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 1  Wstęp 

 1.1  Podstawa formalna 

Podstawą opracowania jest umowa numer SM.ZKiF.3129- /2018 zawarta pomiędzy Gminą – Miasto 

Płock z siedziba w Płocku prz ul. Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock zwaną dalej „Zamawiającym” 

reprezentowaną przez Straż Miejską w Płocku z siedzibą w Płocku przy ul. Otolińskiej, a Pracownią 

Projektowo-Usługową Bogusław Dyduch z siedzibą przy ul. Kozia 7a/2, 54-104 Wrocław zwanym 

dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez Pana Bogusława Dyducha. 

 1.2  Podstawa opracowania 

Niniejszy dokument został opracowany w oparciu o: 

1. Wytyczne Inwestora. 

2. Oczekiwania Inwestora co do systemu. 

3. Przeprowadzoną wizję lokalną. 

4. Dostępne informacje techniczne. 

5. Aktualne obowiązujące normy i przepisy. 

6. Dane katalogowe urządzeń. 

 1.3  Zakres rzeczowy projektu 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest określenie warunków i minimalnych parametrów 

technicznych urządzeń dla zadania „Najem zaprojektowanego, wybudowanego, zainstalowanego 

i uruchomionego systemu monitoringu wizyjnego Miasta Płocka składającego się z 115 

punktów kamerowych i niezbędnego wyposażenia technicznego siedzib Centrów Monitoringu 

Wizyjnego”. 

W zakres opracowania wchodzi: 

1. Określenie właściwości funkcjonalnych i parametrów technicznych kamer. 

2. Określenie właściwości funkcjonalnych i parametrów technicznych systemu transmisji. 

3. Określenie właściwości funkcjonalnych i parametrów technicznych systemu rejestracji 

strumieni wideo. 

4. Określenie właściwości funkcjonalnych i parametrów technicznych prezentacji strumieni 

wideo na monitorach ekranowych. 
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5. Określenie właściwości funkcjonalnych i parametrów technicznych urządzeń kontrolno-

sterujących służących do odbierania sygnałów wideo i sterowania kamer oraz ich dystrybucji. 

 1.4  Ogólny opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia opisany w programie funkcjonalno –użytkowym ma zapewnić 

Zamawiającemu wynajęcie elastycznej i nowoczesnej platformy systemu monitoringu wizyjnego 

pozwalającej na jego dalszą rozbudowę. Wszystkie funkcje omawiane w dokumentacji muszą być 

zrealizowane w ramach inwestycji. 

 1.5  Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowalnego 

Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 

standardami Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne 

wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, 

które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi pracami i będzie w pełni odpowiedzialny 

za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji prac, tj.: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013. 

Poz. 1129), 

 Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (dz.U.z 2004r., nr 171, poz.1800), 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowalne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz 290) 

 Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (dz.U. z 2005 nr 145 poz. 1221) 

 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (dz. U. z 2010 r. nr 182, 

poz 1228) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowania kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno – użytkowym (dz. U. z 2004r. nr 130 poz. 1389) 

 PN-EN 50174-2:2010P „Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 2: 

Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków” wraz z A1:2011P 

 PN-EN 50310:2012P Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 

file:///E:/PRZEKAZANE/2013-09-04%20Projekt%20REW0%20kompletny/PW/II%20etap/1_2C301-CCTV/1
file:///E:/PRZEKAZANE/2013-09-04%20Projekt%20REW0%20kompletny/PW/II%20etap/1_2C301-CCTV/1
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zainstalowanym sprzętem informatycznym” 

 dokumentacja techniczna w wersji elektronicznej projektowanego obiektu 

 specyfikacja techniczna PN-EN 50132-7 – Systemy dozorowe CCTV  stosowane w 

zabezpieczeniach „Część 7 – wytyczne stosowania” 

 PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Część 

1: Wymagania ogólne. 

 PN-EN 50173-2:2008/A1:2011Technika informatyczna - Systemy okablowania 

strukturalnego - Część 2: Lokale biurowe. 

 PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Część 1: 

Specyfikacja i zapewnienie jakości. 

 PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Część 2: 

Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków. 

 PN-EN 50174-3:2014-02ETechnika informatyczna - Instalacja okablowania - Część 3: 

Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków. 

 PN-EN 50346:2004/A2:2010Technika informatyczna - Instalacja okablowania – Badanie 

zainstalowanego okablowania. 

 PN-ISO/IEC 2382-25:1996 Technika informatyczna - Terminologia - Lokalne sieci 

komputerowe. 

 ZN-02/TD S.A. - 01 Projektowanie i budowa sieci telekomunikacyjnej - Ogólne zasady 

projektowania i budowy sieci kablowych. 

 ZN-02/TD S.A. - 01/2 Projektowanie i budowa sieci telekomunikacyjnej - Ogólne zasady 

projektowania i budowy sieci kablowych - Dokumenty normatywne. 

 ZN-02/TD S.A. - 01/3 Projektowanie i budowa sieci telekomunikacyjnej - Ogólne zasady 

projektowania i budowy sieci kablowych - Ogólne zasady projektowania i budowy sieci 

kablowych. 

 ZN-02/TD S.A. - 03 Budowa kanalizacji kablowej. 

 ZN-02/TD S.A. - 05 Budowa sieci dostępowych miedzianych. 

 PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa – Część 1: Zasady ogólne. 

 PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa – Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne 

w obiektach. 

 PN-HD 60364-5-56:2010/A11:2014-01Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

 PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
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zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 

zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 

 PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym. 

 PN-IEC 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

 PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 

Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 

 PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. 

 PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji 

urządzeń przetwarzania danych. 

 PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-444: Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami 

elektromagnetycznymi. 

 PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-442: Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przepięciami 

dorywczymi powstającymi wskutek zwarć doziemnych w układach po stronie wysokiego i 

niskiego napięcia. 

 PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część:1 Wymagania 

podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje. 

 PN-IEC 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

 PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

 PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-54: Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego – Układy uziemiające i przewody ochronne. 

 PN-HD 60364-5-534:2012Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-53: Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego – Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie – Sekcja 

534: Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 
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 1.6  Charakterystyczne parametry obiektu 

W przedmiotowym etapie inwestycji planowana jest budowa systemu monitoringu w celu 

wydzierżawienia Zamawiającemu systemu monitoringu wizyjnego. Zasadniczym medium transmisji 

sygnałów wizji, sterowania i danych ma być światłowodowy system transmisji, w przypadku braku 

możliwości wykorzystania połączeń światłowodowych, tzn.: 

 Brak możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury operatorów telekomunikacyjnych, 

 Brak możliwości budowy kanalizacji kablowej, 

 opcjonalnie  

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rozwiązania równoważnego, przy czym za 

takie Najemca będzie uważał sieć transmisji danych spełniającą następujące wymagania i parametry: 

 W przypadku zaoferowania rozwiązań bezprzewodowej transmisji danych Najemca wymaga 

wykorzystywania wyłącznie chronionych pasm częstotliwości radiowych – nie dopuszcza się 

wykorzystywania pasm częstotliwości nielicencjonowanych jako nie gwarantujących 

wymaganego poziomu bezpieczeństwa przesyłanych informacji i stabilności oraz 

bezawaryjności funkcjonowania systemu monitoringu; 

 w przypadku zaoferowania rozwiązań bezprzewodowej transmisji danych Najemca wymaga 

zagwarantowania bezpieczeństwa transmisji danych poprzez zastosowanie urządzeń 

szyfrujących (zestawy koder – dekoder) uniemożliwiających przechwycenie przesyłanych 

danych wideo z kamer i sterowania kamerami. 

 W przypadku zastosowania wariantu radiowego wymagana jest dostępność dla radiolinii, 

stacji bazowych, terminali klienckich oraz punktu kamerowego  na poziomie 99.99% 

 1.7  Prace projektowe 

Zakłada się, że do skomunikowania punktów kamerowych z Centrum monitoringu, zostanie 

użyte światłowodowe medium transmisyjne z wykorzystaniem istniejących tras światłowodowych 

operatorów telekomunikacyjnych. Zamawiający dopuszcza wykorzystania radiowego medium 

transmisyjnego w przypadku braku możliwości użycia połączenia światłowodowego, tzn.: 

 Brak możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury operatorów telekomunikacyjnych, 

 Brak możliwości budowy kanalizacji kablowej, 

 

Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą, co najmniej: 

1. Projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującymi w 
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Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z późn. zmianami. Inne opracowania 

wymagane dla uzyskania stosownych decyzji administracyjnych dla robót budowlanych 

wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych. Uzyskanie 

wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych. 

2. Projekty wykonawcze dla celów realizacji inwestycji. Projekty wykonawcze stanowić będą 

uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. 

3. Mapy do celów projektowych 

4. Projekt dzierżawy infrastruktury światłowodowej (w przypadku takiej możliwości po 

wcześniejszym odpytaniu Operatorów telekomunikacyjnych), 

5. Dokumentację powykonawczą. 

 

Wykonawca będzie uzgadniał przyjmowane rozwiązania z Zamawiającym na każdym etapie, a 

ponadto przedstawiał co dwa tygodnie raport o postępie prac. 

 1.7.1  Wymagania dla dokumentacji technicznej 

Opracowana przez Wykonawcę dokumentacja techniczna musi zawierać szczegółowy opis 

działań potrzebnych do zrealizowania niniejszej inwestycji: 

 Projekt budowy punktów kamerowych, lista punktów kamerowych znajduję się w pkt 1.10 

Wykaz punktów kamerowych, 

 Projekt wyposażenia i adaptacji pomieszczeń dla Centrum monitoringu przy: 

a. Pl. Stary Rynek 1 

b. Al. Kilińskiego 8 

c. Al. Armii Krajowej 62 

 Projekt dzierżawy kanalizacji teletechnicznej (w przypadku takiej możliwości po 

wcześniejszym odpytaniu Operatorów telekomunikacyjnych), 

 Projekt zagospodarowania terenu 

 (Opcjonalnie) Projekt opisujący sieć transmisji danych z wykorzystaniem łączy radiowych 

(np. planowanie radiowe, adresacja urządzeń, sposób konfiguracji urządzeń) 

 (Opcjonalnie) Projekt budowy stacji bazowych oraz masztów antenowych 

 Projekt elektryczny z uwzględnieniem: 

a. Przyłączy elektrycznych do nowoprojektowanych punktów kamerowych, 

b. Przyłączy elektrycznych dla stacji bazowych (opcjonalnie), 



Program Funkcjonalno - Użytkowy 

12 | S t r o n a  
 

c. Zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, przeciwporażeniowych oraz instalacji 

odgromowej, 

 1.7.2  Wymagania dla punktów kamerowych 

 1.7.2.1   Skomunikowanych światłowodowo 

Przedmiotem prac projektowych dla każdego punktu kamerowego jest co najmniej: 

 Uwzględnienie, lokalizacji szaf teletechnicznych, sposobu prowadzenia tras kablowych z 

Zamawiającym, Zarządcami, Właścicielami obiektów, Konserwatorem zabytków – jeżeli jest taki 

wymóg, 

 Wykonanie schematu montażu wszystkich elementów wchodzących w skład punktu 

kamerowego, 

 Wykonanie projektu zasilania, wraz z uzgodnieniami i zatwierdzeniami warunków zasilania i 

rozliczenia kosztów energii elektrycznej, 

 Wykonanie projektu instalacji odgromowej dla wszystkich urządzeń które będą wymagały 

ochrony odgromowej, 

 Dokonania w imieniu Zamawiającego zgłoszenia wykonywanych prac, uzyskania pozwolenia na 

budowę zgodnie z Prawem Budowlanym – jeżeli jest taki wymóg, 

 Wykonanie rozszycia światłowodowego 

 1.7.2.2  Skomunikowanych radiowo 

Przedmiotem prac projektowych dla każdego punktu kamerowego oraz stacji bazowych jest co 

najmniej: 

 Uzgodnienie, lokalizacji szaf teletechnicznych, zespołów antenowych, sposobu prowadzenia tras 

kablowych z Zamawiającym, Zarządcami, Właścicielami obiektów, Konserwatorem Zabytków – 

jeżeli jest taki wymóg. 

 Wykonanie schematu montażu wszystkich elementów wchodzących w skład punktu 

kamerowego, stacji bazowej, 

 Wykonanie projektu zasilania, (zabezpieczenia przeciwporażeniowe, przeciwprzepięciowe) wraz 

z uzgodnieniami i zatwierdzeniami warunków zasilania i rozliczenia kosztów energii 

elektrycznej, 
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 Wykonanie projektu instalacji odgromowej dla wszystkich urządzeń które będą wymagały 

ochrony odgromowej, 

 Dokonania w imieniu Zamawiającego zgłoszenia wykonywanych prac, uzyskania pozwolenia na 

budowę zgodnie z Prawem Budowlanym – jeżeli jest taki wymóg, 

 Uzyskanie pozwolenia radiowego dla pracy urządzeń radiowych w licencjonowanych 

częstotliwościach oraz wykupienie pasma na czas trwania umowy na Najem z Zamawiającym w 

systemie (punkt – punkt, punkt – wielopunkt), 

Dokumentacja wykonawcza musi zawierać dokładne zestawienie wszystkich urządzeń, 

elementów wchodzących w skład systemu monitoringu. 

 1.7.3  Wymagania dla Centrów Monitoringu 

Projekt budowy Centrum Monitoringu przy (pl. Stary Rynek 1, al. Kilińskiego 8, al. Armii 

Krajowej 62) 

Projekt Centrum Monitoringu, Centrum przetwarzania danych należy opracować uwzględniając 

uwagi Użytkownika i dotychczasowe funkcje pomieszczeń oraz funkcjonalność na potrzeby 

monitoringu wizyjnego miasta. Dokumentacja Centrum Monitoringu, Centrum przetwarzania danych 

musi zawierać opis, schemat blokowy oraz dokumentację wykonawczą. Dokumentacja wykonawcza 

musi uwzględniać przystosowanie pomieszczeń do funkcji Centrum Monitoringu, Centrum 

przetwarzania danych. W zakres przystosowania pomieszczeń, które zostaną wykorzystane w ramach 

niniejszej Inwestycji przez Wykonawcę systemu monitoringu wchodzą roboty budowlane, 

remontowe i malarskie określone w kosztorysie inwestorskim. Należy zaprojektować okablowanie 

sieci LAN dla Centrum Monitoringu, Centrum przetwarzania danych. 

Dokumentacja wykonawcza ww. miejsc musi uwzględniać: 

 Zaprojektowanie konfiguracji sprzętowej urządzeń wraz z osprzętem dodatkowym, ich 

montażu w szafach RACK, przyłączenia zasilania, podstawowej konfiguracji urządzeń. 

 Zaprojektowanie połączeń fizycznych w ramach infrastruktury sieciowej pomiędzy 

poszczególnymi urządzeniami. 

 Zaprojektowanie instalacji zasilającej oraz instalacji zasilania awaryjnego. 

 Dobór parametrów instalacji i konfiguracji oraz instalację systemów operacyjnych. 

 Dobór i instalację sterowników i narzędzi specyficznych dla oferowanego sprzętu i systemu 

operacyjnego niezbędnego do poprawnej pracy sprzętu w sensie fizycznym i logicznym. 

 Opis konfiguracji infrastruktury sieciowej według istniejących standardów. 
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 Projekt skonfigurowania systemu zapisu z wykorzystaniem macierzy dyskowych. 

 Zaprojektowanie sposobu zarządzania systemem. 

 Zaprojektowanie sposobu realizacji wymaganych funkcjonalności systemu zapisu i 

odtwarzania obrazów z kamer. 

 1.7.4  Rejestracja 

Należy dobrać odpowiednią przestrzeń dyskową dla zapewnienia ciągłej rejestracji przez 30 dni w 

rozdzielczości 1920x1080 z prędkością 25 kl/s w min RAID 5, nie mniej niż 495,41 TB. 

 1.7.5  Licencje 

Zadaniem Wykonawcy będzie dostarczenie odpowiedniej ilości licencji do obsługi systemu 

monitoringu.  

