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I. Definicje przyjęte na potrzeby tego dokumentu. 

I.1.1. KMP - Komenda Miejska Policji. 

I.1.2. KWP - Komenda Wojewódzka Policji. 

I.1.3. SM - Straż Miejska. 

I.1.4. WZKiB – Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Łodzi. 

I.1.5. UMŁ - Urząd Miasta Łodzi. 

I.1.6. Punkt kamerowy - Zespół urządzeń zainstalowanych w danym punkcie Miasta, które 
umożliwiają - prowadzenie obserwacji.  

I.1.7. DC UMŁ - Główna serwerownia UMŁ (DataCenter), która jest zlokalizowana w siedzibie 
Łódzkiego Ośrodka Geodezji, w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23. 

I.1.8. POP10 – Pomieszczenie węzła sieci UMŁ mieszczące się w budynku przy ul. Piotrkowskiej 104 

I.1.9. Sieć SAN - (ang. Storage Area Network) – sieć pamięci masowej 

I.1.10. Sieć LAN - Zespół urządzeń i okablowania, pozwalający przesyłać obrazy z kamer 
zainstalowanych w punktach kamerowych do punktów monitorowania (punktów oglądowych). 

I.1.11. Punkt oglądowy - Stanowisko lub zespól stanowisk, gdzie dokonuje się oglądu obrazu. 

I.1.12.  Centrum/Stanowisko Oglądowe - Stanowisko lub zespól stanowisk, gdzie operatorzy dokonują 
oglądu obrazu i sterują kamerami z jednoczesną analizą oglądanych obrazów. 

I.1.13. System Monitoringu – System monitoringu miejskiego ul. Piotrkowskiej w Łodzi, realizowany w 
ramach niniejszego zamówienia. 

I.1.14. Awaria – uszkodzenie systemu, elementu systemu (sprzętowego lub programowego) lub poważne 
zakłócenie pracy systemu, którego skutkiem jest brak możliwości korzystania z systemu lub jego 
modułów. Za Awarię uważane jest również jednoczesne wystąpienie szeregu usterek, w przypadku, gdy 
można wykazać, że występujące jednocześnie usterki mają ten sam skutek, co opisane powyżej Awarie. 

I.1.15. Usterka – uszkodzenie elementu systemu (sprzętowego lub programowego), której skutkiem jest 
brak dostępu do określonej funkcjonalności systemu, niemającej wpływu na realizację podstawowych 
funkcjonalności Systemu Monitoringu. 

I.1.16. Usługa gwarancyjna – usługa polegająca na usuwaniu awarii lub usterki dla wszystkich elementów 
Systemu Monitoringu. 

I.1.17. Usługa wsparcia technicznego - usługa polegająca na zapewnieniu dostępu do nowych aktualizacji 
oprogramowania elementów Systemu Monitoringu, dostępu do bazy wiedzy w zakresie sposobu 
użytkowania i administrowania systemem, przeglądów okresowych elementów infrastruktury 
wybudowanego systemu, świadczenie usługi wsparcia telefonicznego. 

I.1.18. PSM - Projekt Systemu Monitoringu. 
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II. Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa i wykonanie Systemu Monitoringu miejskiego 
w Łodzi oraz świadczenia usług gwarancyjnych i usług wsparcia technicznego przez okres 3 lat. 
 
Zakres zamówienia w ramach wynagrodzenia za jego realizację obejmuje: 

II.1.1. Uzyskanie uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do instalacji i uruchomienia wszystkich elementów 
Systemu Monitoringu. Wykonawca poniesie wszystkie opłaty związane z uzyskaniem pozwoleń, w tym 
wszelkich opłat skarbowych, itp. 

II.1.2. Opracowanie projektu Systemu Monitoringu w oparciu o wytyczne przekazane przez Zamawiającego, 
tak, aby rozwiązanie spełniało wymagania Zamawiającego określone w niniejszym opisie. 

II.1.3. Wykonanie dokumentacji niezbędnej do uruchomienia i utrzymania Systemu Monitoringu na 
podstawie opracowanego projektu. 

II.1.4. Montaż, instalację oraz konfigurację wszystkich elementów infrastruktury Systemu Monitoringu. 

II.1.5. Konfigurację i uruchomienie oprogramowania, które będzie funkcjonowało w ramach Systemu 
Monitoringu. 

