
Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i materiałów łączności, 
przeznaczonych do monitoringu na terenie Bulwarów Wiślanych w Warszawie  
według poniższej specyfikacji: 

 

Lp Materiał / urządzenie Ilość sztuk / 
metrów 

1 Rejestratory IP 16 kanałowy 2 

2 Przełaczniki Ethernet z zasilaniem PoE 5 

3 Dyski twarde 6TB do macierzy NAS 10 

4 Dyski twarde 4TB do rejestratorów IP 2 

5 Radiolinia: stacja kliencka 4 

6 Radiolinia: stacja bazowa 1 

7 Kamera panoramiczna + PTZ 5 

8 Skrzynki montażowe hermetyczne 500 x 500 5 

9 Dedykowane uchwyty montażowe nasłupowe do kamer 5 

10 Obejmy stalowe nasłupowe Ø150 mm 30 

11 Śruby gwintowane za stali nierdzewnej z nakrętkami Ø12 50 

12  Śruby gwintowane za stali nierdzewnej z nakrętkami Ø14 50 

13 Śruby gwintowane za stali nierdzewnej z nakrętkami Ø10 50 

14 Gniazdo bezpiecznika płytkowego na przewodzie 10 

15 Bezpiecznik płytkowy 5 A 10 

16 Kabel elektryczny zewnętrzny 3 x 1,5 mm 50 

17 Złączki dźwigowe WAGO 4 pin 50 

18 Taśma wzmacniana 50 mm 2 

19 Masa uszczelniającą bezbarwna 2 

20 Peszel zewnętrzny Ø100 20 

21 Oprogramowanie do projektowania systemów dozoru 
wizyjnego JVSG CCTV Design Software 1 

 



Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji nie mniejszej niż: 
a) 24 miesiące dla rejestratorów IP; 
b) 36 miesięcy dla kamer; 
c) 36 miesięcy dla dysków twardych 6TB; 
d) 24 miesiące dla dysków twardych 4 TB.  

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania Protokołu odbioru 
końcowego przedmiotu umowy. 

1.  Rejestratory IP dedykowane do realizacji zadań monitoringu wizyjnego w 
granicach warunków technicznych wymienionych poniżej. 

Warunki: 

1. 16 kanałów IP 
2. Równoległe nagrywanie minimum 8 kanałów w jakości nie niższej niż 1080P 

przy 30fp jednocześnie 
3. Łączny bitrate nagrywania nie mniejszy niż 150Mbps 
4. Metody kompresji: minimum H.264, H.265 
5. Zgodność ze standardem ONVIF w wersji co najmniej 2.4 
6. Złącze Ethernet 10/100/1000Mbps 
7. Minimum jedno wyjście wideo w standardzie HDMI 
8. Minimum jedno złącze USB w standardzie USB3.0 
9. Obsługa minimum dwóch dysków SATA 
10. Dostęp do konfiguracji oraz nagrań poprzez http, funkcje RTSP, NTP, 

możliwość równoległego zapisu nagrań do FTP 
11. Dysk twardy 4TB 
12. Wymienny, niescalony z urządzeniem zasilacz 

 
Liczba zamawianych urządzeń wynosi 2 komplety.  
 

2. Dyski twarde Sata 3,5 cala 6TB w granicach warunków technicznych 
wymienionych poniżej. 

Warunki: 

1. Kompatybilność z urządzeniami Synology DS1010+  
2. Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w pierwszym 

kwartale 2018 roku. 
3. Sprzęt dedykowany do pracy ciągłej- klasa co najmniej Surveillance. 

 
            Liczba zamawianych urządzeń wynosi 10 szt.  