 1.7.6  Oprogramowanie  

Funkcje: 

 Możliwość działania z kamerami IP, megapikselowymi 

 Brak limitu podłączonych kamer, 

 Brak limitu wyświetlonych kamer, 

 Brak limitu maksymalnej ilości monitorów w systemie, 

 Brak limitu maksymalnej ilości operatorów  w systemie, w tym jednocześnie zalogowanych, 

 Dożywotnia ważność licencji na oprogramowanie, 

 Licencja powinna umożliwiać aktualizację oprogramowania, 

 Kompatybilność z kamerami działającymi w standardzie ONVIF Profil S oraz  Profil G, 

 Pełna kompatybilność z kamerami działającymi w standardzie PSIA, 

 Pełna kompatybilność z kamerami działającymi w standardzie RTSP, 

 Automatyczne rozpoznawanie kamer działających w sieci, 

 Możliwość automatycznego konfigurowania monitorów, 

 Możliwość zarządzania ścianą wideo w ramach sterowania monitorami na stacjach 

klienckich, 

 Możliwość wyświetlania obrazu z kamer o różnej proporcji obrazu na jednym układzie 

wizualnym, 

 Zsynchronizowanie odtwarzanie nagrań z wielu kamer, 
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 Możliwość kontroli szybkości odtwarzania nagrań w archiwum, 

 Alarm antysabotażowy przy próbie manipulacji kamerą, np. zmiany jej pozycji 

 Obsługa algorytmów kompresji wideo MJPEG, JPEG2000, MPEG-2, MPEG-4, H.264 

 Interfejs oprogramowania w języku polskim, angielskim  

 

Oprogramowanie musi automatycznie reagować na zdarzenia, w tym musi mieć możliwość 

łączenia poszczególnych reakcji w zestaw reakcji: 

 

 Włączenie zapisu wideo z danej kamery, 

 Wysłanie e-maila, 

 Wysłanie wiadomości SMS, 

 Wywołanie sygnału dźwiękowego na serwerze lub stacji klienckiej, 

 Obrót kamery PTZ na dany preset, 

 Aktywacja przekaźnika, 

 Wyświetlenie dowolnej instrukcji, 

 Uruchomienie dowolnego programu, 

 Aktywowanie alarmu, 

 Rozpoczęcie eksportowania materiału wideo, 

 Wykonanie zrzutu ekranu, 

 Otwarcie układu kamer, 

 Uzbrojenie, rozbrojenie kamery, 

o Analiza czasu rzeczywistego 

o Analiza archiwum 

 

Oprogramowanie musi posiadać funkcje Inteligentnego wyszukiwania odpowiedniego 

materiału wideo w archiwum: 

 Przekroczenie linii w dowolnym kierunku, 

 Kierunek ruchu, 

 Ruch w strefie, 

 Wejście do strefy, 

 Wyjście ze strefy, 

 Przemieszczenie się między strefami, 
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 Pojawienie się obiektu w strefie, 

 Określenie ścieżki poruszania się osoby lub obiektu, 

 Zniknięcie obiektu w strefie, 

 Zatrzymanie się w strefie, 

 Przebywanie w strefie ponad określony czas, 

 Pozostawienie obiektu w strefie, 

 Zabranie obiektu ze strefy, 

 1.7.7  Zasilanie Centrów Monitoringu 

W celu podtrzymania pracy urządzeń wchodzących w skład stanowiska podglądu w Centrach 

monitoringu przy pl. Stary Rynek 1, al. Kilińskiego 8, al. Armii Krajowej 62 w przypadkach awarii 

zasilania należy zastosować system awaryjnego zasilania złożonego z zasilacza UPS z bateriami o 

odpowiedniej pojemności. Wymagane jest, aby system zasilania awaryjnego umożliwiał 

podtrzymanie napięcia przez co najmniej 60 minut. 

 

Minimalne parametry techniczne dla urządzenia UPS zostały określone w pkt 2.9 Zasilacz 

awaryjny UPS 

 1.7.7.1  Centrum Monitoringu Wizyjnego pl. Stary Rynek 1 

Zakłada się instalację w tej lokalizacji instalację szafy Rack 19” 42U, w projektowanej szafie 

zakłada się montaż: 

 2 serwerów, 

 Macierzy oraz wyposażenie jej w odpowiednią przestrzeń dyskową zapewniającą rejestrację 

obrazu zgodnie z pkt. 1.7.4 Rejestracja niniejszego opracowania, 

 Przełącznika rdzeniowego, 

 4 przełączników dostępowych, 

 instalację oprogramowania zarządzającego obrazem oraz oprogramowaniem do zarządzania 

materiałem archiwizowanym. 

Schemat rozmieszczenia urządzeń w szafie RACK 19” został przedstawiony na: Rysunek 1 

Przykładowy schemat rozmieszczenia urządzeń w szafie RACK 19” 42U 

 

Zakłada się uruchomienie w tej lokalizacji czterech Stanowisk Operatorskich. Każde ze 
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stanowisk wyposażone zostanie w cztery monitory oraz klawiaturę sterującą do sterowania kamerami 

obrotowymi. Wyjątkiem będzie stanowisko operatorskie nr 4 gdzie zainstalowane zostanie 5 

monitorów 32”, wynikać będzie to z podziału kamer na stanowiska operatorskie na każdym 

stanowisku rozłożony obraz zostanie z 16 kamer, na piątym monitorze zostanie umieszczony obraz 

dodatkowo z 4 kamer. 

W celu zapewnienia ciągłości pracy operatorów zakłada się także dołączenie do systemu 

monitoringu Stanowiska Archiwizacji (stacja operatorska, monitor 27”, drukarka, mysz i klawiatura), 

na którym będzie możliwy tylko podgląd archiwum oraz zgrywanie materiału. Obraz z kamer 

zostanie podzielony między stanowiskami zgodnie z wytycznymi Inwestora. System musi 

umożliwiać podgląd każdej z kamer wpiętej do systemu na dowolnym stanowisku. Zakłada się 

rozmieszczenie obrazu z kamer nr 1-62, 78-83- łącznie 68 kamer wg. pkt 1.10 Wykaz punktów 

kamerowych. 

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie podstawowych urządzeń które wchodzą w skład 

wyposażenia Centrum monitoringu przy pl. Stary Rynek 1: 

LP Materiał Ilość 

1 Monitory 32” 17 

2 Stacja operatorska 5 

3 Monitor 27” 1 

3 Klawiatura sterująca 4 

4 Drukarka 1 

5 Mysz + klawiatura ( stanowisko 

archiwizacji) 

komplet 

6 Szafa Rack 19” 42U wraz z 

wyposażeniem (Rysunek nr 1) 

1 

 

Minimalne parametry urządzeń zostały określone w dalszej części opracowania. 

 1.7.7.1.1  System zarządzania 

Wszystkie przełączniki przewidziane w zadaniu muszą mieć możliwość zarządzania z jednego 

wspólnego, centralnego systemu zarządzania. 

Zarządzanie urządzeniami aktywnymi (przełącznikami sieciowymi) wdrożonymi w szafkach 

punktów kamerowych i w centrach monitoringu, będzie odbywać się z jednego centralnego miejsca 

zlokalizowanego w Centrum Monitoringu przy pl. Stary Rynek 1. Planuje się wdrożenie centralnego 

systemu zarządzania w celu zapewnienia wymaganej ciągłości pracy systemów transmisyjnych 

odpowiedzialnych za stabilną i bezprzerwową pracę systemu.  
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Zarządzanie ma na celu skrócenie czasu reakcji personelu technicznego odpowiedzialnego za 

utrzymanie systemu i zapewnienie ciągłości pracy. 

Zadaniem Wykonawcy będzie również dostarczenie oprogramowania do analizy ruchu 

sieciowego. System musi mieć możliwość monitorowania stanu zasilania. 

 

Wymagane od Wykonawcy jest dostarczenie rozwiązania do zarządzania siecią spełniające 

poniższe wymagania minimalne:  

Musi zapewniać narzędzie do zarządzania na poziomie systemowym. 

Zarządzanie powinno być możliwe dla co najmniej 120 adresów IP, z możliwością rozbudowy w 

przyszłości. 

Musi zapewniać scentralizowane zarządzanie urządzeniami sieci  

Musi umożliwiać centralne wykonywanie operacji systemowych, takich jak wykrywanie 

urządzeń, zarządzanie zdarzeniami, rejestrowanie zdarzeń. 

Musi zapewniać możliwości modyfikacji, filtrowania i tworzenia własnych, elastycznych 

widoków sieci. 

Musi umożliwiać prezentowanie danych w formie wykresów lub tabelarycznej i pozwalać 

użytkownikowi na wybór wielu unikatowych identyfikatorów obiektów (OID). 

Musi pozwalać użytkownikowi na generowanie w tle zaplanowanych zdarzeń i zadań oraz 

planowanie terminu ich wykonania.  

Musi zapewnić narzędzie do podglądu i wyboru obiektów MIB z reprezentacji opartej na drzewie, 

oraz zawierać kompilator dla nowych lub pochodzących od innych dostawców MIB.  

Musi zapewniać możliwości monitorowania całego systemu i wdrażania w nim konfiguracji 

VLAN. 

Musi zapewniać kompleksowe wsparcie zdalnego zarządzania dla wszystkich proponowanych 

urządzeń sieciowych, jak również wszystkich urządzeń zarządzanych przez SNMP MIB-I oraz 

MIB-II. 

Musi oferować możliwość instalacji na urządzeniu wirtualnym lub chmurze. 

Musi być dostępna aplikacja typu plug-in określająca zasady postępowania (polityki) dla 

użytkowników, aplikacji, protokołów, portów i VLAN’ów w całym obszarze danego systemu.  

Musi ona spełniać poniższe, dodatkowe wymagania funkcjonalne: 

 Musi obsługiwać możliwość automatycznego egzekwowania raz zdefiniowanych polityk na 

proponowanych urządzeniach sieci przewodowej i bezprzewodowej. 

 Musi mieć możliwość definiowania polityk ograniczających poziom pasma, ograniczających 

liczbę nowych połączeń sieciowych, ustalających pierwszeństwo ruchu w oparciu o 

mechanizmy QoS warstw 2 i 3, nadających tagi pakietom, izolujących/poddających 

kwarantannie poszczególne porty lub sieci VLAN i/lub uruchamiających wcześniej 

zdefiniowane działania. 

 Musi posiadać możliwość wdrażania polityk w całej sieci za pomocą jednego kliknięcia. 
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 Musi funkcjonować automatycznie gwarantując, że odpowiednie usługi są dostępne dla 

każdego użytkownika. Niezależnie od miejsca jego logowania do sieci. 

 Musi zapewniać łatwość wdrożenia, administracji oraz rozwiązywania problemów. 

 Musi zapewniać dane dla potrzeb audytu (dziennik zdarzeń). 

 Musi współpracować z istniejącymi w danej sieci metodami uwierzytelniania. 

 Musi obsługiwać uwierzytelnianie oparte o 802.1X, Radius oraz MAC. 

 Musi pozwalać administratorom IT na proste definiowanie liczby wcześniej 

skonfigurowanych polityk sieciowych oraz desygnowanie wybranego personelu do 

aktywowania/dezaktywowania tych polityk w razie potrzeby. 

 Musi mieć możliwość natychmiastowego blokowania lub dopuszczania różnych aktywności 

sieciowych, w tym dostępu do sieci Web, poczty elektronicznej lub wymiany plików p2p. 

 Musi być łatwa do konfiguracji i wdrożenia, zapewniając uproszczoną, działającą w sieci Web 

aplikację zarządzania. 

 Nie może wymagać stosowania żadnych klientów użytkowników końcowych lub 

oprogramowania typu agent. 

  

Musi być dostępna aplikacja typu plug-in zapewniająca kompleksowe możliwości spisu 

infrastruktury sieci i zarządzania jej zmianami.  

Musi ona spełniać poniższe, dodatkowe wymagania funkcjonalne: 

 Musi dostarczyć szczegółowy wykaz produktów, zorganizowany według typu urządzenia. 

 Musi umożliwiać śledzenie atrybutów urządzeń, takich jak numer seryjny, etykieta zasobu, 

wersja oprogramowania firmware, typ CPU i pamięć. 

 Musi umożliwiać prezentowanie szczegółowych informacji konfiguracyjnych, w tym datę i 

godzinę zapisów konfiguracji, wersję oprogramowania firmware i wielkość pliku. 

 Musi rejestrować dane historyczne o atrybutach urządzenia i raportować jakiekolwiek zmiany 

w urządzeniu. 

 Musi zapewniać dane historyczne o zmianach w konfiguracji i oprogramowaniu firmware 

urządzenia. 

 Musi zapewniać centralną bazę, zawierającą historyczne dane związane z operacjami 

zarządzania spisem urządzeń.  

 Musi umożliwiać generowanie wartościowych, szczegółowych raportów dla potrzeb 

związanych z planowaniem spisu urządzeń sieciowych. 

 Musi posiadać możliwość pobierania oprogramowania firmware do jednego urządzenia lub 

do wielu urządzeń jednocześnie. 

 Musi mieć możliwość pobierania obrazów boot PROM do jednego urządzenia lub do wielu 

urządzeń jednocześnie. 

 Musi posiadać zdolność do przeprowadzania zaplanowanych, rutynowych kopii zapasowych 

konfiguracji urządzeń.  

 Musi mieć możliwość pobierania szablonów konfiguracyjnych w formacie tekstowym 

(ASCII) do jednego lub większej liczby urządzeń. 

  

Musi być dostępna aplikacja typu plug-in, która zapewnia jednolity widok wszystkich aplikacji, 

spełniająca poniższe wymagania minimalne: 

  

 Musi zapewniać interfejs sieci Web zawierający narzędzia do raportowania, monitorowania, 

zarządzania alarmami i panele zarządzania. 
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Rozwiązanie musi posiadać 3 letnią gwarancję producenta obejmującą dostęp do nowych 

funkcjonalności, wsparcie przez email, telefon i zdalną sesję. 

 

Rysunek 1 Przykładowy schemat rozmieszczenia urządzeń w szafie RACK 19” 42U 

 1.7.7.2  Centrum Monitoringu Wizyjnego Komenda Miejska Policji al. Kilińskiego 

8 

W tej lokalizacji zakłada się montaż dwóch stanowisk operatorskich, każde ze stanowisk 

składać będzie się z 4 monitorów 32” i stacji operatorskiej z klawiaturą sterującą kamerami 

obrotowymi, oraz jednego stanowiska archiwizacji (stacja operatorska, monitor 27”, drukarka, mysz 
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i klawiatura). Zakłada się rozłożenie obrazu z kamer na stanowiska operatorskie w proporcji: 

stanowisko nr 1 - 16 kamer, stanowisko nr 2 – 15 kamer. 

W tej lokalizacji możliwy będzie tylko przegląd i zgrywanie materiału. Należy skomunikować 

światłowodowa Centrum Monitoringu przy al. Kilińskiego 8 z Centrum Monitoringu przy pl. Stary 

Rynek 1, w celu dostępu do archiwizowanego materiału. Dostępność do archiwizowanego materiału 

realizowana będzie za pomocą oprogramowania poprzez nadawanie odpowiednich uprawnień. 

Zakłada się rozmieszczenie obrazu z kamer nr 63-66, 72-76, 87-94, 96-101, 104-105 oraz nr 106, 

108-111, 114 łącznie 31 kamer wg. pkt 1.10 Wykaz punktów kamerowych. 

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie podstawowych urządzeń które wchodzą w skład 

wyposażenia Centrum monitoringu przy al. Kilińskiego 8: 

LP Materiał Ilość 

1 Monitory 32” 8 

2 Stacja operatorska 3 

4 Monitor 27” 1 

4 Klawiatura sterująca 2 

5 Drukarka 1 

6 Mysz + klawiatura ( stanowisko 

archiwizacji) 

komplet 

7 Szafa Rack 19” 18U wraz z 

wyposażeniem (Rysunek nr 2) 

1 

 

W szafie RACK 19” 18U, zakłada się montaż przełącznika sieciowego i UPSa.  
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Rysunek 2 Przykładowy schemat rozmieszczenia urządzeń w szafie RACK 19" 18U 

Minimalne parametry urządzeń zostały określone w dalszej części opracowania. 

 1.7.7.3  Centrum Monitoringu Wizyjnego al. Armii Krajowej 62 

W tej lokalizacji zakłada się montaż jednego stanowiska operatorskiego składającego się z 4 

monitorów 32” i stacji operatorskiej z klawiaturą sterującą kamerami obrotowymi, oraz jednego 

stanowiska archiwizacji (stacja operatorska, monitor 27”, drukarka, mysz i klawiatura). W tej 

lokalizacji możliwy będzie tylko przegląd i zgrywanie materiału. Należy skomunikować 

światłowodowo Centrum Monitoringu przy al. Armii Krajowej 62 z Centrum Monitoringu przy pl. 

Stary Rynek 1, w celu dostępu do archiwizowanego materiału. Dostępność do archiwizowanego 

materiału realizowana będzie za pomocą oprogramowania poprzez nadawanie odpowiednich 

uprawnień. Zakłada się rozmieszczenie obrazu z kamer nr 67-71, 77, 84-86, 95, 102-103 oraz nr 107, 

112-113, 115 łącznie 16 kamer wg. pkt 1.10 Wykaz punktów kamerowych. 

 

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie podstawowych urządzeń które wchodzą w skład 
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wyposażenia Centrum monitoringu przy al. Armii Krajowej 62: 

LP Materiał Ilość 

1 Monitory 32” 4 

2 Stacja operatorska 2 

3 Monitor 27” 1 

4 Klawiatura sterująca 1 

5 Drukarka 1 

6 Mysz + klawiatura ( stanowisko 

archiwizacji) 

komplet 

7 Szafa Rack 19” 18U wraz z 

wyposażeniem (Rysunek nr 3) 

1 

 

W szafie RACK 19” 18U, zakłada się montaż przełącznika sieciowego i UPSa 

 

Rysunek 3 Przykładowy schemat rozmieszczenia urządzeń w szafie RACK 19" 18U 

 

Minimalne parametry urządzeń zostały określone w dalszej części opracowania. 
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 1.7.8  Wariant radiowy - Planowanie radiowe  

W przypadku braku możliwości zastosowania światłowodowego medium transmisyjnego 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie radiowego medium transmisyjnego, w takim przypadku 

niezbędne będzie sporządzenie przez Wykonawcę planowania radiowego zawierające: 

 Wybór dokładnych lokalizacji wszystkich stacji bazowych na istniejących obiektach o 

optymalnych parametrach propagacji radiowej. 

 Naniesienie na podkład w postaci mapy: 

 lokalizacji wszystkich stacji bazowych, 

 proponowanego rozłożenia sektorów wraz z ich charakterystyką (szerokość kanału 

radiowego, polaryzacja, kąty), 

 lokalizacji wszystkich terminali radiowych. 

 Obliczenia budżetu wykorzystania przepustowości w poszczególnych sektorach przy 

uwzględnieniu planowanych do zainstalowania kamer oraz przyszłej rozbudowy. 

 Bilans łączy radiowych dla wszystkich jednostek terminalowych z uwzględnieniem typu 

modulacji, wymaganej dostępności systemu, polaryzacji oraz ograniczenia mocy 

nadawczej. 

 Wzory i równania stanowiące podstawę wykonania obliczeń budżetu (zasięgu) łączy. 