II.1.6. Przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i testów Systemu Monitoringu. 

II.1.7. Wykonanie dokumentacji powykonawczej Systemu Monitoringu. 

II.1.8. Wykonanie instrukcji użytkowania Systemu Monitoringu. 

II.1.9. Przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego osób w zakresie obsługi i administrowania systemem 
monitoringu w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

II.1.10. Świadczenie usług gwarancyjnych oraz wsparcia technicznego wdrożonego systemu przez okres 3 
lat od daty jego uruchomienia. 
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III. Ogólna charakterystyka Systemu Monitoringu. 

Zamawiający zamierza w jak największym stopniu wykorzystać już posiadaną infrastrukturę 
informatyczną, której opis znajduje się w dalszej części dokumentu (kolejne punkty). 

System Monitoringu, wykonany w ramach niniejszego zamówienia, będzie funkcjonował równolegle z 
obecnie wykorzystywanym systemem monitoringu miejskiego. Na tym etapie realizacji projektu nie 
przewiduje się integracji tych systemów. 

System Monitoringu będzie obejmował swoim zasięgiem ul. Piotrkowską począwszy od Placu 
Wolności do skrzyżowania Piłsudskiego-Mickiewicza oraz 3 punkty w jej bliskim sąsiedztwie Standardowo w 
skład jednego punktu kamerowego zaplanowano montaż 4 kamer statycznych i 1 obrotowej. W 
poszczególnych punktach kamerowych będą występować odstępstwa od standardu, z uwagi na specyfikę 
danego punktu. W sumie daje to liczbę 22 punktów kamerowych, 20 kamer szybkoobrotowych, 69 kamer 
statycznych, oraz 1 kopułkową w DC, czyli łącznie 90 kamer możliwych do wykorzystania na stanowiskach 
oglądowych. 

W ramach realizacji zamówienia muszą powstać 4 punkty oglądowe zlokalizowane w następujących 
lokalizacjach: KMP, KWP, WZKiB oraz SM. Każdy punkt oglądowy będzie wyposażony w nowe (dostarczone 
w ramach tego zamówienia) stacje robocze. Dodatkowo Zamawiający przewiduje możliwość uruchomienia 
zdalnych punktów oglądowych zlokalizowanych w dowolnym miejscu, w obrębie sieci LAN UMŁ. 
Uruchomienie zdalnego punktu oglądowego ma być możliwe w oparciu o dowolny komputer PC z systemem 
operacyjnym Windows. 

Wszystkie serwery oraz macierze dyskowe, niezbędne do realizacji tego zamówienia, zostaną 
zainstalowane i uruchomione w DC UMŁ.  

Komunikacja sieciowa pomiędzy punktami kamerowymi, DC UMŁ oraz punktami oglądowymi 
zostanie oparta na dostarczonych przez Wykonawcę elementach infrastruktury sieciowej oraz na istniejącej 
już sieci teleinformatycznej UMŁ. Dokładny opis elementów sieci UMŁ, które Zamawiający zamierza 
udostępnić do realizacji przedmiotu zamówienia, zostanie opisany w dalszej części dokumentu. 

Oferowanie rozwiązanie musi umożliwiać dalszą rozbudowę systemu oraz integrację z innymi 
systemami monitoringu bez konieczności wymiany zaoferowanych elementów infrastruktury 
informatycznej.  

Przez inne systemy monitoringu rozumie się systemy umożliwiające budowanie federacji lub 
integracji z innymi wersjami produktu. 
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IV. Wymagania ogólne Systemu Monitoringu. 

IV.1.1. Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału 
sprzedaży producentów - do oferty należy dołączyć odpowiednie oświadczenie Wykonawcy 

IV.1.2. Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia były nowe (tzn. wyprodukowane nie dawniej, niż 
na 6 miesięcy przed ich dostarczeniem) oraz by nie były używane, (przy czym Zamawiający dopuszcza, aby 
urządzenia były rozpakowane i uruchomione przed ich dostarczeniem wyłącznie przez Wykonawcę i 
wyłącznie w celu weryfikacji działania urządzenia, przy czym jest zobowiązany do poinformowania 
Zamawiającego o zamiarze rozpakowania sprzętu, a Zamawiający ma prawo inspekcji sprzętu przed jego 
rozpakowaniem). 

