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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje najem dwóch mobilnych wież 
monitorujących. 
Cechy mechaniczne wieży muszą pozwalać na dowolne przemieszczanie jej, 
w formie transportowej, nie wymagające użycia pojazdów 
ponadnormatywnych. Po unieruchomieniu we wskazanej przez 
zamawiającego lokalizacji na terenie miasta Warszawy, wieża powinna 
spełniać warunki wandaloodporności, zabezpieczenia przed nie uprawnionym 
przemieszczeniem i ingerencją w elementy systemu przez osoby trzecie. 
Posadowienie nie może, w sposób nieodwracalny ingerować w powierzchnię 
osłodzenia. Transport, instalacja, zabezpieczenie autonomiczności zasilania 
leży w gestii Wykonawcy.  

 
2. Cechy techniczne: 

1) Monitorowanie obszaru z nie mniej niż 5 urządzeń (4 kamery 
stałopozycyjne i 1 kamera obrotowa). Promień obszaru objętego 
dozorem wizyjnym nie może być mniejszy niż 200 m. 

2) Wysokość umieszczenia kamer, w trakcie pracy, nie niższa niż 5 m. 
3) Rejestracja obrazu w punkcie, z archiwizacją nie krótszą niż 20 dni. 
4) Transmisja obrazu bezprzewodowa do Zamawiającego, realizacja  

u Zamawiającego podglądu bieżącego i rejestracji 
5) Autonomiczna praca ciągła w pełnym trybie, nie krótsza niż 48 godz. 
6) Możliwość podłączenia do zasilania z zewnętrznej sieci 240V / 400 V 
7) Możliwość doświetlenia obszaru monitorowania zgodna z parametrami 

kamer 
8) Powiadomienie o próbie sabotażu, uszkodzenia lub przemieszczenia. 

 
3. Cechy techniczne kamer: 

1) W przypadku kamer stałopozycyjnych: 
a) Zmienna ogniskowa, w zakresie niemniejszym niż 2,8 – 12 mm 
b) Rozdzielczość nie mniejsza niż 1280 x 960 pikseli 
c) Przetwornik nie mniejszy niż ½” 
d) Prędkość transmisji strumienia głównego nie mniejsza niż 25 kl/sek 

dla rozdzielczości 1080 p. 
e) Stosunek sygnał/szum ≥ 50 dB przy wyłączonym AGC 
f) Przystosowanie do pracy w zakresie temperatur od 25º C do 60º C. 
g) Mechaniczny filtr podczerwienie pozwalający na pracę w 

warunkach słabego oświetlenia i/lub doświetlenia podczerwienią o 



długości fali 770 mm < ƛ <850 mm, automatyczna korekcja ostrości 
przy opuszczonym/podniesionym filtrze 

h) Stopień ochrony nie może być mniejszy niż IP65 
 

2) W przypadku kamery obrotowe: 
a) Zmienna ogniskowa umożliwiająca zbliżenie nie mniejsze niż 25 

krotne (zoom optyczny) 
b) Rozdzielczość nie mniejsza niż 1280 x 960 pikseli 
c) Przetwornik nie mniejszy niż ½” 
d) Prędkość transmisji strumienia głównego nie mniejsza niż 25 kl/sek 

dla rozdzielczości 1080 p. 
e) Przystosowanie do pracy w zakresie temperatur od -25º C do 60º C 
f) Stosunek sygnał/szum ≥50 db przy wyłączonym AGC 
g) Mechaniczny filtr podczerwieni pozwalający na pracę w warunkach 

słabego oświetlenia i/lub doświetlenia podczerwienią o długości fali 
770 mm < ƛ <850 mm, automatyczna korekcja ostrości przy 
opuszczonym/podniesionym filtrze 

h) Zakres ruchu kamery 360º w poziomie i 0…90º w pionie 
i)        Stopień ochrony nie może być mniejszy niż IP65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