 Zestawienie wyników powyższych obliczeń oraz symulacji w formie tabeli, wydruków z 

oprogramowania do obliczeń propagacyjnych. 

  

Do dokumentacji planowania radiowego należy włączyć dokumentację techniczną 

oferowanego systemu. Do dokumentacji planowania radiowego należy włączyć charakterystyki anten 

zaproponowanych w ofercie, zarówno w płaszczyźnie pionowej jak i poziomej. 

 

Do dokumentacji planowania radiowego należy dołączyć karty katalogowe (oferowanych 

urządzeń radiowych, dla których przeprowadzono w/w planowanie radiowe), w których 

zostaną potwierdzone takie parametry jak: szerokość kanału radiowego, wykorzystana 

polaryzacja w sektorze, charakterystyka promieniowania anten, czułość odbiorników, 

wykorzystywane typy modulacji, zysk kierunkowy anten, moc nadawania, itp.). 

Uwaga do wykonanej dokumentacji technicznej 

 Opracowaną, kompletną dokumentację techniczną Wykonawca musi dostarczyć 

Zamawiającemu celem weryfikacji i zatwierdzenia. Zamawiający w celu weryfikacji i zatwierdzenia 
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przedstawionej przez Wykonawcę dokumentacji może powołać podmiot opiniujący w postaci 

Eksperta / Inżyniera Kontraktu / Pełnomocnika ds. Technicznych. Nie dopuszcza się realizacji 

przedmiotowej Inwestycji bez zatwierdzenia dokumentacji technicznej przez Zamawiającego. 

 1.8  Właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Kamery będą zapewniały stały podgląd i rejestrację przy istniejącym oświetleniu dziennym i 

nocnym zdarzeń z wybranych punktów miasta. Zainstalowane urządzenia punktów kamerowych 

muszą być zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych oraz muszą posiadać 

podtrzymanie zasilania przez urządzenie zapewniające napięcie gwarantowane. 

Wymagane jest zastosowanie oprogramowania zarządzającego do obserwacji oraz rejestracji 

obrazu w języku polskim ze wszystkich kamer działających w systemie. Oprogramowanie musi być 

w pełni kompatybilne z proponowanymi do zastosowania kamerami. Oprogramowanie zostanie 

zainstalowane na oddzielnym serwerze, jednak dzięki architekturze klient-serwer możliwe będzie 

korzystanie z jego funkcji na komputerach klienta-operatora oraz klienta-konfiguracji. Aktualizacje 

klienta-operatora systemu oraz klienta-konfiguracji może być wdrażane z poziomu serwera 

centralnego. Dostęp i uprawnienia operatora powinny być zabezpieczone odpowiednio 

przygotowanymi opcjami logowania dla administratora i użytkownika. 

Wymagane jest wyposażenie każdego punktu kamerowego w kamerę obrotową oraz kamerę 

360, parametry urządzeń zostały określone w dalszej części opracowania. Takie rozwiązanie ma na 

celu zwiększenie możliwości obserwacji operatora danego obszaru oraz skuteczności wykrycia 

zdarzenia. Zastosowanie kamery 360 pozwala na monitorowanie rozległego obszaru bez martwych 

punktów. W sytuacji gdy operator zauważy zdarzenie, przy pomocy kamery obrotowej będzie 

możliwe dokładniejsze obserwowanie zdarzenia poprzez jej sterowanie. Na ekranie operatora 

wyświetlany będzie obraz z dwóch kamer jednocześnie, jeden pod drugim bez konieczności 

przełączania pomiędzy kamerami w danym punkcie kamerowym. 

 1.9  Weryfikacja 

Po zakończeniu prac, Ekspert Zamawiającego dokona weryfikacji prawidłowości 

wykonania/konfiguracji poszczególnych elementów systemu (na zgodność z wymaganiami PFU, 

SIWZ, opracowaną dokumentacją projektową przez Wykonawcę). Ekspert Zamawiającego, w 

pierwszej kolejności poprzez zdalny dostęp przy wykorzystaniu usługi zdalnego pulpitu lub usługi 

równoważnej (skonfigurowanej przez Wykonawcę przy wykorzystaniu urządzeń opisanych w dalszej 

części niniejszego dokumentu) zweryfikuje konfiguracje/parametry techniczne urządzeń takich jak: 
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– serwer zarządzający, 

– serwer zapisu wraz z macierzą, 

– urządzenia radiowe, 

– przełączniki sieciowe, 

– kamery, 

– Oprogramowanie zarządzające, 

– Oprogramowanie monitorujące ruch sieciowy. 

 Przed czynnościami związanymi ze zdalnym weryfikowaniem prac przez Eksperta 

Zamawiającego, Wykonawca musi przekazać wszelkie dane pozwalające na dostęp do urządzeń (bez 

możliwości zmian nastaw/parametrów technicznych) takie jak np. nazwy użytkowników, hasła, 

adresy IP do poszczególnych urządzeń, itp. 

Podczas weryfikacji przeprowadzanej przez Eksperta Zamawiającego, Wykonawca nie może 

ingerować w pracę systemu. Po zweryfikowaniu poprawności wykonanych prac, Ekspert 

Zamawiającego fizycznie zweryfikuje wykonane prace montażowe/instalacyjne na miejscu 

inwestycji. 

Wykonawca musi zgłosić Zamawiającemu gotowość do przeprowadzania weryfikacji systemu 

na piśmie oraz przekazać wszelkie dane pozwalające na uzyskanie zdalnego dostępu najpóźniej na 

miesiąc przed zakończeniem inwestycji. 

Jeżeli Ekspert Zamawiającego stwierdzi błędy w wykonaniu/konfiguracji poszczególnych 

elementów systemu to Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad i usterek w trybie 

natychmiastowym (nie dłużej niż 3 dni robocze od momentu poinformowania o w/w 

wadach/usterkach). 

Czas związany z weryfikacją systemu, Wykonawca uwzględni w sporządzonym przez siebie 

harmonogramie realizacji prac (wykonanym w postaci diagramu Gantta) w taki sposób, aby w/w 

weryfikacja nie miała wpływu na określony przez Zamawiającego termin zakończenia 

poszczególnych etapów. W harmonogramie realizacji prac Wykonawca musi uwzględnić wszelkie 

prace o charakterze projektowym, wykonawczym oraz prace związane z weryfikacją wybudowanego 

systemu przez Zamawiającego/Eksperta Zamawiającego. 

 1.10  Wykaz punktów kamerowych 

Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej oraz 

elektrycznej. W przypadku wykorzystania istniejącej infrastruktury zadaniem Wykonawcy będzie jej 

wyremontowanie i sporządzenie dokumentacji projektowej w tym zakresie lub zaktualizowanie 
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istniejącej dokumentacji w porozumieniu z Zamawiającym.  

Punty kamerowe: 

LP Lokalizacja 

1 Rondo Grabskich 

2 Mościckiego 

3 Miodowa - Słodowa 

4 Miodowa - Bartnicza 

5 Łukasiewicza - Batalionów Chłopskich 

6 Rembielińskiego - Płoskiego 

7 Łukasiewicza - Tysiąclecia 

8 Al. Kobylińskiego - Łukasiewicza 

9 Kazimierza Wielkiego - Okrzei 

10 Nowowiejskiego - Okrzei 

11 Tysiąclecia - Roguckiego 

12 Al. Kobylińskiego - Spacerowa 

13 Bielska-Ostatnia 

14 Tysiąclecia-Przemysłowa 

15 Nowy Rynek - Antypodkowa 

16 Nowy Rynek-Królewiecka 

17 Bielska-Narodowych Sił Zbrojnych 

18 Al. Jachowicza-11 Listopada 

19 1 Maja-Królewiecka 

20 Kolegialna - Misjonarska 

21 Zacisze-Pl. Dąbrowskiego 

22 Warszawska-Gradowskiego 

23 Kolegialna - Gradowskiego 

24 Dworcowa - Chopina 

25 Kochanowskiego - Mickiewicza 

26 Wyczałkowskiego - Kazimierza Wielkiego 

27 Grodzka 8 

28 Tumska 5 

29 Teatralna 

30 3 Maja 14 

31 Rondo Dmowskiego 

32 1 Maja-Al. Jachowicza 

33 Zgliczyńskiego - Batalionów Chłopskich 

34 Padlewskiego - Gradowskiego 

35 Dobrzyńska-Al. Kobylińskiego 
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36 Mickiewicza-Chopina 

37 Al. Kobylińskiego - Topolowa 

38 Obrońców Westerplatte-Bielska 

39 Dworcowa - Lasockiego 

40 Kwiatka-Jerozolimska 

41 Pl. Stary Rynek-Zduńska 

42 Bielska-Kwiatka 

43 Grodzka-Jerozolimska 

44 Pl. Stary Rynek 

45 Pl. Narutowicza-Grodzka 

46 Pl. Narutowicza 

47 Pl. Narutowicza (dom biskupi) 

48 Tumska (katedra) 

49 Kwiatka 

50 Tumska-Kolegialna 

51 Tumska-Sienkiewicza 

52 Tumska-Królewiecka 

53 Al. Jachowicza-Kilińskiego 

54 Al.  Kilińskiego-4 Pułku Strzelców Konnych 

55 Al. Kilińskiego - Kolegialna 

56 Al. Kilińskiego - Norbertańska 

57 Pl. Obrońców Warszawy-Kościuszki 

58 Kolegialna-1 Maja 

59 Sienkiewicza-1 Maja 

60 Piekarska/Hotel Starzyński 

61 Al. Jachowicza-Bielska 

62 Al. Jachowicza-Obrońców Westerplatte 

63 Al. Roguckiego 

64 Łukasiewicza (nr18-20)-Tysiąclecia 

65 Piekarska-Pomnik Krzywoustego 

66 Popłacińska - Portowa 

67 Paderewskiego 

68 Al. Armii Krajowej - Wańkowicza 

69 Rondo Wojska Polskiego 

70 Św. Zygmunta-Św. Floriana 

71 Szarych Szeregów-Łączniczek 

72 Traugutta-Mickiewicza 

73 7 Czerwca 

74 Przemysłowa - Kostrogaj 
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75 Ostatnia-Spacerowa 

76 Gradowskiego - Sienkiewicza 

77 Grabówka 

78 Wzgórze Tumskie 

79 Wzgórze Tumskie 

80 Wzgórze Tumskie 

81 Wzgórze Tumskie 

82 Sienkiewicza-Kaczmarskiego 

83 Bielska-Tysiąclecia 

84 Czwartaków-Paderewskiego 

85 Kutrzeby 2a-Zespół Szkół nr 5 

86 Al. Piłsudskiego - Wiadukt 

87 Rondo Lajourdie 

88 Mostowa - Most Legionów Marszałka Piłsudskiego 

89 Południowa - Słoneczna 

90 Słoneczna - Wiatraki 

91 Wyszogrodzka-Lenartowicza 

92 Na Skarpie-Jasna 

93 Rondo Bronarskiego 

94 Medyczna - Szpitalna 

95 Otolińska - Boryszewska 

96 Zgliczyńskiego - MOPS 

97 Rembielińskiego - Rutskich 

98 Bielska 51/3 

99 Kutnowska-Góry  

100 Tysiąclecia 10 

101 Kolejowa - Kościelna 

102 Al. Armii Krajowej - Lidl 

103 Batalionu „Parasol” 13 

104 Lachmana 24A-26 

105 Chopina-Lachmana 

 

LP Lokalizacja Miejsce Montażu 

106 Rondo 19 Pułku Piechoty Odsieczy Lwowa Istniejący słup 

107 Skrzyżowanie Harcerska – Wyszogrodzka Istniejący słup 

108 Skrzyżowanie Bielska kierunek Stróżewko – 

Brochocin 

Nowoprojektowany słup 

109 Szpitalna – Traktowa  Istniejący słup 
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110 Łukasiewicza – Miodowa Istniejący słup 

111 Kazimierza Wielkiego - Rybaki Istniejący słup 

112 Morelowa Istniejący słup 

113 Łączniczek 8 / Szarych Szeregów 6 - 12 Nowoprojektowany słup 

114 Bukowa 40 Budynek 

115 Park Północny Nowoprojektowany słup 

 

Precyzyjne ustalenie miejsca lokalizacji punktów kamerowych odbywać będzie się na etapie 

projektowania. 

 1.11  Wytyczne dla punktów kamerowych 

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie podstawowych urządzeń które wchodzą w skład 

punktu kamerowego: 

LP Materiał 

1 Kamera 

2 Uchwyt kamery 

3 Zasilacz 

4 Przełącznica światłowodowa 

5 Przełącznik przemysłowy 

6 Moduły SFP 

7 Szafka punktu kamerowego 

8 Dedykowany słup 

 

Inne czynności: 

 sprawdzenie zgodności oznakowania i ułożenia kabli, 

 pomiar ciągłości żył roboczych i ochronnych, 

 pomiar rezystancji izolacji kabli, 

 pomiar rezystancji uziemienia, 

 pomiar impedancji pętli zwarcia, 

 pomiar skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania, 

 sprawdzenie wykonania połączeń wyrównawczych i ochronnych. 

 Pomiar linii światłowodowych 

 

W przypadku użycia radiowego medium transmisyjnego w skład punktu kamerowego wchodzić będą 

dodatkowo: 
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 Urządzenia radiowe wraz z anteną nadawczo/odbiorczą 

 

Instalacje punktów kamerowych powinny być wykonane starannie, zgodnie z aktualnymi 

przepisami i uznanymi regułami techniki. Przy projektowaniu zasilania każdego punktu kamerowego 

należy wziąć pod uwagę istniejący układ sieci zasilającej. Instalacja zasilająca i sygnałowa każdego 

punktu kamerowego powinny być starannie zaprojektowane i skoordynowane, tak aby zapewniały 

zgodną z przepisami ochronę przeciwporażeniową, przeciwprzepięciową. Ze względu na 

występowanie w instalacji elementów narażonych na skutki wyładowań atmosferycznych (anteny, 

metalowe obudowy kamer i konstrukcje wsporcze) wymagane jest zaprojektowanie i wykonanie 

ochrony odgromowej elementów systemu monitoringu Ochronę odgromową należy wykonać ściśle, 

zgodnie z wymaganiami producenta, stosując odgromniki i ochronniki przepięciowe wymagane i 

zalecane przez producenta systemu radiowego zarówno w torze LAN, antenowym oraz zasilającym. 

 Jako szafki punktu kamerowego powinny być użyte seryjnie produkowane, dopuszczone do 

obrotu obudowy, przeznaczone do zamontowania w nich urządzeń elektrotechnicznych lub 

telekomunikacyjnych. Obudowy mogą być metalowe lub z tworzyw sztucznych, stosownie do 

przyjętego systemu ochrony od porażeń. Stopień ochrony IP obudów powinien być zgodny z 

przeznaczeniem i miejscem eksploatacji szafek. Sposób montażu szafek punktów kamerowych 

należy wykonać zgodnie ze stopniem ochrony IP szafek. Szafki punktu kamerowego powinny być 

wyposażone w system stabilizacji temperatury. Wszystkie elementy i przewody w szafkach punktów 

kamerowych muszą być trwale i estetycznie zamocowane. Do wykonania instalacji zasilającej i 

sygnałowej punktów kamerowych należy zastosować odpowiednie przewody, przystosowane do ich 

środowiska pracy. Przewody należy układać np. w rurkach lub korytkach osłonowych, o trwałości 

odpowiedniej dla lokalnych warunków atmosferycznych. W miejscach dostępnych dla osób 

postronnych instalację należy chronić rurami stalowymi. Rurki i korytka osłonowe na zewnątrz 

budynków należy stosować tak aby nie dopuścić do gromadzenia się w nich wody. Możliwość 

wykorzystania rur osłonowych, koryt kablowych, należy uzgodnić z 

Zamawiającym/Zarządcą/Właścicielem obiektu. 
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 2  Wymagania techniczne urządzeń 

 2.1  Kamery 

 2.1.1  Kamera obrotowa + fisheye 

Zakłada się montaż dwóch kamer w każdym punkcie kamerowym. Kamery obrotowej oraz kamery 

360 która by wspierała kamerę obrotową. Poniżej przestawiono minimalne parametry kamer. 

Kamera obrotowa 

Parametr Wymagane 

Matryca 1/1.9” 2MP CMOS 

Rozdzielczość 1920x1080 25 kl/s 

Szybkość migawki 1/1 ~ 1/10,000 s 

IR 450m 

Ogniskowa 10 mm -330mm, xZ48 zoom 

Zasięg ruchu (obrót) 360  

Zasięg ruchu (pochylenie) -20do 90 

Presety 250 

Prędkość Obrót 0.1/s – 160/s w presecie 240/s 

Pochylenie 0.1/s - 120/s w presecie 200/s  

Patrole Tak, 5 patroli 

Kompresja H>265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG 

WDR 120dB 

Maski prywatności 24 

Detekcja ruchu Tak 

Zoom cyfrowy X12 

Zoom optyczny X30 

Porty RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) 

Protokoły IPv4/IPv6, http, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP  

IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, 

PPPOE, DDNS, FTP, IP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x, 

Zasilanie AC 24V/5A(±25%), HI-PoE 

Pobór prądu 24W, 38W (IR, grzałka) 

Temperatura pracy -30C ~ 70C 

Stopień ochrony IP67 
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Kamera fisheye 

Parametr Wymagane 

Matryca 1/1.8” 5MP CMOS 

Rozdzielczość 3072x2048 

Oświetlenie 0.005Lux/F2.8( Color,1/3s,30IRE) 

0.3Lux/F2.8( Color,1/30s,30IRE) 0Lux(IR on) 

IR 10m 

Kompresja H.265: 3Kbps~ 9984Kbps H.264: 8Kbps~ 

16384Kbps 

Dzień/Noc Auto(ICR) / Color / B/W 

Zoom cyfrowy 16x 

Detekcja ruchu 4 strefy 

Ethernet RJ-45 (100/1000Base-T) 

Protokoły HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FT

P;DHC 

P;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP;Bon

jour ;802.1x;Multicast;ICMP;IGMP;SNMP 

Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)(Class 0) 

Temperatura pracy -30° C ~ +50° C 

Ochrona IP66, IK10 

 2.2  Przełączniki przemysłowe 

W punktach kamerowych skomunikowanych z centrum nadzoru przy pomocy sieci światłowodowej 

należy zainstalować przełączniki przemysłowe o następujących minimalnych parametrach 

technicznych: 

Wymagania podstawowe 

 

1. Przełącznik do zastosowań przemysłowych, posiadający 6 portów 

Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) z negocjacją prędkości 

łącza, wykrywaniem przeplotu (MDI/MDI-X) z czego minimum 4 

porty muszą zapewniać zasilanie PoE zgodnie ze standardem 

802.3at, oraz dodatkowo minimum 2 porty Gigabit Ethernet SFP. 