IV.1.3. Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się, że korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonych 
produktów nie będzie stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. W wypadku 
powzięcia wątpliwości, co do zgodności oferowanych produktów z umową, w szczególności w zakresie 
legalności oprogramowania, Zamawiający jest uprawniony do: 

IV.1.3.1. zwrócenia się do producenta oferowanych produktów o potwierdzenie ich zgodności umów (w 
tym także do przekazania producentowi niezbędnych danych umożliwiających weryfikację), oraz  

IV.1.3.2. zlecenia producentowi oferowanych produktów, lub wskazanemu przez producenta 
podmiotowi, inspekcji produktów pod kątem ich zgodności umów oraz ważności i zakresu uprawnień 
licencyjnych.  

IV.1.4. Jeżeli inspekcja, o której mowa w pkt. V powyżej wykaże niezgodność produktów z umową lub 
stwierdzi, że korzystanie z produktów narusza majątkowe prawa autorskie osób producenta, koszt 
inspekcji zostanie pokryty przez Wykonawcę, według rachunku przedstawionego przez podmiot 
wykonujący inspekcję, w kwocie nieprzekraczającej 30% wartości zamówienia (ograniczenie to nie 
dotyczy kosztów poniesionych przez Strony w związku z inspekcją, jak np. konieczność zakupu nowego 
oprogramowania). Prawo zlecenia inspekcji nie ogranicza ani nie wyłącza innych uprawnień 
Zamawiającego, w szczególności prawa do żądania dostarczenia produktów zgodnych z umową oraz 
roszczeń odszkodowawczych 

IV.1.5. Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do 
wycofania z produkcji. 

IV.1.6. Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika 
w formie papierowej lub elektronicznej w języku polskim lub angielskim. 

IV.1.7. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu Zamawiającego wszystkich uzgodnień 
i pozwoleń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem 
tych pozwoleń, uzgodnień i opłat skarbowych ponosi Wykonawca. 

IV.1.8. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany komponentów zaoferowanych urządzeń aktywnych po 
wyborze oferty a przed zawarciem umowy w przypadku wystąpienia Siły Wyższej, na komponenty nie 
gorsze niż zaoferowane. 

IV.1.9. Wykonawca winien dostarczyć sprzęt(macierz, serwery, przełączniki sieciowe rdzeniowe, urządzenia 
do punktów oglądowych) do docelowych lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego znajdujących się na 
terenie miasta Łodzi. 

IV.1.10. Wszystkie oferowane urządzenia muszą działać pod kontrolą oprogramowania, które jest publiczną 
wersją, udostępnianą na rynku przez producenta oferowanych urządzeń. Zamawiający nie dopuszcza 
stosowania oprogramowania dedykowanego, stworzonego na potrzeby niniejszego zamówienia, dla 
zaoferowanych urządzeń.  

IV.1.11. Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca. 

IV.1.12. Wykonawca pokryje koszty związane ze złożeniem wniosków o korzystanie z częstotliwości 
radiowych niezbędnych do uruchomienia połączeń, oraz pokryje koszty związane z użytkowaniem 
częstotliwości radiowych w okresie dwóch lat licząc od daty odbioru końcowego systemu. 
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IV.1.13. Zaoferowane rozwiązanie musi zapewnić wszystkie mechanizmy wymagane przepisami 
dotyczącymi ochrony danych osobowych. System ma gwarantować bezpieczeństwo przechowywania oraz 
dostępu do gromadzonych danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz wydanych do tej ustawy 
rozporządzeń. 

IV.1.14. Zaoferowane rozwiązanie musi spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów 
(Dz. Ust. Nr 220 poz. 1720) z dnia 16 XII 2009 r. w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy 
użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną(miejską)  

IV.1.15. Zaoferowane rozwiązanie musi spełniać przepisy Prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. 
(Dz.U.2010.243.1623 j.t. z późn. zmianami). 

IV.1.16. Zaoferowane rozwiązanie musi być zgodne z rozporządzeniem 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 
(Dz.U.2004.202.2072 z późn. zmianami). 

IV.1.17. Zaoferowane rozwiązanie musi być zgodne z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138 z późn. zmianami). 