 

3. Kamera realizująca dozór wizyjny w granicach warunków technicznych 
wymienionych poniżej. 

Warunki: 

1. Możliwość obserwowania obszaru zawartego w kącie poziomym nie 
mniejszym niż 240°. 

2. Obserwacja obszaru realizowana w trybie ciągłym. 



3. Rozdzielczość obrazu nie mniejsza niż HD 1920x1080 na wycinek obrazu nie 
mniejszy niż 80°. 

4. Wbudowany filtr podczerwieni. 
5. Ostrość ustawiana automatycznie i manualnie 
6. 10 krotny zoom optyczny dla ogniskowej minimalnej nie mniejszej niż 4.5mm. i 

nie większej niż 6 mm. 
7. Kompresja transmisji dla kanału głównego i dodatkowego : H.256 i H.264 
8. Maksymalna Ilość klatek transmisji dla kanału głównego i dodatkowego nie 

mniejsza niż 20/sek 
9. Współpraca z protokołem ONVIF 
10. Jeden adres IP, przyłącze RJ45 10/100 Eternet 
11. Wbudowane gniazdo kart pamięci, obsługiwana pojemności kart do 256 GB 
12. Zasilanie z wykorzystaniem PoE, pobór mocy nie większy niż 30 W. 
13. Obudowa o stopniu ochrony nie mniejszym niż IP 64. 

 
Liczba zamawianych urządzeń wynosi 5 szt.  

 

4. Przełączniki Ethernet z zasilaniem PoE.   Parametry urządzeń muszą 
zawierać się w granicach warunków technicznych wymienionych poniżej. 

Warunki: 

1. Standardy protokołu PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at  
2. Minimum 4 porty 10/100 Base-T z zasilaniem PoE  
3. Zasilanie jednego gniazda PoE ≤30W, łącznie nie mniej niż 50W 
4. Minimum 1 port typu uplink 10/100/1000 Base-T  
5. Temperatury pracy od -30°C do 60°C 

 
       Liczba zamawianych urządzeń wynosi 5 szt. 

 

5. Urządzenia realizujące transmisję danych w technice radiowej. Parametry 
urządzeń muszą zawierać się w granicach warunków technicznych 
wymienionych poniżej. 

Warunki: 

1. Transfer danych w systemie punkt-wielopunkt w technologii 2x2 MIMO 
2. Częstotliwość nośna 5 GHz 
3. Przepustowość punktów klienckich do 150Mbps. 
4. Standard transmisji 802.11n  
5. Antena stacji bazowej dookólna, odporna na warunki zewnętrzne,  

a. wiatr o prędkości do 50 m/s. 
b. temperatury od -30°C do 70°C 

6. Stacja bazowa współpracująca z sieciami Ethernet 1Gb 
 

Zestaw musi zawierać 4 stacje klienckie i jedna stację bazową 

6. Materiały montażowe: 
1. Dedykowane uchwyty montażowe na słupowe do kamer - 5 szt. 
2. Obejmy stalowe na słupowe Ø150 mm  - 30 szt. 



3. Śruby gwintowane ze stali nierdzewnej z nakrętkami Ø12 - 50 szt.- 1 szt. 
4. Śruby gwintowane ze stali nierdzewnej z nakrętkami Ø14 - 50 szt.- 1 szt. 
5. Śruby gwintowane ze stali nierdzewnej z nakrętkami Ø10 - 50 szt. -1 szt. 
6. Gniazdo bezpiecznika płytkowego na przewodzie - 10 szt. 
7. Bezpiecznik płytkowy 5A - 10 szt. 
8. Kabel elektryczny zewnętrzny 3x1,5mm – 50m - 1 szt. 
9. Złączki dźwigniowe WAGO 4 pin - 50 szt. - 1 szt. 
10. Taśma wzmacniana 50 mm - 2 szt. 
11. Masa uszczelniająca bezbarwna  - 2 szt. 
12. Peszel zewnętrzny Ø100 – 20 m - 1 szt. 

 
7. Oprogramowanie do projektowania systemów dozoru wizyjnego: 

 
1. Możliwość modelowania 2D i 3D. Możliwość sprawdzania pole widzenia 

każdej z kamer i znaleźć martwe strefy w celu zwiększenia poziomu 
zabezpieczeń obiektu. 

2. Możliwość oszacowania i zoptymalizowania infrastruktury sieciowej pod kątem 
współpracy z systemami dozoru wizyjnego składającymi się z dowolnej liczby 
kamer IP i serwerów wideo z jednoczesnym uwzględnieniem wymaganej 
przepustowości łącza. 

3. Możliwość obliczania wymaganej przestrzeń zapisu na dysku twardym dla 
zapisania archiwum. 

4. Możliwość tworzenia dokumentacji projektowej. 

 

 

 

 

 