2. Przełącznik musi obsługiwać optykę 1000BASE-SX, -LX, -ZX, -

BX oraz 100BASE-LX10, -FX. 

3. Przełącznik musi być dostosowany do zastosowań w trudnych 

warunkach środowiska przemysłowego: 

a. zgodność z klasyfikacją odporności na warunki zewnętrzne 

min. IP30, 

b. zakres temperatur pracy od -40°C do 75°C 

c. zakres dopuszczalnego poziomu wilgotności powietrza 5-

95% RH 

d. ochrona przeciwprzepięciowa do 15000 W 

e. ochrona zasilania typu reverse power protection 

f. izolacja 1500 V RMS 1’ 

g. możliwość montażu na szynie DIN oraz na ścianie; 

4. Waga przełącznika poniżej 1,5kg. 
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5. Przełącznik musi posiadać możliwość podłączenia do dwóch 

źródeł zasilania DC 12-58V. W ramach postępowania należy 

dostarczyć do każdej sztuki przełącznika jeden zasilacz AC-DC o 

mocy minimum 240W z montażem na szynie DIN, 

6. Przełącznik musi umożliwiać zasilanie podłączonych urządzeń 

zgodnie ze standardem IEEE 802.3af i IEEE 802.3at. Dostępny 

budżet mocy PoE musi wynosić minimum 120W co daje 

możliwość zasilania jednocześnie każdego portu z mocą do 30W. 

7. Zasilanie PoE musi być możliwe do załączania zgodnie z 

konfigurowalnym harmonogramem obejmującym wybór dni 

tygodnia i zakres godzinowy z dokładnością do 30 minut. 

8. Diagnostyka DDM i okablowania miedzianego. 

9. Nieblokująca architektura o wydajności przełączania min. 16 Gb/s 

10. Szybkość przełączania min. 11,9 milionów pakietów na sekundę 

11. Tablica adresów MAC min. 8000 

12. Pamięć operacyjna: min. 128MB pamięci DRAM 

13. Pamięć Flash: min. 16MB pamięci Flash 

14. Pojemność bufora pakietów min. 4MB 

15. Obsługa sieci wirtualnych IEEE 802.1Q – min. 1024 

jednoczesnych VLAN-ów 

16. Wsparcie dla ramek Jumbo (min. 9000B) 

17. Obsługa IEEE 802.3x 

18. Obsługa Q-in-Q IEEE 802.1ad 

19. Obsługa VLAN-ów protokołowych i MAC-based oraz subnet-

based. 

20. Obsługa GVRP lub protokołu równoważnego 

21. Obsługa funkcjonalności Private VLAN - blokowanie ruchu 

pomiędzy klientami z umożliwieniem łączności do wspólnych 

zasobów sieci 

22. Obsługa mechanizmu Voice VLAN 

23. Obsługa Quality of Service 

a. IEEE 802.1p 

b. DSCP 

c. 8 kolejek priorytetów na każdym porcie wyjściowym 

d. Algorytmy min. SPQ i WRR 

24. Obsługa Link Layer Discovery Protocol LLDP IEEE 802.1AB 

25. Obsługa LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED)  

26. Możliwość instalacji min. dwóch wersji oprogramowania - 

firmware 

27. Możliwość przechowywania min. kilkunastu wersji konfiguracji w 

plikach tekstowych w pamięci Flash 

28. Możliwość monitorowania zajętości CPU 

29. Lokalna możliwość monitoringu pakietów (Mirroring) 

 

Obsługa Multicastów 

 

1. Statyczne przyłączenie do grupy multicast 

2. Min. 1000 grup multicast 

3. Filtrowanie IGMP 

4. Obsługa Multicast VLAN Registration - MVR 

5. Obsługa IGMP v1/v2/v3 

6. Obsługa IGMP v1/v2/v3 snooping  

7. Obsługa MLD v1/v2 snooping 

Bezpieczeństwo 1. Obsługa uwierzytelniania na porcie 

a. IEEE 802.1X  

b. Uwierzytelnianie adresu MAC 

2. Możliwość integracji uwierzytelniania z systemem NAC (Network 

Access Control) – wsparcie min. dla RFC 3580 

3. Możliwość wymuszenia reautentykacji dołączonego klienta z 

systemu NAC 

4. Przydział sieci VLAN, ACL/QoS podczas uwierzytelniania (min. 

RFC 2868, RFC 3580, RFC 4675) 
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5. Obsługa Guest VLAN dla IEEE 802.1X 

6. Obsługa TACACS+ 

7. Obsługa RADIUS Authentication 

8. Obsługa RADIUS Accounting 

9. Bezpieczeństwo MAC adresów 

a. ograniczenie liczby MAC adresów na porcie 

b. możliwość wpisania statycznych MAC adresów na 

port/vlan 

c. kontrola aktywności przechowywanych w tablicy adresów 

MAC (aging) 

d. możliwość wyłączenia MAC learning 

10. Obsługa SNMPv1/v2/v3 

11. Obsługa SSHv2 

12. Listy kontroli dostępu ACL pracujące na warstwie 2, 3 i 4 

13. Obsługa transferu plików TFTP 

14. Obsługa DHCP Option 82 

15. Obsługa Dynamic ARP Inspection 

16. Obsługa IP Source Guard 

17. Obsługa DHCP Relay 

18. Obsługa DHCP Snooping 

19. Obsługa Loop Protection 

20. Obsługa Unicast/Multicast/Broadcast Storm Control 

21. Ograniczanie przepustowości (rate limiting) na portach 

wyjściowych z kwantem max. 100 kb/s  

Bezpieczeństwo sieciowe 

 

1. Obsługa STP (Spinning Tree Protocol) IEEE 802.1D 

2. Obsługa RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1w 

3. Obsługa MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1s – 

min. 8 instancji drzewa rozpinającego 

4. Obsługa G.8032 (ERPS) 

5. Obsługa Link Aggregation IEEE 802.3ad wraz z LACP – maks. 8 

grup 

Zarządzanie 1. Obsługa synchronizacji czasu NTP 

2. Zarządzanie przez SNMP v1/v2/v3 

3. Zarządzanie przez przeglądarkę WWW – HTTPS – pozwalające 

na konfigurację i monitoring funkcjonowania przełącznika w 

pełnym zakresie udostępnianych przez niego mechanizmów 

4. Telnet 

5. SSHv2 

6. Ping dla IPv4 / IPv6 

7. Obsługa Syslog 

8. Obsługa sFlow  

9. Obsługa RMON min. 4 grupy: Status, History, Alarms, Events 

(RFC 2819) 

Inne 1. Zgodność z normami i standardami: 

a. RoHS 

b. Dyrektywa 2004/108/EC 

c. EN 61000-6-2:2005 

d. EN 61000-6-4:2007 +A1: 2011 

e. CISPR 22: 2006 Ed 5.2, Class A (International Emissions) 

f. CISPR 24:A2: 2003 Class A (International Immunity) 

g. IEC 61000-4-2:2008/EN 61000-4-2:2009 Electrostatic 

Discharge, 6kV Contact, 8kV Air, Criteria B 

h. IEC 61000-4-3:2008/EN 61000-4-3:2006+A1: 2008 

Radiated Immunity 20V/m, Criteria A 

i. IEC 61000-4-4:2004 am1 ed.2/EN 61000-4-4:2004/A1: 

2010 Transient Burst, 4 kV, Criteria A 

j. IEC 61000-4-5:2005 /EN 61000-4-5:2006 Surge, 1kV DC 

Input, 2kV Ethernet Ports Criteria B 

k. IEC 61000-4-6:2008/EN 61000-4-6:2009 Conducted 

Immunity, 0.15-80 MHz, 10V RMS, Criteria A 
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l. IEC/EN 61000-4-8:2009 Power Frequency Magnetic Field 

Immunity, 300 A/m, Criteria A 

m. IEC/EN 61000-4-9:1993 +A1: 2001 Pulsed Magnetic Field 

Immunity, 300 A/m, Criteria A 

Gwarancja 

 

1. Gwarancja producenta urządzeń na okres min. 3 lat obejmująca 

wymianę uszkodzonego urządzenia oraz bezpłatne aktualizacje 

oprogramowania Firmware. 

 

Należy również zainstalować wkładki SFP po stronie przełącznika przemysłowego oraz od strony 

przełącznika centralnego. Zakres temperatury pracy wkładek musi być zgodny z zakresem 

temperatury pracy zastosowanego przełącznika. 

Minimalne wymagania: 

Parametr Wymagane 

Typ złączy LC 

Zasięg transmisji 20km 

Długość fali 1310nm 

Prędkość transmisji 1.25 Gbps 

Temperatura pracy -40C + 85C 

 2.3  Szafka punktu kamerowego 

Dla nowo projektowanych punktów kamerowych, gdzie zakłada się montaż szafek teletechnicznych 

na słupach, należy dostarczyć szafki o następujących minimalnych parametrach technicznych: 

• materiał: stal ocynkowana, 

• stopień ochrony IP 66, 

• wymiary: 300 x 400 x 200 (szerokość, wysokość, głębokość), 

• wyposażanie wewnętrzne: szyna din 35mm, 

• wewnętrzna przestrzeń w szafce musi umożliwiać instalację następujących urządzeń: 

przełącznica światłowodowa na maks. liczbę włókien 12J, mediakonwerter, zasilacz AC/DC, 

zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, wyłącznik nadprądowy, 

• otwory kablowe min. 4 (dół szafki) wyposażone w dławiki kablowe, 

• dedykowany przez producenta uchwyt na słup, 

• waga max szafki bez urządzeń 7kg. 

 

Jako szafki punktów kamerowych muszą być użyte seryjnie produkowane, dopuszczone do obrotu 

obudowy, przeznaczone do zamontowania w nich urządzeń elektrotechnicznych lub 

telekomunikacyjnych. Sposób montażu szaf, urządzeń i doprowadzenia przewodów nie może 
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naruszać stopnia ochrony IP (wprowadzenia przewodów należy wykonać zgodnie z zaleceniami 

producenta szaf; należy stosować dedykowane uszczelnienia). Wszystkie elementy i przewody w 

szafkach punktów kamerowych muszą być trwale i estetycznie zamocowane.  

W każdej szafce część elektryczna musi zostać wydzielona i zabezpieczona od części 

telekomunikacyjnej tak, aby osoba nieposiadająca stosownej wiedzy z zakresu elektryki mogła 

bezpiecznie dokonywać montażu urządzeń telekomunikacyjnych. 

 

W przypadku, gdy zakres temperaturowy pracy zastosowanych urządzeń w szafce nie spełnia 

lokalnych warunków środowiskowych w miejscu montażu, szafka powinna zostać wyposażona w 

system stabilizacji temperatury. 

 2.4  Przełącznik rdzeniowy 

Wymagania podstawowe 

 
1. Przełącznik posiadający 24 porty 1Gb/10Gb 10GBASE-X, 1 

port 10Gb/40Gb QSFP+ oraz 2 porty 

10Gb/25Gb/40Gb/50Gb/100Gb QSFP28, 

2. Dedykowany port do zarządzania przełącznikiem poza pasmem,  

3. Dedykowany port konsoli szeregowej RJ-45, 

4. Port Micro-USB,  

5. Wysokość urządzenia nie większa niż 1U, 

6. Możliwość łączenia do 8 urządzeń w stos zarządzany z 

pojedynczego adresu IP, połączenie pomiędzy urządzeniami 

musi być możliwe z wykorzystaniem portów 100Gb, 

7. Nieblokująca architektura o wydajności przełączania min. 880 

Gbps  

8. Przełącznik musi być wyposażony w dwa zasilacze, które 

umożliwiają uzyskanie redundancji zasilania z możliwością 

wymiany w czasie działania przełącznika. Zasilacze muszę 

zapewniać przepływ powietrza przód-tył,  

9. Modularny system chłodzenia z przepływem powietrza przód-

tył, 

10. Tablica MAC adresów min. 272K, 

11. Pamięć operacyjna: min. 4 GB RAM DDR3,  

12. Pamięć SSD: min. 32 GB, 

13. Bufor pakietów: min 12 MB  

14. Obsługa sieci wirtualnych IEEE 802.1Q – min. 4092, 

15. Obsługa funkcjonalności Private VLAN - blokowanie ruchu 

pomiędzy klientami z umożliwieniem łączności do wspólnych 

zasobów sieci, 

16. Obsługa VxLAN Tunneling End Point (VTEP) 

17. Wsparcie dla ramek Jumbo Frames (min. 9216 bajtów), 

18. Obsługa Q-in-Q IEEE 802.1ad, 

19. Obsługa Quality of Service 

a. IEEE 802.1p, 

b. DiffServ/DSCP, 

c. 8 kolejek priorytetów na każdym porcie wyjściowym, 

20. Obsługa Link Layer Discovery Protocol LLDP IEEE 802.1AB, 

21. Obsługa LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED),  

22. Przełącznik wyposażony w modularny system operacyjny z 

ochroną pamięci, procesów oraz zasobów procesora, 
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23. Możliwość instalacji min. dwóch wersji oprogramowania – 

firmware, 

24. Możliwość przechowywania min. kilkunastu wersji konfiguracji 

w plikach tekstowych w pamięci urządzenia, 

25. Możliwość monitorowania zajętości CPU,  

26. Lokalna i zdalna możliwość monitoringu pakietów (Local and 

Remote Mirroring), 
Obsługa routingu IPv4 

 
1. Sprzętowa obsługa routingu IPv4 - forwarding 

2. Pojemność tabeli routingu min. 256 tys. wpisów 

3. Routing statyczny 

4. Obsługa routingu dynamicznego IPv4 

a. RIP v1/v2 

b. OSPFv2 (dla min. 4 aktywnych interfejsów) 

5. Możliwość rozbudowy funkcji routingu IPv4 o protokoły: 

a. BGP4 oraz MBGP (BGP4+) 

b. IS-IS 

6. Policy Based Routing dla IPv4 

7. Obsługa DHCP/BootP Relay dla IPv4 
Obsługa Routingu IPv6 

 
1. Sprzętowa obsługa routingu IPv6 - forwarding 

2. Pojemność tabeli routingu min. 128 tys. wpisów 

3. Routing statyczny 

4. Obsługa routingu dynamicznego dla IPv6 

a. RIPng 

b. OSPF v3 (dla min. 4 aktywnych interfejsów) 

5. Możliwość rozbudowy funkcji routingu IPv4 o protokoły: 

a. BGP4 oraz MBGP (BGP4+) 

b. IS-IS 

6. Ping dla IPv6 

7. Tracert dla IPv6 

8. Obsługa MLDv1 (Multicast Listener Discovery version 1) 

9. Obsłgua MLDv2 (Multicast Listener Discovery version 2) 

10. Policy Based Routing dla IPv6 

11. Obsługa DHCP/BootP Relay dla IPv6 

12. Opcja IPv6 Router Advertisement dla DNS - RFC 6106 
Obsługa multicastów 

 
1. Statyczne przyłączanie do grupy multicast 

2. Filtrowanie IGMP 

3. Obsługa PIM snooping 

4. Obsługa Multicast VLAN Registration - MVR 

5. Obsługa IGMP v1/v2/3v3 

6. Obsługa IGMP v1/v2/v3 snooping 

7. Możliwość konfiguracji statycznych tras dla routingu 

multicastów 
Bezpieczeństwo 

 
1. Kontrola dostępu do sieci 

c. IEEE 802.1x - RFC 3580 

d. Autentykacja MAC  

2. Kontrola dostępu wielu klientów na jednym porcie 

3. Możliwość integracji z systemem kontroli dostępu do sieci 

(NAC – Network Access Control) 

4. Przydział sieci VLAN, ACL, ograniczanie pasma podczas 

logowania do sieci 

5. Obsługa TACACS+ 

6. Obsługa RADIUS Authentication (RFC 2138) 

7. Obsługa RADIUS Accounting (RFC 2139) 

8. Dwukierunkowe (ingress oraz egress) listy kontroli dostępu 

ACL pracujące na warstwie 2, 3 i 4 

a. Adres MAC źródłowy i docelowy plus maska 

b. Adres IP źródłowy i docelowy plus maska dla IPv4 oraz 

IPv6 
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c. Protokół - np. UDP, TCP, ICMP, IGMP, OSPF, PIM, 

IPv6 itd. 