IV.1.18. System nie może przewidywać możliwości podłączenia sprzętu użytkowników bezpośrednio do 
serwera. 

IV.1.19. Wszystkie wymagane funkcjonalności muszą być dostępne w dniu składania oferty.  

IV.1.20. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć w ramach tego zamówienia wszystkie niezbędne 
przewody połączeniowe, złączki, konwertery, elementy montażowe, zasilacze, itp., niezbędne do realizacji 
tego Zamówienia. W dalszej części dokumentu zostaną wskazanie niektóre elementy w sposób 
szczegółowy, wówczas należy te elementy dostarczyć w ilościach wskazanych. Pozostałe elementy, o 
których jest mowa w tym punkcie, w ilościach niezbędnych do realizacji Systemu Monitoringu. 

IV.1.21. Wszystkie oferowane urządzenia muszą być wyprodukowane zgodnie z normą jakości ISO 
9001:2000 lub normą równoważną.  

IV.1.22. Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznakowanie/deklarację CE (Conformité Européenne) 
produktu albo spełniać normy równoważne. 

IV.1.23. Wszystkie urządzenia muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230 V ± 10% , 50 
Hz., jednofazowo, o ile nie wyspecyfikowano inaczej. 

V. Warunki gwarancji i wsparcia technicznego 

V.1. Warunki ogólne o ile wymagania szczegółowe nie specyfikują inaczej: 

V.1.1. Na dostarczony System Monitoringu musi być udzielona minimum 36-miesieczna gwarancja 
Wykonawcy. 

V.1.2. Wykonawca udzieli w tym okresie minimum 36 miesięcy wsparcia technicznego. 

V.1.3. Czas reakcji: 

V.1.3.1. na zgłoszoną awarię (rozumianą jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze zgłaszającym) 
nie może przekroczyć 4 godzin; usunięcie awarii (naprawa lub wymiana wadliwego podzespołu lub 
urządzenia lub oprogramowania) musi zostać wykonane w przeciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia 
awarii; 

V.1.3.2. na zgłoszoną usterkę lub wadę (rozumianą, jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze 
zgłaszającym) nie może przekroczyć 24 godzin; usunięcie usterki (naprawa lub wymiana wadliwego 
podzespołu lub urządzenia lub oprogramowania) musi zostać wykonane w przeciągu 4 dni roboczych 
od momentu zgłoszenia usterki; 

V.1.4. Okres gwarancji i wsparcia technicznego rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru 
końcowego bez zastrzeżeń. 

V.1.5. Usługa gwarancyjna świadczona ma być w miejscu instalacji systemu/sprzętu. 
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V.1.6. Wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi, usuwaniem ujawnionych awarii i usterek, 
włączając w to koszt części i transportu z i do siedziby Zamawiającego, itp. ponosi Wykonawca. 

V.1.7. Okres gwarancyjny zostaje przedłużony o łączną liczbę dni, w których sprzęt był wyłączony z 
eksploatacji, z powodu naprawy podczas trwania okresu gwarancyjnego. 

V.1.8. Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu kosztów naprawy gwarancyjnej zrealizowanej przez 
Zamawiającego w przypadku, gdy dwukrotnie bezskutecznie wzywał Wykonawcę do jej wykonania. 

V.1.9. Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych poprzez telefon, e-mail oraz WWW 
(przez całą dobę). 

V.1.10. Wykonawca zapewni dostęp do systemu wsparcia klienta, za pomocą, którego Zamawiający będzie 
mógł: 

V.1.10.1. Uzyskać pomoc poprzez telefon lub e-mail lub WWW w zakresie rozwiązywania problemów 
związanych z bieżącą eksploatacją dostarczonych rozwiązań 

V.1.10.2. Zgłaszać zauważone nieprawidłowości w działaniu Systemu Monitoringu. 
 

V.2. Dla elementów sprzętowych dostarczanej infrastruktury informatycznej. 

V.2.1. O ile wymagania szczegółowe nie specyfikują inaczej Zamawiający wymaga, aby serwis był 
autoryzowany przez producenta urządzeń, to jest by zapewniona była naprawa lub wymiana urządzeń lub 
ich części, na części nowe i oryginalne, zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta. 

