuje WLAN poprzez interfejs LWLAN ‐ 800 

 Konfiguracja za pomocą interfejsu internetowego 

 Aktualizacja oprogramowania układowego przez CEA-709 lub port Ethernet 

 Montaż na szynie DIN 

 

8. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca i 

podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 §1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy wszystkie osoby, które będą wykonywać 

roboty instalacyjne w zakresie zabezpieczeń technicznych oraz  prace w zakresie 

instalowania i programowania zespołu rejestratorów cyfrowych istniejącego w 

Technicznym Centrum monitoringu, jeżeli wykonanie tych czynności polega na 

wykonaniu pracy w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 

pracy. 

 

 

 

 

 

 
 