d. Numery portów źródłowych i docelowych TCP, UDP 

e. Zakresy portów źródłowych i docelowych TCP, UDP 

f. Identyfikator sieci VLAN - VLAN ID 

g. Flagi TCP 

h. Obsługa fragmentów 

9. Listy kontroli dostępu ACL realizowane w sprzęcie bez 

zmniejszania wydajności przełącznika 

10. Możliwość zliczania pakietów trafiających do ACL.  

11. Obsługa transferu plików TFTP/SCP 

12. Obsługa DHCP Option 82 

13. Gratuitous ARP Protection 

14. Trusted DHCP Server 

15. DHCP Snooping 

16. Dynamic ARP Inspection 

17. Ograniczanie przepustowości (rate limiting) na portach 

wyjściowych  

 

Bezpieczeństwo sieciowe 

 
1. Obsługa redundancji routingu VRRP - RFC 2338 

2. Obsługa STP (Spinning Tree Protocol) IEEE 802.1D 

3. Obsługa RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1w 

4. Obsługa MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1s 

5. Obsługa PVST+ 

6. Obsuga Link Aggregation IEEE 802.3ad wraz z LACP - 64 

grupy po 8 portów 

7. Obsługa Multichassis EtherChannel 
Zarządzanie 

 
1. Obsługa synchronizacji czasu NTP 

2. Zarządzanie przez SNMP v1/v2/v3 

3. Zarządzanie przez przeglądarkę WWW – protokół  http i https 

4. Możliwość zarządzania przez protokół XML 

5. Telnet Serwer/Klient dla IPv4 / IPv6 

6. SSH2 Serwer/Klient dla IPv4 / IPv6 

7. Ping dla IPv4 / IPv6 

8. Traceroute dla IPv4 / IPv6 

9. Obsługa SYSLOG z możliwością definiowania wielu serwerów 

10. Sprzętowa obsługa NetFlow lub sFlow 

11. Obsługa RMON min. 4 grupy: Status, History, Alarms, Events  
Inne 

 
1. Obsługa Data Center Bridging 

a. Data Center Bridging Exchange Protocol (DCBx) 

b. Priority Flow Control (PFC) 

c. Enhanced Transmission Selection (ETS) 

2. Obsługa skryptów CLI 

a. Obsługa funkcji TCL w skryptach CLI 

b. Możliwość edycji skyptów i ACL bezpośrednio na 

urządzeniu (system operacyjny musi zawierać edytor 

plików tekstowych) 

c. Możliwość uruchamiania skryptów ręcznie, o 

określonym czasie lub co wskazany okres czasu oraz na 

podstawie wpisów w logu systemowym. 
Gwarancja 

 
1. Wraz z urządzeniem wymagane jest dostarczenie kontraktu 

serwisowego na okres min. 3 lat umożliwiający: 

a. bezpłatne aktualizacje oprogramowania Firmware, 

b. wymianę uszkodzonego urządzenia z dostawą 

następnego dnia roboczego od weryfikacji awarii, 

c. wsparcia technicznego producenta poprzez infolinię, 

pocztę e-mail oraz telefon. 
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Należy również zainstalować wkładki SFP po stronie przełącznika rdzeniowego  

Minimalne wymagania: 

Parametr Wymagane 

Typ złączy LC 

Zasięg transmisji 20km 

Długość fali 1310nm 

Prędkość transmisji 10Gbps 

Temperatura pracy -40C + 85C 

 2.5  Przełącznik dostępowy 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne przełącznika 24p 
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Wymagania podstawowe 

 

1. Przełącznik posiadający  

a. min. 24 interfejsów 1000BASE-X SFP, 

b. min 4 interfejsy uplink 1000BASE-X SFP,  

c. min 4 interfejsy 10/100/1000BASE-T RJ45 (dopuszczalne interfejsy 

Combo). 

Minimalna liczba jednocześnie wykorzystywanych interfejsów: 28. 

2. Wbudowany dodatkowy interfejs do zarządzania poza pasmem - out of 

band management. 

3. Przełącznik musi posiadać wsparcie Energy Efficient Ethernet IEEE 

802.3az na wszystkich interfejsach 10/100/1000BASE-T. 

4. Wysokość urządzenia nie więcej niż 1U. 

5. Przełącznik musi posiadać wbudowany zasilacz 230V AC oraz możliwość 

realizacji redundancji zasilania poprzez instalację wewnętrznego lub 

zewnętrznego dodatkowego źródła zasilania. 

6. Przełącznik musi posiadać nieblokującą architekturę o wydajności 

przełączania min. 128 Gbps oraz szybkości przełączania min. 95 Mpps. 

7. Musi posiadać możliwość realizacji stosów – łączenia fizycznych 

przełączników w zarządzane z pojedynczego adresu IP jedno logiczne 

urządzenie. Architektura stosu musi umożliwiać realizację zamkniętej 

pętli. Wymagana jest możliwość łączenia do 8 przełączników w stos.  

8. Tablica MAC adresów min. 16k. 

9. Pamięć operacyjna: min. 1GB pamięci DRAM. 

10. Pamięć Flash: min. 2GB pamięci Flash. 

11. Pojemność bufora pakietów min. 1,5 MB. 

12. Obsługa sieci wirtualnych IEEE 802.1Q – min. 4094. 

13. Obsługa funkcjonalności Private VLAN - blokowanie ruchu pomiędzy 

klientami z umożliwieniem łączności do wspólnych zasobów sieci. 

14. Wsparcie dla ramek Jumbo Frames (min. 9198 bajtów). 

15. Obsługa Q-in-Q IEEE 802.1ad. 

16. Obsługa Quality of Service: 

a. IEEE 802.1p 

b. DiffServ 

c. 8 kolejek priorytetów na każdym porcie wyjściowym 

17. Obsługa Link Layer Discovery Protocol LLDP IEEE 802.1AB. 

18. Obsługa LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED) . 

19. Wbudowany DHCP serwer i klient. 

20. Możliwość instalacji min. dwóch wersji oprogramowania - firmware 

21. Możliwość przechowywania min. kilkunastu wersji konfiguracji w plikach 

tekstowych w pamięci.  

22. Możliwość monitorowania zajętości CPU. 

23. Lokalna i zdalna możliwość monitoringu pakietów (Local and Remote 

Mirroring) 
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Obsługa routingu IPv4 

 

1. Sprzętowa obsługa routingu IPv4 – forwarding. 

2. Pojemność tabeli routingu  min. 480 wpisów. 

3. Routing statyczny. 

4. Obsługa routingu dynamicznego IPv4 ze wsparciem przynajmniej dla 

protokołu RIPv1/v2. 

5. Policy Based Routing dla IPv4. 

6. Możliwość licencyjnej rozbudowy rozszerzającej funkcje routingu o 

protokół OSPF. 

 

Obsługa routingu IPv6 

 

7. Sprzętowa obsługa routingu IPv6 – forwarding. 

8. Pojemność tabeli routingu min. 240 wpisów. 

9. Routing statyczny. 

10. Obsługa routingu dynamicznego dla IPv6 ze wsparciem przynajmniej dla 

protokołu RIPng. 

11. Policy Based Routing dla IPv6. 

12. Możliwość licencyjnej rozbudowy rozszerzającej funkcje routingu o 

protokół OSPF v3. 

Obsługa ruchu multicast 

 

1. Statyczne przyłączenie do grupy multicast. 

2. Filtrowanie IGMP. 

3. Obsługa IGMP v1 (RFC 1112). 

4. Obsługa IGMP v2 (RFC 2236). 

5. Obsługa IGMP v3 (RFC 3376). 

6. Obsługa IGMP v1/v2/v3 snooping.  
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Bezpieczeństwo sieciowe 1. Obsługa uwierzytelniania stacji roboczych z wykorzystaniem 

mechanizmów: 

e. IEEE 802.1x, 

f. Web-based, 

g. Adres MAC. 

2. Obsługa wielu sesji uwierzytelniających (min. 4) na jednym porcie.  

3. Przydział sieci VLAN, ACL i parametrów QoS podczas uwierzytelniania. 

4. Wsparcie dla profilowania urządzeń podłączających się do przełącznika. 

Profil oznacza połączenie:  

a. definicji sieci VLAN,  

b. reguły filtrowania w warstwach L2-L4 dla IPv4 i IPv6,  

c. realizację zasad jakości usług w warstwach L2-L4 dla IPv4 i IPv6,  

d. realizację zasad ograniczania prędkości dla IPv4 i IPv6 w 

warstwach L2-L4.  

5. Obsługa funkcjonalności Guest VLAN. 

6. Obsługa funkcjonalności Kerberos snooping - przechwytywanie 

autoryzacji użytkowników z wykorzystaniem protokołu Kerberos. 

7. Obsługa TACACS+ (RFC 1492). 

8. Obsługa RADIUS Authentication (RFC 2865). 

9. Obsługa RADIUS Accounting (RFC 2866). 

10. Dwukierunkowe (ingress oraz egress) listy kontroli dostępu (ACL) 

pracujące na warstwie 2, 3 i 4.  

11. Listy kontroli dostępu ACL realizowane w sprzęcie bez zmniejszenia 

wydajności przełącznika. 

12. Obsługa bezpiecznego transferu plików SCP/SFTP. 

13. Obsługa DHCP Option 82. 

14. Obsługa Trusted DHCP Server. 

15. Obsługa DHCP Snooping. 

16. Ograniczanie przepustowości (rate limiting) na interfejsach wyjściowych z 

kwantem 8 kb/s. 

17. Obsługa STP (Spinning Tree Protocol) IEEE 802.1D. 

18. Obsługa RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1w. 

19. Obsługa MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1s. 

20. Obsługa PVST+. 

21. Obsługa Link Aggregation IEEE 802.3ad wraz z LACP – min. 64 grupy po 

8 interfejsów. 

Zarządzanie 

 

1. Obsługa synchronizacji czasu NTP/SNTP.  

2. Zarządzanie przez SNMP v1/v2/v3. 

3. Zarządzanie przez przeglądarkę WWW z wykorzystaniem protokołu http i 

https. 

4. Telnet Serwer/Klient dla IPv4 / IPv6. 

5. SSH2 Serwer/Klient dla IPv4 / IPv6. 

6. Ping dla IPv4 / IPv6. 

7. Traceroute dla IPv4 / IPv6. 

8. Obsługa SYSLOG z możliwością definiowania wielu serwerów. 

9. Obsługa RMON min. 4 grupy: Status, History, Alarms, Events (RFC 

1757). 

10. Obsługa RMON2 (RFC 2021). 

11. Obsługa skryptów CLI ze wsparciem funkcji TCL/Tk. 
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Gwarancja Gwarancja: dożywotnia (tj. do 5 lat od wycofania przełącznika z produkcji), wysyłka 

NBD, dostęp do aktualizacji, zgłoszenie problemów do producenta (w godzinach 8-17, 

PN-PT). 

 2.6  Szafy RACK 

Szafa RACK 19” 42U 

Parametr Wymagane 

Szerokość wewnętrzna ["] 19 

Wysokość wewnętrzna [U] 42 

Szerokość zewnętrzna [mm] 800 

Wysokość zewnętrzna [mm] 2050 

Głębokość zewnętrzna [mm] 1000 

Drzwi Przednie Perforowane stalowe (zamek pantentowy) 

Tylne Perforowane stalowe 

boczne Stalowe (zatrzaskowe) 

Wymagania ogólne 1. Wyposażona w panel wentylacyjny sufitowy wyposażony w termostat i 2 

wentylatory, zapewniający wymianę powietrza w szafie oraz efektywne 

chłodzenie zainstalowanego tam sprzętu aktywnego.   

2. Konstrukcja w postaci lekkiego szkieletu stalowego zapewniającego dużą̨ 

wytrzymałość́ mechaniczną oraz niezbędną̨ sztywność. 

3. Uniwersalna konstrukcja drzwi powinna zapewniać́ możliwość otwierania na 

prawą lub lewą stronę.  

4. 19" rama montażową z regulacją głębokości położenia zapewniająca łatwość 

montażu dowolnego sprzętu.   

5. Pełne uziemienie wszystkich sekcji szafy bez konieczności osobnego 

zamawiania jakichkolwiek elementów uzupełniających.  

6. Wyposażona w listwę zasilającą RACK 1U min 8 gniazd 230V, panel 

porządkujący 19"/1U, półkę stałą 1U oraz patch panel. 

7. Cokół na zapas kabla światłowodowego. 

 

Szafa RACK 19” 18U 

Parametr Wymagane 

Szerokość wewnętrzna ["] 19 

Wysokość wewnętrzna 18 

Szerokość zewnętrzna [mm] 600 

Wysokość zewnętrzna [mm] 988 

Głębokość zewnętrzna [mm] 600 

Drzwi przednie przeszklone 
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Drzwi boczne Zatrzaskowe z zamknięciem na klucz 

Drzwi tylne Zamykane na klucz 

Otwory na przewody Od góry i od dołu 

Otwory wentylacyjne W ścianach bocznych, w drzwiach 

 2.7  Serwery 

Zakłada się montaż dwóch serwerów w szafie Rack 19” 42 U w lokalizacji Stary Rynek 1. 

Parametr  Wymagane 

Obudowa Obudowa typu Rack o wysokości 1U z 8 zatokami na dyski 2.5 cala wraz z kompletem 

szyn umożliwiających montaż w standardowej szafie RACK 

Płyta główna -Dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, 

umożliwia instalację procesorów 28-rdzeniowych; 

-Płyta posiada 1 złącze PCI Express generacji 3, połowy wysokości połowy długości 

z możliwością rozbudowy. 

-Płyta posiada możliwość integracji dedykowanej, wewnętrznej pamięci M.2 SSD 

SATA przeznaczonej dla wirtualizatora (niezależne od dysków twardych); 

Procesory -Zainstalowany jeden procesor 12-rdzeniowy Intel Xeon Silver 4116 w architekturze 

x86 osiągające w tym serwerze w testach wydajności SPECint_rate2006 min. 1020 

pkt; 

Pamięć RAM -Zainstalowane 16 GB pamięci RAM typu DDR4 Registered, 2400Mhz 

-Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci ECC, SDDC; Mirrored Channel 

Mode, Lockstep 

-Wsparcie dla konfiguracji pamięci w trybie „Rank Sparing”; 

-24 gniazd pamięci RAM na płycie głównej, obsługa 1536GB pamięci RAM DDR4; 

Kontrolery dyskowe, I/O -Zainstalowany kontroler SAS/SATA RAID 0, 1, 5, 6, 10. 50, 60 12GB/s z 

zabezpieczeniem cache 1GB. 

Dyski twarde -Zainstalowany 1 dysk 300GB SAS 10000 RPM 2,5 cala; 

-Obudowa posiada 8 wnęk dla dysków twardych Hotplug 2,5 cala; 

Kontrolery LAN/Inne 

napędy zintegrowane 

-Trwale zintegrowana karta LAN, nie zajmująca żadnego z dostępnych slotów PCI 

Express, wyposażona w interfejsy: 2x 1Gb/s LAN oraz 2x10Gb/s LAN SFP+ wraz z 

wkładkami 

Inne napędy zintegrowane -Brak 

Porty -zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA; 

-5x USB, w tym 4x USB w standardzie 3.0 (1 wewnętrzne, 1 dostępne z przodu 

serwera oraz 2 z tyłu serwera);  

Zasilanie, chłodzenie -Redundantne zasilacze hotplug klasa Platinum o mocy maksymalnej 550W; 

-Redundantne wentylatory hotplug;  
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Zarządzanie -Wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera 

-Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania 

zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: 

1. Niezależny od systemu operacyjnego, umożliwiający pełne zarządzanie, 

zdalny restart serwera; 

2. Dostęp przez kartę LAN 1 Gb/s  (dedykowane złącze RJ-45 z tyłu 

obudowy) do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z 

możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową 

współdzieloną z systemem operacyjnym; 

3. Dostęp poprzez przeglądarkę Web (także SSL, SSH) 

4. Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii 

5. Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP) 

6. Możliwość przejęcia konsoli tekstowej 

7. Opcjonalne przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym 

oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie 

sprzętowym (cyfrowy KVM) 

8. Sprzętowy monitoring serwera w tym stanu dysków twardych i kontrolera 

RAID (bez pośrednictwa agentów systemowych) 

 

Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez 

producenta serwera umożliwiające instalację systemów operacyjnych, zdalne 

zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje 

dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego 

monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta 

główna, procesory, pamięć operacyjna itd.). 

OS Microsoft Serwer  

Gwarancja 

 

-5 lat gwarancji producenta serwera z czasem reakcji najpóźniej w następnym dniu 

roboczym od zgłoszenia usterki; 

 

-Bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników 

dożywotnio dla oferowanego serwera; 

-Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w 

najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za 

pośrednictwem strony www producenta serwera; 

Dokumentacja, inne -Elementy, z których zbudowany jest serwer są produktami producenta tych 

serwerów lub są przez niego certyfikowane oraz całe są objęte gwarancją 

producenta, o podanym powyżej poziomie SLA. 

 2.8  Macierz dyskowa 

Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) 

Obudowa Macierz musi mieć możliwość zainstalowania w standardowej szafie RACK 19" nie będącej 

przedmiotem zamówienia.  

Rozmiar jednostek sterujących macierzą jak i półek rozszerzeń, nie może przekraczać 8U. 

Dodawanie  półek lub dysków musi odbywać się bezprzerwowo. 
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Kontrolery Macierz musi posiadać 2 kontrolery pracujące w trybie active/active. 

Każdy kontroler musi posiadać: 

- Minimum 8 GB Cache wewnątrz kontrolera 

- Minimum 2 porty 10GbE SFP+ oraz 16Gb FC. Zamawiający nie przewiduje używania 

portów 10Gbit i 16Gb FC w tym samym momencie. Kontroler musi posiadać albo dwa porty 

działające jako „omniporty” – zależnie od zainstalowanego Gbic, albo dwa porty 10Gbit + 

dwa porty 16Gb FC. 

Zamawiający wymaga dostarczenia Gbic do podłączenia macierzy poprzez 10Gbit. 