V.2.2. W przypadku Sprzętu, dla którego jest wymagany dłuższy czas na naprawę, Zamawiający dopuszcza 
podstawienie na czas naprawy Sprzętu o nie gorszych parametrach funkcjonalnych, przy czym dyski (HDD, 
SSD, itp.) pozostają u Zamawiającego. Naprawa w takim przypadku nie może przekroczyć 14 dni 
roboczych od momentu zgłoszenia usterki lub awarii. 

V.2.3. W przypadku awarii dysku (HDD, SSD itp.) obsługa gwarancyjna będzie wykonywana przez 
dostarczenie nowego dysku. Uszkodzony dysk – dotyczy części urządzenia przechowującej dane – 
pozostanie własnością Zamawiającego lub zostanie fizycznie komisyjnie zniszczony u Zamawiającego w 
sposób uniemożliwiający odczytanie danych.  

V.2.4. W czasie obowiązywania wsparcia technicznego Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 
udostępnienia Zamawiającemu nowych wersji BIOS, firmware i sterowników (na płytach CD lub stronach 
internetowych).  

 

V.3. Dla dostarczanego oprogramowania. 

V.3.1. Wykonawca gwarantuje, że oprogramowanie spełnia wymagania określone w Specyfikacji. 

V.3.2. Wykonawca zapewni Zamawiającemu realizację usług gwarancyjnych lub działań naprawczych ze 
strony Poddostawców będących producentami lub licencjodawcami produktów włączonych do 
dostarczonego Systemu. 

V.3.3. W ramach wsparcia technicznego Wykonawca jest zobowiązany do dostosowywania Systemu 
Monitoringu, do zmian w obowiązujących aktach prawnych. Wykonawca zobowiązany jest zainstalować 
zmodyfikowane oprogramowanie najpóźniej na 7 dni roboczych po wejściu w życie nowych regulacji 
prawnych. 

V.3.4. Świadczenie usługi wsparcia telefonicznego dla użytkowników końcowych systemu. 

 

V.4. Na prace instalacyjne 

V.4.1. Na wszelkie prace instalacyjne musi zostać udzielona 60 miesięczna gwarancja na zasadach ogólnych. 
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V.5. Przeglądy okresowe 

V.5.1. Wykonawca w okresie świadczenia usług wsparcia technicznego jest zobowiązany do dokonywania w 
odstępach półrocznych (+/- 7 dni) przeglądu i konserwacji poszczególnych elementów Systemu 
Monitoringu, obejmującego następujące czynności: 

V.5.1.1. Przegląd stanu technicznego urządzeń 
V.5.1.2. Czyszczenie i konserwacja urządzeń w tym, co najmniej czyszczenie obudów i kloszy kamer 
V.5.1.3. Czyszczenie i konserwacja szafek kamerowych 
V.5.1.4. Kontrola działania (testy wydajności) połączeń radiowych 
V.5.1.5. Przegląd instalacji elektrycznej (połączenia, gniazd, inne) 
V.5.1.6. Kontrola napięć zasilania 
V.5.1.7. Kontrola poprawności działania zabezpieczeń elektrycznych 
V.5.1.8. Sprawdzenie działania obwodów zasilania rezerwowego 
V.5.1.9. Kontrola poprawności działania zainstalowanego oprogramowania 
V.5.1.10. Sprawdzenie jakości obrazów na żywo 
V.5.1.11. Sprawdzenie jakości obrazów z archiwum 
V.5.1.12. Sprawdzenie działania modułu do automatycznej analizy obrazu. 

V.5.2. Jeżeli zachowanie gwarancji na elementy Systemu Monitoringu wymaga dodatkowych czynności, niż 
te wymienione w pkt. V.5.1, Wykonawca jest zobowiązany do ich wykonywania w ramach realizacji usługi 
wsparcia technicznego technicznej. 

V.5.3. Terminy dokonywania konserwacji będą uzgadniane przez Wykonawcę z Zamawiającym,  
z 7 dniowym wyprzedzeniem. 
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VI. Rozwiązanie równoważne 

Warunki dla Wykonawcy w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje rozwiązanie równoważne, w 
stosunku do tego które przedstawił Zamawiający (dotyczy wyłącznie elementów infrastruktury 
informatycznej tj.: rdzeniowych przełączników sieci LAN oraz macierzy dyskowej). 