Podłączenie 

hostów 

Oferowana macierz musi posiadać w chwili dostawy minimum: 

a. 4x 1Gb iSCSI RJ45; 

b. min. 1 dedykowany port zarządzający na każdą jednostkę sterującą. 

Cache Każdy z modułów sterujących musi być wyposażony w min 8GB pamięci cache 

zabezpieczonej mechanizmem mirroringu.  

Pamięć podręczna musi być zabezpieczona przed utratą danych w przypadku zaniku zasilania 

za pomocą technologii nie wymagającej baterii. 

Dyski Macierz musi obsługiwać dyski twarde typu NL-SAS, SAS i SSD oraz umożliwiać instalację 

różnych typów dysków w ramach jednej półki dyskowej.  

Macierz musi być wyposażona w min. 48 dysków 12TB SAS  hot-plug. 

Macierz musi umożliwiać obsługę min. 48 dysków LFF lub 96 dysków SFF. 

Funkcjonalność Macierz musi obsługiwać typy protekcji RAID 0,1,5,6,10. 

Macierz musi umożliwiać zwiększanie online pojemności poszczególnych wolumenów 

logicznych oraz dynamiczne alokowanie przestrzeni dyskowej (tzw. „thinprovisioning”).  

Wymagana możliwość wykonania minimum 128 kopii migawkowych wolumenów  z 

możliwością rozszerzenia tej funkcjonalności do minimum 1024 kopii. Wymagany 

mechanizm re-direct on write. 

Macierz musi mieć możliwość replikacji asynchronicznej zapisanych na niej danych poprzez 

sieć IP. Licencja na tę funkcjonalność  jest przedmiotem zamówienia. 

Wymagana możliwość rozszerzenia pojemności cache kontrolerów za pomocą dedykowanych 

dysków Flash macierzy na potrzeby wspomagania wydajności operacji odczytów z systemu 

dyskowego. 

Macierz musi posiadać funkcjonalność automatycznego przenoszenia danych na dyski 

większej wydajności  w zależności od częstości dostępu do danych (tzw. „tiering”). 

Wymagane rozwiązanie dokonujące wspomnianego przenoszenia danych w odstępach 

najwyżej kilku-sekundowych. Opcjonalnie macierz powinna mieć możliwość automatycznego 

przenoszenia danych na dyski Flash. Licencja na tę funkcjonalność nie jest przedmiotem 

zamówienia. 

Wymagana możliwość definiowania minimum 16 globalnych dysków hot-spare. 

Wymagana funkcjonalność szybkiej odbudowy grupy RAID poprzez odbudowę tylko 

obszarów Stripe które uległy uszkodzeniu. 

Wydajność Obsługa minimum 1024 logicznych wolumenów o rozmiarze do 140TB 

Obsługa minimum 32 grup dyskowych 
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Możliwość obsługi minimum 32 grup hostów 

Możliwość obsługi minimum 256 hostów. 

Możliwość migracji minimum 32 wolumenów danych w procesie migracji asynchronicznej. 

Możliwości Macierz musi umożliwiać budowę przestrzeni, umożliwiającej osiągnięcie: 

100 tysięcy IOPS (random disk read) 

3.5 Gbps sekwencyjnego odczytu dysków 

3.0 Gbps sekwencyjnego zapisu dysków 

Zarządzanie 

macierzą 

Dostępne dwa porty 1Gbe Base-T – po jednym na kontroler. 

Zarządzanie macierzą powinno być możliwe za pomocą graficznego interfejsu użytkownika 

dostępnego poprzez protokół HTTPS, oraz za pomocą linii komend cli osiągalnej poprzez 

protokół SSH. 

GUI powinno umożliwiać ustawienie nazwy systemu, konfiguracje serwera NTP, dodawanie 

kolejnych zasobów dyskowych, zmianę hasła administratora, tworzenie RAID group oraz 

wolumenów danych, listowanie wolumenów podpiętych do danego hosta. 

Macierz musi posiadać automatyczny monitoring z możliwością informowania o awariach 

poprzez protokół SMTP oraz SNMP. Wymagana możliwość definiowania poziomu 

wysyłanych komunikatów np. error, warning, critical error itp. 

Wymagana możliwość sprawdzenia aktualnego stanu oraz parametrów wydajnościowych 

macierzy takich jak utylizacja CPU oraz interfejsów połączeniowych, status model oraz 

parametry każdego dysku macierzy, transfer odczyt/zapis danych do wolumenów w postaci 

IO oraz MBs. 

Macierz musi posiadać możliwość prezentacji historycznych danych wydajnościowych takich 

jak ilość operacji wejścia/wyjścia, transfer danych, średni czas dostępu do danych, głębokość 

kolejki i inne.   

Inne Wymagana jest redundancja wszystkich elementów urządzeń tj. kontrolerów, zasilaczy, 

wentylatorów i ścieżek do dysków. Wymiana tych elementów musi się odbywać bez 

konieczności wyłączania urządzeń. 

Gwarancja  Minimum 36 miesięcy maximum zgodnie ze złożoną ofertą serwisu producenta On-Site w 

trybie NBD.  

Sprzęt musi być wyprodukowany nie wcześniej niż w II połowie 2018 roku. 

 2.9  Zasilacz awaryjny UPS 

Zakłada się instalację zasilacza awaryjnego UPS o mocy 3 kVA/ 60 min. Musi pochodzić z seryjnej 

produkcji nie starszej niż 6 miesięcy i od tego samego producenta. 
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Minimalne parametry: 

Parametr Wymagane 

MOC 3000VA 

Technologia “on-line”  

Cos Fi  0,9 

Obudowa  Rack19”, wymiary maks. 440 (szer.) X 610 (głęb.) X 2 U (wys.) 

Zakres napięcia wejściowego 

AC 
120V – 276 VAC wejście nie przechodzi na pracę z baterii 

Poziom hałasu (dba)  ≤ 50dB (A)  

Zakres częstotliwości 

wejściowej 
45 – 55Hz  

Regulacja napięcia AC <3% RMS dla zakresu napięcia baterii 

THDi %  < 5% dla 100% obciążenia   

Ochrona Przed przeciążeniem 

Praca z sieci 
> 110 %, alarmy i żółta dioda mruga ciągle 

Ochrona Przed przeciążeniem 

Praca z baterii 
110 % ~ 150 % dla 30 sec, > 150 % dla 200 ms, potem zamknięcie UPS-a 

Ochrona Przez zwarciami 

Praca z sieci 
Wyłącznik zwarciowy 

Ochrona Przez zwarciami 

Praca z baterii 
Obwód elektryczny 

Czas ładownia baterii do 90% 

pojemności  
3h  

Panel kontrolny LCD  

Komunikaty z wyświetlacza  

LCD 
Praca z sieci, Ostrzeżenie, Alarm ogólny 

Alarm Praca z baterii Sygnał dźwiękowy co 4 sek. 

Alarm niski poziom baterii Sygnał dźwiękowy co 1 sek. 

Alarm Przeciążenie Podwójny sygnał dźwiękowy co 1 sek. 

Alarm Ogólny Sygnał dźwiękowy ciągły 

Komunikacja  Slot na kartę SNMP 

Opcje środowiskowe  Detektor monitorowania środowiska (Podłączany do karty SNMP/Web) 

realizowany za pomocą dedykowanego oprogramowania UPS-a 

By-pass elektroniczny TAK 

Złącze RS232 TAK 

Złącze USB TAK 
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złącza IEC C13 z 

zabezpieczeniem przeciw 

przypadkowemu  wypięciu  

Minimum 8 gniazd  

Złącze IEC C19  Minimum 2 gniazda 

Złącze EPO TAK 

Złącze DC do dodatkowych 

baterii 
TAK 

Możliwość uruchomienia z 

baterii 
TAK 

Automatyczny restart po 

powrocie napięcia 
TAK 

Oprogramowanie do 

zarzadzania  w języku Polskim Windows9x, 2000, NT Novel, Net Were, UNIX, OS-2 

Zakres temperatur pracy 0 do 40°C 

Wyposażenie Kabel USB, szyny montażowe, uchwyty do montażu w szafie 19”, podstawki dla 

opcji TOWER 

Gwarancja  min. 24 miesiące 

Normy IEC 61000-4, IEC 62040-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 60950-1, IEC 62040-

1, ETS 300019-2-2  

 2.10  Drukarka 

Minimalne parametry drukarki 

Drukowanie 

Szybkość drukowania  40 str./min 

Czas pierwszego wydruku  5 sekund 

Rozdzielczość  1200 x 1200 dpi 

Czcionki druku  87 skalowanych czcionek PCL 

Języki druku  PCL5e, PCL6(XL), IBM-PPR, Epxon-FX, XPS 

Zespół drukowania  Dupleks mechaniczny 

Skanowanie 

Rozdzielczość skanowania  600 x 600 dpi 

Szybkość skanowania  Do 6 s/stronę w kolorze i  2 s/stronę w trybie monochromatycznym 

Głębia kolorów  Wejście 48 bit/Wyjście 24 bit 

Podawanie dokumentów  Automatyczny podajnik dokumentów wraz z duplexem na 50 arkuszy, skaner 

płaski 

Format  M-TIFF, PDF, XPS, JPEG, GIF, PNG 



Program Funkcjonalno - Użytkowy 

51 | S t r o n a  
 

Książka adresowa  LDAP lub 300 adresów e-mail i 20 grup adresowych 

Skanowanie do  FTP, HTTP, E-mail, TWAIN, CIFS, pamięci USB 

Kopiowanie 

Czas wykonania pierwszej kopii  10 sekund 

Szybkość kopiowania  do 37 kopii/min 

Rozdzielczość kopiowania  do 600 x 600dpi 

Zmniejszanie/powiększanie  Zoom 25-400% 

Maksymalna liczba kopii 99 

Faksowanie 

Złącza RJ11 x 2 (Line/Tel), PSTN, Linia PBX 

Szybkość  ITU-T G3(Super G3) do 33,6kbps, do 2 s/str. 

Szybkie wybieranie  40 numerów w wybieraniu jednodotykowym, 100 numerów szybkiego 

wybierania 

Lista rozgłaszania  Maksimum 100 

Pamięć stron 4MB 

Interfejs i oprogramowanie 

Złącza  Port USB 2.0, Ethernet 10/100/1000BaseTX 

Komunikacja bezprzewodowa Nie 

Kompatybilność z systemami 

operacyjnymi  

Windows 7 (32-bit & 64-bit), Windows 8 (32-bit & 64-bit), Windows 8.1 (32-

bit & 64-bit), Windows Server 2003 (32-bit & 64-bit), Windows Vista (32-bit 

& 64-bit), Windows Server 2008 (32-bit & 64-bit), Windows Server 2008 R2 

(64-bit), Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2012 R2 (32 bit & 64 

bit); Linux PPD; Mac OS 10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9 

Dodatkowe oprogramowanie  Oprogramowanie producenta drukarki lub równoważne do monitorowania 

wykorzystania urządzenia oraz nakładania ograniczeń posiadające następujące 

funkcje: 

- funkcjonować w środowisku Windows; 

- obsługiwać zarówno drukarki sieciowe (czyli podłączone do sieci Ethernet 

poprzez wbudowaną w drukarkę wewnętrzną kartę sieciową) jak i drukarki 

podłączone lokalnie (przez port USB i/lub LPT) 

- podawać nazwy użytkowników (np. ich loginy) drukujących poszczególne 

wydruki; 

- podawać nazwy drukowanych plików, liczbę stron, datę i godzinę 

przeprowadzenia danego wydruku; 

- możliwość wpisania kosztów materiałów eksploatacyjnych, oraz kosztu 

użycia zwykłej kartki, folii i nalepek; 

- podawać koszt przeprowadzonego wydruku z możliwością rozróżnienia 

wydruków o małym i dużym pokryciu (wymagane jest rozróżnianie 
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przynajmniej 5 różnych poziomów pokrycia, i przyznawanie im odpowiednich 

kosztów); 

- możliwość nakładania ograniczeń ilościowych na liczbę drukowanych stron 

oraz na koszty wydruku, w ujęciu dziennym, tygodniowym i miesięcznym. 

Podawanie papieru 

Pojemność papieru  Podajnik 1: 250 arkuszy 80 g/m2;  

Podajnik uniwersalny: 100 arkuszy 80 g/m2; 

Możliwość instalacji dodatkowego podajnika papieru o pojemności 530 

arkuszy 80g/m2 

Format papieru  Podajnik 1: A4, A5, B5, A6  

Podajnik uniwersalny: A4, A5, B5, A6, Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5, 

C6, nośniki (baner) do 130 cm długości 

Druk dwustronny: A4, B5, A5 

Gramatura papieru  Podajnik 1: 60 – 160 g/m2;  

Druk dwustronny: 60 – 120 g/m2;  

Podajnik uniwersalny: 60 – 160 g/m2 

Podajnik skanera: 60 – 105 g/m2 

   Odbiornik papieru  Do 150 arkuszy stroną zadrukowaną do dołu 

  Pozostałe parametry techniczne: 

  Pamięć  Standardowa pamięć RAM: 512 MB, 3 GB pamięci eMMC 

  Szybkość procesora  667 MHz 

  Obciążenie Maksymalne obciążenie do 80 000 stron miesięcznie 

  Wymaganie dodatkowe: 

   Gwarancja 
3 lata gwarancji producenta drukarki - naprawa w miejscu instalacji w ciągu 

24h od daty zgłoszenia lub sprzęt zastępczy. 

   Wymagane dokumenty:: 

Oświadczenie producenta sprzętu, że w przypadku nie wywiązywania się z 

obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie 

wszelkie zobowiązania związane z serwisem.  

Certyfikat ISO 9001:2008 producenta oferowanego sprzętu - dokumenty 

potwierdzające załączyć do oferty.                           

Certyfikat ISO 14001:2004 producenta oferowanego sprzętu - dokumenty 

potwierdzające załączyć do oferty. 

   Materiały eksploatacyjne: Wymagana rozdzielność bębna i tonera.  

 2.11  Klawiatury sterujące 

Wymagania ogólne 
1. Klawiatura powinna być zasilana z portu komunikacyjnego USB 
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2. Klawiatura sterująca powinna być wyposażona w joystick pozycjonujący 3D 

oraz dwa przyciski funkcyjne 

3. Klawiatura dodatkowo powinna posiadać 15 programowalnych przycisków. 

4. Klawiatura powinna być wyposażona w wyświetlacz.  

5. Klawiatura powinna posiadać diody informujące w jakim trybie się znajduje.  

6. Klawiatura powinna być kompatybilna z oprogramowaniem klienckim. 

Zasilanie 5VDC 

Pobór mocy Max. 5 

Kompatybilne systemy Windows XP/7/8/8.1 

Wymiary 167x177.5x116mm 

Sterowanie Joystick Obsługa 3 osi + dwa przyciski funkcyjne, 

Przyciski 15 przycisków funkcyjnych 

Interfejs USB 2.0 zgodny z DirectX 

Temperatura pracy -10°C - 55°C 

Wilgotność pracy 10% - 90% (bez kondensacji) 

 2.12  Stacja operatorska 

Parametr Wymagane minimalne parametry techniczne 

Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz 

nazwy producenta. 

Obudowa Typu MiniTower z obsługą kart PCI Express wyłącznie o pełnym profilu: 

- 2 x PCI Express 3.0 x16, 

- 1 x PCI Express 3.0 x8, 

- 1 x PCI Express 3.0 x4,  

Wyposażona w min. 4 kieszenie: 2 szt. 5,25”, 2 szt. 3,5” umożliwiająca instalację 

min napędu optycznego, 4 dysków 3,5” oraz M.2 jednocześnie. 

 

Obudowa musi umożliwiać beznarzędziowe otwarcie, demontaż dysków twardych 

(3,5”), napędu optycznego oraz kart rozszerzeń. Wyklucza się użycie 

jakichkolwiek śrub. 

Obudowa musi być wyposażona w czujnik otwarcia obudowy oraz zamek nie 

wystający poza obrys obudowy oraz rączkę (uchwyt) umożliwiająca łatwe 

przenoszenie. 

 

Obudowa trwale oznaczona nazwą producenta, nazwą komputera, PN, numerem 

seryjnym 

Chipset Z rodziny Intel C422 lub równoważny z obsługą RAID 0,1,5,10. 



Program Funkcjonalno - Użytkowy 

54 | S t r o n a  
 

Płyta główna Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera, trwale oznaczona 

nazwą producenta komputera (na etapie produkcji). 

Wyposażona w 5 złącz SATA3.0 (6Gb/s), jedno złącze eSATA. 

Procesor Procesor klasy x86, 4 rdzeniowy, taktowany zegarem co najmniej 3,60 GHz, 

pamięcią  cache CPU co najmniej 8  MB, obsługujący pamięci ECC. 

Pamięć operacyjna 16 GB GB, 2666MHz DDR4 ECC, 4 sloty na pamięć, z czego 2 wolne, wsparcie 

dla pamięci z ECC 

Dysk twardy 2 x 1 TB SATA III, 7200 obr./min., dysk pierwszy  zawierający partycję 

RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie 

zainstalowanego na komputerze po awarii.  

Możliwość instalacji  łącznie 4 dysków twardych oraz napędu optycznego 

Napęd optyczny Nagrywarka DVD +/-RW w kolorze zbliżonym do koloru obudowy, wyposażona 

w tackę z zaczepami umożliwiającymi pracę w poziomi i pionie 

Karta graficzna Karta posiadająca 4GB GDDR5 własnej pamięci, wyposażoną w 4 złącza mDP, 

umożliwiające wyświetlanie obrazu w rozdzielczości 4096x2160. Przy 

podłączeniu 4 wyświetlaczy każdy musi osiągnąć wymaganą rozdzielczość. 