VI.1.1. W ramach wynagrodzenia Wykonawca jest zobowiązany zapewnić instruktaż dotyczący 
zaoferowanych elementów infrastruktury informatycznej. 

VI.1.2. Osoby, które będą prowadziły instruktaż, muszą być certyfikowane przez producenta 
proponowanych rozwiązań. 

VI.1.3. Dopuszczalne jest przeprowadzenie instruktażu wyłącznie w języku polskim. Nie jest dopuszczalne 
prowadzenie go w innych językach lub z wykorzystaniem tłumacza. 

VI.1.4. Instruktaż musi obejmować wykłady teoretyczne i laboratoria praktyczne. 

VI.1.5. Instruktaż musi zostać przeprowadzony zgodnie z zaleceniami dotyczącymi szkoleń, w zakresie 
tematyki zalecanej przez producenta zaoferowanego urządzenia. 

VI.1.6. Instruktaż jest integralną częścią wdrożenia, niezbędną do zakończenia procesu odbioru. 

VI.1.7. Wykonawca przygotuje dla każdego z uczestników komplet materiałów obejmujących zakres 
przeprowadzonego instruktarzu. 

VI.1.8. Instruktażem zostaną objęte. 4 osoby w wymiarze. 50 godzin dla każdej. Jednocześnie w instruktażu 
mogą uczestniczyć maksymalnie 2 osoby. 

VI.1.9. Instruktaż musi zostać przeprowadzony na terenie Miasta Łodzi w godzinach pracy Urzędu, w 
miejscu wskazanym przez Wykonującego 

VI.1.10. Do chwili zakończenia instruktażu wszystkie zmiany konfiguracji urządzeń oraz pełny nadzór 
techniczny nad funkcjonowaniem zaoferowanych elementów infrastruktury, realizuje Wykonawca. 

VI.1.11. W przypadku składania przez Wykonawcę oferty równoważnej w stosunku do wymagań w opisie 
przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do wykazania równoważności poprzez złożenie w 
ofercie odpowiednich dokumentów potwierdzających tą równoważność. 
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VII. Elementy infrastruktury informatycznej, którą Zamawiający zamierza udostępnić 
do realizacji Zamówienia 

VII.1.1. Pomieszczenie węzłów sieci wraz z wyposażeniem dla przełączników rdzeniowych sieci LAN. 

VII.1.2. Łącza światłowodowe pomiędzy węzłami sieci: DC, KMP, WZKiB, SM oraz KWP. 

VII.1.3. Łącza światłowodowe wzdłuż ul. Piotrkowskiej zakończone w punktach sterowania ruchem na 
skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną. 

VII.1.4. Kanalizację teletechniczną pomiędzy punktami sterowania ruchem na skrzyżowaniach z sygnalizacją 
świetlną (na ul. Piotrkowskiej) a ścianą budynku w punkcie adresowym punktu kamerowego. Zgodnie z 
załącznikami nr 2a i 2b. 

VII.1.5. Kanalizacja teletechniczna, o której jest mowa w pkt. VII.1.4, jest zakończona studnią teletechniczną 
(o wymiarach 40x40 cm), w której znajduje się puszka z zasilaniem energetycznym oraz „pilot” 
umożliwiający ułożenia kabla światłowodowego pomiędzy punktem kamerowym a najbliższym punktem 
sterowania ruchem na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną (na ul. Piotrkowskiej). 

VII.1.6. Sieć LAN (z wyjątkiem 2 przełączników, które są integralną częścią tego Zamówienia, opisanych w 
dalszej części dokumentu) oraz SAN w DC UMŁ umożliwiające podłączenie serwerów do Systemu 
Monitoringu. 

VII.1.7. Łącza światłowodowe i kanalizacja teletechniczna, o których mowa w punktach VII.1.2 – VII.1.5 jest 
w trakcie budowy, której zakończenie zaplanowano na 30.06.2014r., a odbiór techniczny ma być 
wykonany w ciągu 7dni po zakończeniu budowy. 

VII.1.8. 2 licencje Windows Server DataCenter 2012 umożliwiające ich instalację na dwóch serwerach 2 
procesorowych wraz z licencjami CAL dla stacji roboczych. 
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VIII. Szkolenia 

Budowa Systemu Monitoringu uwzględnia przeprowadzenie szkolenia z obsługi oprogramowania do 
zarządzania i rejestracji wideo oraz szkolenia z obsługi oprogramowania do automatycznej analizy obrazu. 
Należy przeprowadzić szkolenie, dla co najmniej 16 operatorów systemu oraz dla co najmniej 3 
administratorów systemu. 

VIII.1. Szkolenie operatorów systemu 

VIII.1.1. Miejsce szkolenia: w siedzibie Zamawiającego, sala operatorów systemu 

VIII.1.2. Ilość uczestników szkolenia: 16 osób 

VIII.1.3. Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 godzin: 2 x 8 godzin) 

VIII.1.4. Termin szkolenia: wskazany przez Zamawiającego 

VIII.1.5. Szkolenie będzie obejmować omówienie co najmniej następujących zagadnień: 

VIII.1.5.1. praca z systemem 
VIII.1.5.2. rola i funkcje operatora systemu 
VIII.1.5.3. omówienie szczegółowe poszczególnych modułów funkcjonalnych 
VIII.1.5.4. praca z systemem, praca z wykorzystaniem poszczególnych modułów funkcjonalnych 
VIII.1.5.5. moduł rejestracji i zarządzania wideo (czasu rzeczywistego) 
VIII.1.5.6. moduł rejestracji i zarządzania wideo (archiwum) 
VIII.1.5.7. moduł do automatycznej analizy obrazu 
VIII.1.5.8. bezpieczeństwo gromadzenia i obróbki oraz przesyłania danych 
VIII.1.5.9. sposoby kontaktu ze wsparciem technicznych Wykonawcy 
VIII.1.5.10. procedury zgłaszania usterek 
VIII.1.5.11. możliwości wymiany danych z innymi systemami 

VIII.2. Szkolenie administratorów systemu 

VIII.2.1. Miejsce szkolenia: w siedzibie Zamawiającego, sala operatorów systemu 

VIII.2.2. Ilość uczestników szkolenia: 3 osoby 

VIII.2.3. Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 godzin: 2 x 8 godzin) 

VIII.2.4. Termin szkolenia: wskazany przez Zamawiającego 

VIII.2.5. Szkolenie będzie obejmować omówienie co najmniej następujących zagadnień: 

VIII.2.5.1. architektura sieci 
VIII.2.5.2. architektura i budowa systemu, w tym uwarunkowania pracy w systemie 
VIII.2.5.3. sposób pracy z systemem 
VIII.2.5.4. rola i funkcje administratora systemu 
VIII.2.5.5. omówienie szczegółowe poszczególnych modułów funkcjonalnych 
VIII.2.5.6. konfiguracja poszczególnych modułów funkcjonalnych 
VIII.2.5.7. zakładanie i definiowanie użytkowników w systemie, podział na grupy, prawa dostępu 
VIII.2.5.8. praca z systemem, praca z wykorzystaniem poszczególnych modułów funkcjonalnych 
VIII.2.5.9. moduł rejestracji i zarządzania wideo (czasu rzeczywistego) 
VIII.2.5.10. moduł rejestracji i zarządzania wideo (archiwum) 
VIII.2.5.11. moduł do automatycznej analizy obrazu 
VIII.2.5.12. bezpieczeństwo gromadzenia i obróbki oraz przesyłania danych 
VIII.2.5.13. sposoby kontaktu ze wsparciem technicznych Wykonawcy 
VIII.2.5.14. procedury zgłaszania usterek 
VIII.2.5.15. możliwości wymiany danych z innymi systemami 

  



13 | S t r o n a  
ZAŁĄCZNIK NR 1 - OPS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

IX. Szczegółowy opis Systemu Monitoringu. 

IX.1. Macierz dyskowa. 

Zamawiający zamierza wykorzystać w jak największym stopniu już posiadaną infrastrukturę sieci LAN 
UMŁ.  

Zamawiający dysponuje administratorami posiadającymi szkolenia i wiedzę niezbędną do administrowania 
urządzeniami HP 3Par. Dodatkowo przyjęte standardy bezpieczeństwa oraz sposoby zarządzania przestrzenią 
dyskową uwzględniają możliwości techniczne urządzeń oferowanych przez tego producenta. W przypadku, 
gdy Wykonawca zaoferuje macierz inną niż HP 3Par, należy zastosować zapisy punktu VI. 