Osiągająca w teście Passmark minimum 5000 punktów. Wynik dla karty musi 

znajdować się na stronie www.videocardbenchmark.net 

Audio Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. 

Konwersja 24bit DAC i 24bit  ADC. 

Karta sieciowa 10/100/1000 – złącze RJ45  

Porty/złącza Wbudowane porty:  

- 8 x USB w tym: 2x USB3.0 z przodu obudowy i 6 z tyłu obudowy (z czego 4 x 

USB 3.0);  

- port sieciowy RJ-45,  

- porty słuchawek i mikrofonu na przednim lub tylnym panelu obudowy (z tyły 

Line-in, Line-out, Mic-in) 

- czytnik kart pamięci 9-in-1 

 

Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB 

nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. 

 

Klawiatura/mysz Klawiatura przewodowa w układzie US w kolorze zbliżonym do koloru obudowy, 

długość przewodu min 180cm 

Mysz przewodowa (scroll) w kolorze zbliżonym do koloru obudowy, długość 

przewodu min 180cm 

Zasilacz Zasilacz o mocy maksymalnej 500W i sprawności min 92% z aktywnym PFC, 

zakres napięcia wejściowego 100-127V/200-240V 

System operacyjny System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez 

wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 

1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: 
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a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, 

b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu 

tablet lub monitorach dotykowych 

2. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym 

modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego 

3. Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym 

polskim i angielskim 

4. Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji 

pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów 

klawiaturowych lub GUI. 

5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki 

Internetowe 

6. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików 

różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, 

poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na 

konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, 

7. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: 

menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików. 

8. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim 

9. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 

10. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. 

słabo widzących). 

11. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez 

mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego. 

12. Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu 

peer-to-peer. 

13. Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu 

operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o 

minimum 4 miesiące. 

14. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile 

użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont 

użytkowników. 

15. Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w 

chmurze. 

16. Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do 

uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk". 

17. Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych 

znajdujących się na firmowym serwerze plików w centrum danych z prywatnym 

urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu 

użytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy. 

18. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia 

sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 
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19. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów 

(ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą 

niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. 

20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); 

automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego 

przywrócenia wersji wcześniejszej. 

21. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio 

zapisanej postaci. 

22. Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z 

pozostawieniem plików użytkownika. 

23. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń 

peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów 

identyfikacyjnych sprzętu)." 

24. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor." 

25. Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z 

wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego. 

26. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z 

działaniem systemu operacyjnego. 

27. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń 

internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami 

zapory i regułami IP v4 i v6. 

28. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system 

operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii 

bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami 

zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). 

29. Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby 

automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie 

bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a 

niezarządzanymi. 

30. Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o 

certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne. 

31. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu 

oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami. 

32. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu 

TPM 

33. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy 

odzyskiwania do szyfrowania dysku w usługach katalogowych. 

34. Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych. 

35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure 

Boot) 

36. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez 

wbudowane przeglądarki filtr reputacyjny URL. 
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37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na 

zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. 

38. Mechanizmy logowania w oparciu o: 

a. Login i hasło, 

b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard), 

c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o 

certyfikat chroniony poprzez moduł TPM), 

d. Certyfikat/Klucz i PIN 

e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne 

39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5 

40. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji 

roboczej. 

41. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia 

aplikacji działających we wskazanych środowiskach 

42. Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń 

43. Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera 

poleceń 

BIOS   BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI  

Możliwość odczytania z Bios informacji o: 

- modelu komputera, 

- numerze seryjnym i modelu (PN) 

- AssetTag, 

- MAC Adres karty sieciowej, 

- wersja Biosu wraz z datą produkcji, 

- zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilości rdzeni 

- ilości pamięci RAM wraz z taktowaniem, 

- licencji na system operacyjny 

- wybranej karcie graficznej, 

- stanie wentylatorów (min. procesora) 

- napędach lub dyskach podłączonych do portów SATA1-SATA6 

 

Możliwość z poziomu Bios: 

- wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów USB 

- wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów SATA 

- zmiany pracy wentylatorów  
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- zdefiniowania tygodniowej agendy automatycznego włączania komputera 

- ustawienia hasła: administratora, Power-On, HDD,  

- zarządzania czytnikiem linii papilarnych, 

- zmiany trybu pracy kontrolera SATA pomiędzy AHCI, IDE, RAID 

- wyłączenia karty sieciowej, karty audio,  

- wglądu w system zbierania logów (min. Informacja o update Bios, błędzie 

wentylatora na procesorze, wyczyszczeniu logów)  z możliwością czyszczenia 

logów 

- alertowania zminy konfiguracji sprzętowej komputera  

- wyboru trybu uruchomienia komputera po utracie zasilania (włącz, wyłącz, 

poprzedni stan) 

- ustawienia trybu wyłączenia komputera w stan niskiego poboru energii  

- zdefiniowania trzech sekwencji botujących (podstawowa, WOL, po awarii) 

- zablokowania możliwości aktualizacji bios przez użytkownika 

- załadowania optymalnych ustawień Bios, 

 bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, 

podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.  

 

Zintegrowany System 

Diagnostyczny 

Oprogramowanie diagnostyczne działające bez udziału systemu operacyjnego czy 

też jakichkolwiek dołączonych urządzeń na zewnątrz czy też wewnątrz komputera, 

umożliwiające otrzymanie informacji o: 

- producencie komputera, modelu, oznaczeniu PN i numerze seryjnym, 

- zainstalowanym procesorze, taktowaniu, ilości pamięci cache L1, L2, L3 

- ilości zainstalowanej pamięci RAM, obsadzeniu banków, producencie kości 

pamięci oraz jej numerze seryjnym, 

- płycie głównej: informacja o rodzaju urządzeń podpiętych do PCI lub USB) 

- zainstalowanym dysku twardym SATA: producent, model, numer seryjny, wersja 

oprogramowania układowego, pojemność, prędkość obrotowa, temperatura, 

obsługiwane standardy ATA  

 

Oprogramowanie musi umożliwiać: 

- wykonanie testu pamięci RAM w wersji szybkiej i rozszerzonej, 

- wykonanie testu urządzeń pracujących na magistrali PCIe 

- wykonanie testu płyty głównej: PCIe, DMA, IRQ, RTC, USB, chipset 

- wykonanie testu dysku twardego, 

- wykonanie testu matrycy LCD (generowanie obrazów testowych), 

- uruchomienia wszystkich testów bądź skonfigurowanie referencyjnej procedury 

testowej oraz jej eksport/import, 
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System Diagnostyczny działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku 

twardego z systemem operacyjnym komputera. 

 

Certyfikaty i standardy Dokument poświadczający, że oferowane stacje robocze produkowane są zgodnie 

z normą ISO-9001 (lub równoważny). Dokument należy załączyć do oferty. 

Dokument poświadczający, że oferowane stacje robocze produkowane są zgodnie 

z normą ISO-14001 (lub równoważny). Dokument należy załączyć do oferty. 

Deklaracja zgodności CE. Dokument należy załączyć do oferty. 

- Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z 

dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w 

postaci oświadczenia producenta jednostki 

- Energy Star 

Do zestawu musi być dołączona jedna, kompletna instrukcja użytkownika w 

języku polskim (w wersji drukowanej). Nie dopuszcza się zastosowania instrukcji 

na poszczególne komponenty typu płyta główna, obudowa, dysk twardy. 

Waga/rozmiary urządzenia Suma wymiarów nie może przekroczyć: 980mm 

Waga maks. 15 kg. 

Bezpieczeństwo i zdalne 

zarządzanie 

Złącze typu Kensington Lock 

Moduł TPM 

Gwarancja 5 lat świadczone w miejscu użytkowania sprzętu (on-site),  

Wsparcie techniczne 

producenta 

Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji 

produktowej 

- możliwość weryfikacji konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu 

- możliwość weryfikacji posiadanej/wykupionej gwarancji 

 2.12.1  Uchwyty montażowe 

Parametr Wymagane 

Zastosowanie 
Uchwyt ścienny, dedykowany do budowy ścian video, montaż ekranów w 

układzie horyzontalnym 

Typowa przekątna ekranu 37 - 63" 

Regulacja położenia w poziomie TAK, dzięki ruchomym elementom suwnym w zakresie minimum 44 cm 

Dodatkowa regulacja 
TAK, post-instalacyjna regulacja precyzyjnego położenia ekranu w zakresie 

minimum 2,5 stopnia 

Regulacja odległości od ściany 
TAK, system post-instalacyjnego odciągnięcia uchwytu w celach serwisowych 

od ściany na odległość nie mniej niż 27cm 

Sygnalizacja montażu ekranu TAK, system sygnalizacji poprawnego montażu ekranu 'kliknięciem' 
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Udźwig uchwytu Waga pojedynczego ekranu nie mniej niż 65kg, certyfikat UL 

 2.13  Monitory stacji operatorskiej 

Parametr Wymagane 

Wielkość ekranu 32” 

Rodzaj Panelu SIPS z podświetleniem brzegowym W-LED 

Kąty widzenia 178/178 CR 10:1 

Rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli 

Jasność maksymalnie 450cd/m2 

Kontrast statyczny 1000:1 

Czas reakcji 8ms g-g 

Terminarz umożliwiający 

zaprogramowanie godzin 

działania monitora 

TAK 

Możliwość zamontowania na 

ścianie, rozstaw śrub 200 x 200 

mm 

TAK 

Złącza D-SUB In, DVI-D in/out, HDMI, RS232-in/RS232-out, Display Port 

Możliwość sterowania monitorem 

przez RS-232 

TAK 

Slot opcji umożliwiający 

integrację monitora z 

dodatkowymi urządzeniami 

TAK kompatybilny z OPS 

Możliwość sterowania monitorem 

za pomocą oprogramowania tego 

samego producenta 

TAK 

Możliwość sprzętowej kalibracji 

za pomocą programowalnej 

tablicy LUT o rozdzielczości co 

najmniej 10 bit na każdy kanał 

R,G,B 

TAK 

Metalowa obudowa Metalowa tylna  obudowa monitora 

Złącze RJ45 do sterowania przez 

sieć LAN 

TAK 

Zintegrowane głośniki  TAK 8W +8W 

Kolor obudowy monitora CZARNY MAT 

Bezpieczeństwo i ergonomia CE; TÜV GS 

Gwarancja  Min. 3 lata 
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 2.14  Monitory stacji archiwizującej 

Atrybut Wymagania minimalne 

Przekątna ekranu 27” 

Typ panelu LCD AH-IPS (powłoka antyrefleksyjna) 

Metoda podświetlenia DC 

Rozmiar Gamutu Barwowego min. 70% RGB 

Rozmiar plamki maks. 0,311mm 

Ilość wyświetlanych kolorów 16,77 Mln 

Zalecana rozdzielczość obrazu 1920 x 1080 / 60Hz 

Jasność 250 cd/m2 

Kontrast 1000:1 

Czas reakcji 6 ms (g-g) 

Poziom Haze 25%  

Typ gniazda wejściowego 1x DisplayPort; 1x HDMI; 1x DVI; 1x VGA 

USB 4x USB 3.1 

Możliwość pochylenia panelu Tak w zakresie -5 do 35 stopni 

Regulacja wysokości monitora Tak, w zakresie 150mm 

Obrót ekranu w poziomie Tak w zakresie -170 do 170 stopni 

Panel obrotowy – PIVOT Tak 

Szerokość ramki 1mm (góra, lewo, prawo) 

Zużycie energii w dedykowanym trybie ECO maks. 17W 

Zintegrowane głośniki  2x 1W 

Gwarancja  5 lat gwarancji producenta monitorów,  

Dodatkowe Funkcje 

Czujnik natężenia oświetlenia otoczenia 

Czujnik obecności użytkownika przed monitorem 

Technologia chroniąca oczy przed nadmiernym wysiłkiem i uszkodzeniem 

Funkcja jednorodności obrazu z poziomu OSD monitora 

 3  Wymagania dla prac ziemnych 

 3.1  Sposób odtworzenia mas ziemnych 

Urobek pozostanie na placu budowy do czasu zasypania i ubicia wykopu, a jego nadmiar 

zostanie niezwłocznie usunięty i złożony w specjalnie do tego celu przeznaczonych wysypiskach na 

koszt wykonawcy. W przypadku prac prowadzony w terenach z kostki brukowej, asfaltu (drogi 

rowerowe) itp.,  teren należy odbudować z kostki która została rozebrana,  jednakże  w przypadku 
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uszkodzenia kostki podczas jej rozbiórki wykonawca ułoży nową kostkę. W przypadku uszkodzenia 

asfaltu podczas prowadzenia prac, wykonawca usunie uszkodzenie po przez wylanie nowego asfaltu 

(na ciepło).  Wszelkie prace prowadzone w terenach zielonych (trawa), należy po ich zakończeniu 

nawieźć nową minimum 5 – cio centymetrową warstwę humusu oraz zasiać nową trawę. 

 3.2  Kanalizacja kablowa 

Profil budowanej kanalizacji kablowej należy wykonać zgodnie z projektami 

zagospodarowania terenu znajdującymi się w części budowalnej dokumentacji projektowej. Zaleca 

się stosowanie pneumatycznej metody zaciągania kabla światłowodowego do rurociągu kablowego. 

Dopuszcza się również mechaniczne lub ręczne zaciąganie kabla światłowodowego, jednakże tylko 

przy zastosowaniu urządzeń kontrolujących dopuszczalną siłę naciągu. 

 3.3  Stelaż zapasu kabla 

Zakłada się montaż stelaży zapasów kabla światłowodowego w studniach kablowych o 

następujących parametrach technicznych: 

 przeznaczenie do zastosowania w studniach kablowych, 

 malowanie lakierem proszkowym, 

 pojemność dla kabla o średnicy do 10mm min. 90m, 

 możliwość montażu do ściany studni kablowej. 

 

Stelaże zapasów kabla należy posadowić w miejscach wskazanych na rysunkach rozwiniętych 

kanalizacji. Na stelażach należy pozostawić 30 m zapasu kabla światłowodowego. 

 3.4  Okablowanie światłowodowe 

Przy układania okablowania światłowodowego należy przestrzegać dopuszczalnych promieni 

gięcia określonych przez producenta danego okablowania. W celu oznaczenia nowo układanego 

okablowania światłowodowego należy w studniach, kanałach kablowych, tunelach, korytach 

stosować trwałe przewieszki identyfikacyjne. Na zastosowanej przewieszce muszą znajdować się 

informacje takie jak: inwestor, wykonawca, opis relacji, typ okablowania, rok budowy. Zastosowane 

przewieszki muszą zostać zabezpieczone przed działaniem wilgoci (np. foliowanie) oraz muszą 

spełniać wymagania normy ZN-96/TPSA-022. 
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Następnie należy przeprowadzić pomiary reflektometryczne na wszystkich włóknach z obydwu 

kierunków transmisji pomiędzy przełącznicami światłowodowymi. Wszystkie czynności związane z 

instalacją kabli światłowodowych powinny być zgodne z ogólnymi wymaganiami technicznymi. 

 3.5  Studnie kablowe 

Do budowy kanalizacji kablowej należy stosować studnie kablowe typu SK-1 i SKO-2g o 

następującej konfiguracji: 

 wykonanie: prefabrykat żelbetowy  

 pokrywa studni: rama żeliwna obetonowana w klasie wytrzymałości B 125, 

 zabezpieczenie przed ingerencją osób nieuprawnionych: metalowa pokrywa wewnętrzna 

zamykana na kłódkę systemową. 

Wymagania: 

 

1. Komora studni 

Komora powinna mieć ściany pionowe. Ściany komory nie powinny mieć ostrych występów ani 

ostrych krawędzi. 

2. Wprowadzanie rur kanalizacji 

Wprowadzenia w otwory w ścianach studni powinny być wykonane przy użyciu takich środków, 

jakie zostały określone w dokumentacji studni lub instrukcji montażowej. Nie wykorzystane otwory 

lub części otworów w ścianach studni powinny być zamurowane lub zaślepione w taki sposób, aby 

było możliwe ewentualne późniejsze wprowadzenie dodatkowych rur, bez zagrożenia dla rur 

istniejących. 

3. Właz  

Właz powinien mieć regularne kształty i gładkie ściany. Górna powierzchnia ramy włazu powinna 

być na poziomie powierzchni gruntu. Rama włazu powinna być silnie połączona z korpusem włazu i 

otoczona betonowym obramowaniem. 

4. Pokrywa włazu 

Studnia powinna mieć zachowaną zdolność naturalnej wentylacji komory studni. Pokrywa 

umieszczona w ramie włazu powinna kryć się w niej z dokładnością nie gorszą niż +3mm i nie 

powinna kołysać się. 
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5. Tabliczka znamionowa 

Tabliczka powinna być wykonana z materiału odpornego na korozję. Powinna być trwale 

przymocowana do ściany włazu w miejscu dobrze widocznym po zdjęciu pokrywy włazu. Na 

tabliczce powinny być trwale wykonane napisy zawierające co najmniej: 

 Nazwę lub znak właściciela, 

 Numer ewidencyjny studni kablowej, 

 Rok zainstalowania  

 Nazwę lub znak Wykonawcy  

 

6. Zabezpieczenie pokrywy włazu przed osobami nieuprawnionymi 

Studnia powinna zawierać zamek z układem zasuwowo – ryglowym oraz czujniki otwarcia studni. 

Zabezpieczenie studni powinno spełniać następujące wymagania: 

 Zabezpieczenie na wyłamanie  

 Otwarcie prostymi narzędziami 

 Odporność na działanie wilgoci, wody, kurzu  

 3.6  Okorytowanie, orurowanie 

Kable należy układać w korytach kablowych PCV, Podczas układani kabli należy unikać 

nadmiernego naciągania przewodu i nie przekraczać minimalnego promienia gięcia. Wartości 

minimalne promieni gięcia kabli są podane w kartach katalogowych producenta. Przy układaniu 

okablowania w korytach, należy zwrócić uwagę aby nie uszkodzić izolacji.  

Na zagięciach i łączeniach listw elektroinstalacyjnych należy stosować dedykowane przez 

producenta kształtki, łączniki. 

Rozmiar kanałów kablowych należy dobierać w zależności od maksymalnej liczby kabli 

projektowanych w danym miejscu instalacji. Należy przyjąć zapas 20% na potrzeby ewentualnej 

rozbudowy systemu.  

Okablowanie w budynku należy prowadzić w listwach elektroinstalacyjnych przystosowanych do 

warunków środowiskowych wewnątrz budynku Listwy elektroinstalacyjne należy mocować do 

powierzchni ścian przy pomocy dedykowanych do tego uchwytów/zaczepów.  

Tory kablowe powinny być prowadzone równolegle lub prostopadle do krawędzi ścian w sposób 
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niekolidujący z elementami stałymi i infrastrukturą znajdującą się w pomieszczeniach. 

Całe okablowanie powinno być ciągłe na całej długości toru bez złączy (okablowanie miedziane) i 

spawów ( okablowanie światłowodowe) od stanowiska roboczego do panelu rozdzielczego. 

Wszystkie kable powinny być poprawnie umieszczone w listwach w sposób uporządkowany. 

 3.7  Uszczelnienia mechaniczne 

Wprowadzone orurowanie do budynku należy uszczelnić wodoszczelnie i gazoszczelnie poprzez 

zastosowanie dedykowanych uszczelnień dla rury z kablem światłowodowym. Należy stosować 

następujące uszczelnienia mechaniczne: 

 dla rury z kablem np. uszczelnienie typu Jackmoon Simplex, 

 dla rury bez kabla np. uszczelnienie typu Jackmoon Blanc. 

 

Ww. uszczelnienia należy stosować zarówno po stronie studni przy budynku jak i we wnętrzu 

budynku. 

Przepusty kablowe w ścianach wewnętrznych budynku należy wykonać przy pomocy wiertarki 

ręcznej. Przejście przez mur należy zabezpieczyć rurą o średnicy 25 mm lub większą.  

 3.8  Przepusty przez stropy 

Przejście przez stropy należy zabezpieczyć rurą o średnicy 25 mm. Po wciągnięciu kabli wszystkie 

przepusty między stropami należy wypełnić materiałem ognioodpornym i zagipsować. 

 Rury używane na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających, z 

jakimi należy liczyć się w miejscu ich ułożenia. Wnętrz ścianek powinny być gładkie lub powleczone 

warstwą wygładzającą ich powierzchnie. 

 3.9  Wymagania ogólne 

Budowę prowadzić należy w oparciu o obowiązujące w Polsce przepisy BHP, normy 

budowlane, normy zakładowe poszczególnych branż oraz wytyczne dla projektantów. Po wykonaniu 

robót teren na którym były prowadzone prace należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 
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 4  Odbiory 

 4.1  Kontrola jakości 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 

zgodnie z programem zapewnienia jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 

włączając personel, sprzęt i wszelkie urządzenia niezbędne do badania jakości wykonania robót. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić badania jakości robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów, 

zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 

robót zgodnie z umową. 

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do kontroli prac. Dla celów 

kontroli jakości ze strony Wykonawcy zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. 

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 

przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami 

szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę wyników 

badań kontroli jakości. Zarządzający realizacją umowy może prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań jakości 

zostaną poniesione przez Wykonawcę. 

Wszystkie prace będą wykonywane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 

ich nie obejmują stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 

zarządzającego realizacją umowy. Zarządzający realizacją umowy może prowadzić badania jakości 

niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Zarządzający realizacją umowy będzie oceniać zgodność 

wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 

Jeżeli zarządzający realizacją umowy stwierdzi niedociągnięcia na tyle poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na jakość realizacji inwestycji, zarządzający realizacją umowy wstrzyma roboty i dopuści je 

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość robót, materiałów i urządzeń. 



Program Funkcjonalno - Użytkowy 

67 | S t r o n a  
 

 4.2  Badania i pomiary 

Koszt pomiarów Oferent zawrze w swoim kosztorysie ofertowym. Wszystkie badania i pomiary 

będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 

jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować 

można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 

umowy. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi zarządzającego 

realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją 

umowy. Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do badań i pomiarów. 

Będzie on przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast 

wstrzyma roboty i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną 

usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość. Wykonawca będzie przekazywać 

zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 

jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu 

przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez 

niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi 

Wykonawca. Dla celów kontroli jakości ze strony Wykonawcy zapewniona będzie wszelka potrzebna 

do tego pomoc. Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów 

z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez 

Wykonawcę wyników badań. Zarządzający realizacją umowy może prowadzić badania niezależnie 

od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań zostaną 

poniesione przez Wykonawcę. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że 

wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Wszystkie pomiary muszą być udokumentowane protokołami. 
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 4.3  Dokumentacja 

Przed zgłoszeniem systemu do odbioru, do obowiązków Wykonawcy należy: 

1. przedstawienie do zatwierdzenia dokumentacji technicznej (obejmującej wszystkie 

odstępstwa od projektów wykonawczych) na siedem dni przed zgłoszeniem gotowości do 

odbioru, 

2. przedstawienie do zatwierdzenia instrukcji administratora systemu i instrukcji stanowiskowej 

operatora systemu. 

 

 Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 

rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy na bieżąco rejestrować 

w postaci opisów i rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych oraz wszelkie wprowadzane zmiany 

muszą być uzgadniane z Zamawiającym oraz Ekspertem Zamawiającego. Wykonawca winien 

przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco opisy i rysunki 

powykonawcze, co najmniej raz w ciągu dwóch tygodni, w celu dokonania ich przeglądu i 

sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletna dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana 

Zamawiającemu. 

 4.4  Szkolenie personelu Zamawiającego 

Do obowiązków Wykonawcy należy przeszkolenie administratorów systemu i operatorów stanowisk 

centrum zarządzania siecią. 

 Szkolenie poprzedzone dostarczeniem wszystkim uczestnikom instrukcji obsługi stanowiska 

operatora centrum zarządzania siecią , przeprowadzone w języku polskim winno obejmować: 

 1. Zapoznanie uczestników z instrukcją obsługi i korzystaniem z niej, 

 2. Omówienie składników stanowiska operatora i ich funkcji, 

 3. Omówienie funkcji interfejsu oprogramowania systemowego, 

 4. Obsługę interfejsu oprogramowania systemowego a w tym: 

 a) Podgląd, 

 b) Obserwacja, 

 c) Obsługa monitora, 

 d) Sterowanie kamerami, 

 e) Rejestracja, 

 f) Odtwarzanie zapisu, 
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 g)  Archiwizacja nagrań na nośnikach optycznych, 

 h) Odtwarzanie nagrań z rejestratorów lokalnych, 

 i) Rejestracja i archiwizacja nagrań z rejestratorów lokalnych. 

 

 Szkolenie winno być przeprowadzone przez uprawnione osoby z ramienia dystrybutora 

zastosowanego oprogramowania i sprzętu w Polsce. Uczestnicy szkolenia mają otrzymać 

niezbędne materiały szkoleniowe, a szkolenie winno zakończyć się otrzymaniem imiennych 

certyfikatów ukończenia szkolenia dla uczestników. Cena szkolenia winna być uwzględniona w 

ofercie Wykonawcy. Zakres szkolenia ma obejmować: obsługę i użytkowanie systemu, funkcje 

systemu realizowane z poziomu aplikacji użytkownika. 

 4.5  Odbiór przedmiotu zamówienia 

 Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie wykonany przez Komisję Odbiorową powołaną 

przez Zamawiającego. W skład Komisji Odbiorowej wejdą: 

– Przedstawiciele Zamawiającego, 

– Ekspert Zamawiającego 

– Przedstawiciele Wykonawcy (Wykonawców), 

– Autor projektu. 

 4.6  Procedura odbiorowa 

Po wykonaniu instalacji monitoringu Wykonawca zgłasza ją Zamawiającemu do odbioru 

technicznego. Przewodniczący komisji odbiorowej powołany przez Zamawiającego ustala termin 

odbioru, o którym powiadamia strony na piśmie. 

Komisja odbioru końcowego instalacji monitoringu powinna sprawdzić zgodność wykonanych prac 

i dostarczonego sprzętu z umową, ofertą przedstawioną w postępowaniu, programem funkcjonalno-

użytkowym, warunkami technicznymi, warunkami technicznymi przyłączenia do sieci zasilającej, 

projektem instalacji (z uwzględnieniem wprowadzonych zmian), przepisami techniczno-

budowlanymi, przyjętymi jako obowiązujące przez Zamawiającego Polskimi Normami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. Komisja powinna również sprawdzić i ocenić jakość wykonanych 

robót, skuteczność działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym, 

wyniki przeprowadzonych uprzednio badań (pomiarów i prób) oraz wykonanie zaleceń i ustaleń z 

tych badań, a także zaleceń umieszczonych w dzienniku budowy. Efektem końcowym działalności 

komisji jest protokół, w którym uznaje się, że wykonana instalacja monitoringu jest zgodna z 
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programem funkcjonalno-użytkowym, z umową i spełnia warunki bezpiecznej eksploatacji. 

 Przed przystąpieniem do inwestorskiego odbioru końcowego instalacji monitoringu, 

wykonawca zobowiązany jest do skompletowania następujących dokumentów: 

1. umowy o wykonanie robót, wraz z późniejszymi aneksami, 

2. dokumentacji powykonawczej instalacji monitoringu, 

3. protokołów z przeprowadzonych prób, 

4. protokołów z przeprowadzonych badań (pomiarów i prób) oraz sprawdzeń odbiorczych, 

a także prób rozruchowych, 

5. dziennika budowy (jeżeli był taki wymagany), 

6. opinii rzeczoznawców (jeżeli takie opinie były wykonane), 

7. dokumentacji techniczno-ruchowych lub instrukcji eksploatacji odbieranej instalacji oraz 

zainstalowanych na stałe urządzeń, 

8. certyfikatów oraz deklaracji zgodności na zastosowane w instalacji monitoringu wyroby 

i urządzenia. 

9. protokołów przeprowadzonych szkoleń potwierdzonych przez pracowników 

wyznaczonych na te szkolenia. 

 4.7  Warunki dokonania odbioru końcowego 

 1. Dokumentem stwierdzającym dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy jest 

podpisany przez obie strony protokół odbioru końcowego - bez zastrzeżeń. 

 2. Odbiór końcowy nastąpi po dokonaniu pełnej i ostatecznej weryfikacji kompletności i 

wymaganej funkcjonalności wdrożonego rozwiązania. 

 3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru pisemnie. Zamawiający wyznaczy 

termin rozpoczęcia odbioru nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty pisemnego 

zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

 4. W razie stwierdzenia podczas odbioru wad w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający 

wyznaczy termin na usunięcie stwierdzonych wad. W takim przypadku za datę odbioru uważa 

się datę odbioru poprawionego, wolnego od wad, przedmiotu umowy. 

 5. Wymaganymi załącznikami do protokołu odbioru końcowego są: 

 a) wszystkie sporządzone w czasie wykonywania umowy protokoły częściowe dostawy i 

instalacji, 

 b) pozytywne wyniki testów akceptacyjnych, 

 c) dokumentacja powykonawcza zawierająca w szczególności udokumentowaną 
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konfigurację wszystkich urządzeń, 

 6. Dokumentacja powykonawcza zawierająca w szczególności udokumentowaną konfigurację 

wszystkich urządzeń, 

 7. Wynik testów akceptacyjnych uznaje się za pozytywny jedynie w przypadku gdy: 

 a) istnieje komunikacja pomiędzy dowolnymi serwerami oraz punktami poprzez sieć 

szkieletową, 

 b) zainstalowane zostały systemy operacyjne z wymaganymi przez producenta oryginalnymi 

sterownikami, 

 c) wyznaczone serwery poprawnie korzystają z macierzy dyskowej, 

 d) wszystkie urządzenia i okablowanie zostały opatrzone opisami zgodnymi z wymaganiami 

Zamawiającego, 

 e) dla wszystkich urządzeń zostało dostarczone potwierdzenie warunków gwarancyjnych ze 

strony producenta, 

 f) będą poprawne wszystkie dodatkowe testy przygotowane przez Zespół Akceptacyjny. 

 

 Zakres oględzin, mających na celu ustalenie, czy wykonana instalacja monitoringu spełnia 

wymagania programu funkcjonalno-użytkowego, i umowy w zakresie użytkowania i bezpiecznej 

eksploatacji, polega na sprawdzeniu prawidłowości: 

1. skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej, 

2. skuteczności ochrony przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi, 

3. doboru przekroju przewodów do obciążalności prądowej i spadków napięcia, 

4. wykonania połączeń obwodów, 

5. doboru i nastawienia urządzeń ochronnych, zabezpieczających i sygnalizacyjnych, 

6. wykonania (ułożenia) przewodów połączeń wyrównawczych, 

7. umieszczenia urządzeń odłączających, 

8. rozmieszczenia oraz umocowania urządzeń, aparatów, sprzętu, osprzętu, przewodów i 

kabli, 

9. dostęp do instalacji i urządzeń elektrycznych w celu ich obsługi i konserwacji, 

10. oznaczenie przewodów fazowych, ochronnych i neutralnych, 

11. oznaczenie obwodów, łączników, zacisków itp., 

12. umieszczenia schematów i napisów oraz informacji ostrzegawczych BHP (np. tablic). 

 

 W trakcie oględzin komisja przeprowadzająca odbiór powinna również dokonać oceny 
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jakości wykonania instalacji elektrycznej, sprawdzając w pierwszej kolejności: 

1. trwałość zamocowania sprzętu elektroinstalacyjnego do podłoża, 

2. trwałość osadzenia uchwytów podtrzymujących elementy urządzeń lub przewody, 

3. prawidłowość umieszczenia sprzętu elektroinstalacyjnego na odpowiednich 

wysokościach, 

4. właściwe usytuowanie i podłączenie gniazd wtyczkowych, 

5. zachowanie zasady jednolitej pozycji załączania wyłączników we wszystkich 

pomieszczeniach, 

6. właściwe zabezpieczenie przed korozją elementów i urządzeń instalacji elektrycznej, 

7. właściwy stopień ochrony IP sprzętu i osprzętu elektroinstalacyjnego oraz urządzeń 

elektrycznych, 

8. zachowanie odpowiedniej kolorystyki sprzętu elektroinstalacyjnego, 

9. estetykę wykonania instalacji elektrycznej. 

 

Komisja odbioru powinna przerwać swoją działalność w przypadkach gdy: 

1. komisja nie otrzymała do wglądu niezbędnych dokumentów, 

2. roboty nie zostały ukończone, 

3. wykonana instalacja wykazuje wady wymagające poważniejszych przeróbek, 

4. prace zostały wykonane niezgodnie z zawartą umową. 

 4.8  Okresowa konserwacja systemu monitoringu wizyjnego 

Zamawiający wymaga, aby system był poddany konserwacji i sprawdzeniu poprawności 

działania całego systemu zgodnie z zaleceniami Wykonawcy nie rzadziej jednak niż co dwa razy do 

roku przez okres trzech lat. 

Konserwacja i sprawdzenie poprawności działania całości systemu musi być potwierdzone 

protokołem konserwacji systemu ze wskazaniem wszystkich elementów, które były konserwowane z 

wyszczególnieniem zakresu i ilości. 

Zakres konserwacji oraz jej częstotliwość i sprawdzanie poprawności całego systemu 

Wykonawca umieści w dokumentacji projektowej. 

 W cenę konserwacji zainstalowanego systemu monitoringu wizyjnego należy ująć 

wynagrodzenie za powyższe prace, zgodnie z posiadaną wiedzą i profesjonalizmem oraz z 

zachowaniem należytej staranności, obejmujące wszelkie przewidywane składniki cenotwórcze 

(m.in. koszty dojazdu, koszty pracy technika – montera). 
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 5  Załączniki do przetargu 

Wymagane złożenie będzie przez Wykonawcę wypełnionego Załącznika 1, będącego częścią 

formularza ofertowego. 
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Załącznik 1 

LP URZĄDZENIE MODEL OFEROWANEGO 

URZĄDZENIA/SPRZĘTU 

PRODUCENT ILOŚĆ J.M 

 1 2 3 4 5 

1 UPS     

2 Przełącznik dostępowy     

3 Przełącznik rdzeniowy     

4 Macierz     

5 Serwer     

6 Kamera obrotowa     

7 Kamera fisheye     

8 Szafa RACK 19” 42U     

9 Szafa RACK 19” 18U     

10 Przełącznik przemysłowy     

11 Zasilacz     

12 Wkładki SFP     

13 Stacja operatorska     

14 Monitor 32”     

15 Monitor 27”     

16 Drukarka     

17 Przełącznica światłowodowa     

18 Oprogramowanie     



Program Funkcjonalno - Użytkowy 

75 | S t r o n a  
 

 6  Załączniki  

1.Schemat logiczny systemu monitoringu miasta Płocka 

2.Schemat rozmieszczenia urządzeń w punkcie kamerowym 

3.Schemat rozmieszczenia urządzeń w szafce punktu kamerowego 

4.Schemat rozmieszczeń urządzeń w szafie rack 42U 

5. Schemat rozmieszczeń urządzeń w szafie rack 18U 
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