W celu realizacji Zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć macierz dyskową o 
następujących parametrach: 

Tabela I Minimalne wymagania dla macierzy dyskowej. 

Lp. Element konfiguracji Wymagania minimalne 

1.  Obudowa 

Macierz dyskowa musi mieć możliwość zainstalowania w szafie 
stelażowej 19”(dołączony zestaw montażowy). 
Macierz wyposażona we wszystkie niezbędne kable połączeniowe 
(zasilające i logiczne). 
Długości kabli : światłowodowe minimum 10m, skrętka miedziana 
RJ45 minimum 2m, zasilające minimum 1,5m. Kable zasilające 
zakończone wtyczkami C13 lub C19. 

2.  Pojemność 

Użyteczna przestrzeń dyskowa o pojemności: 
minimum 130TiB (IEC) zbudowanej za pomocą dysków NLSAS o 
prędkości obrotowej minimum 7200 RPM, przy nadmiarowości 
przestrzeni dyskowej minimum 33%. 
oraz minimum 58TiB (IEC) zbudowanej za pomocą dysków nie 
większych niż 1,2TB SAS i prędkości obrotowej minimum 10000 RPM, 
przy nadmiarowości przestrzeni dyskowej minimum 33%. 

3.  Rozbudowa 
Możliwość rozbudowy macierzy (bez wymiany kontrolerów macierzy) 
do minimum 240 dysków w tym minimum 50 dysków typu EFD/SSD 

4.  Obsługa dysków 

Obsługa dysków EFD/SSD, FC/SAS i MDL SAS/SATA.  
Możliwość mieszania napędów dyskowych EFD/SSD, FC/SAS  
i MDL SAS/SATA w obrębie pojedynczej półki dyskowej.  
Możliwość obsługi dysków 2,5” jak również 3,5” w ramach jednej 
macierzy. 

5.  Sposób zabezpieczenia danych 

Macierz musi obsługiwać mechanizmy RAID zgodne z RAID0, RAID0+1, 
RAID1, RAID5 i RAID6 realizowane sprzętowo za pomocą 
dedykowanego układu, z możliwością dowolnej ich kombinacji w 
obrębie oferowanej macierzy i z wykorzystaniem wszystkich 
obsługiwanych typów dysków twardych, w tym SSD. 
Możliwość definiowania globalnych dysków spare lub odpowiedniej 
zapasowej przestrzeni dyskowej. 
Podwójne niezależne przyłącza wewnętrznych napędów dyskowych. 

6.  
Tryb pracy kontrolerów 
macierzowych 

Co najmniej dwa kontrolery pracujące w trybie active/active. 
Równoczesny, aktywny dostęp (odczyt/zapis) do każdego dysku 
logicznego (LUN) ze wszystkich kontrolerów macierzy dla lepszego 
rozłożenia obciążenia. 

7.  Pamięć cache 

Oferowane kontrolery macierzowe muszą być wyposażone  
w maksymalną dostępną dla oferowanego modelu ilość pamięci 
cache. 
Wszystkie operacje zapisu realizowane do pamięci cache muszą być 
mirrorowane. 
W przypadku awarii zasilania macierz musi posiadać możliwość 
zabezpieczenia danych znajdujących się w pamięci cache. 

8.  Interfejsy zewnętrzne 
Co najmniej 8 zewnętrznych interfejsów FC o prędkości minimum 
8Gb/s do podłączenia do sieci SAN.  
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9.  
Zarządzanie grupami dyskowymi 
oraz dyskami logicznymi 

Możliwość dynamicznego zwiększania pojemności woluminów 
logicznych oraz wielkości grup dyskowych (przez dodanie dysków) z 
poziomu kontrolera macierzowego bez przerywania dostępu do 
danych. 
Możliwość zdefiniowania co najmniej 1000 woluminów logicznych w 
ramach oferowanej macierzy dyskowej. 

10.  
Ochrona danych w środowiskach 
heterogenicznych 

Możliwość ochrony danych w heterogenicznych środowiskach sieci 
SAN – maskowanie LUN.  
Jeżeli dla zapewnienia izolacji LUNów dla różnych serwerów lub 
różnych grup serwerów potrzebne są dodatkowe komponenty 
(np.licencje) wymagane jest dostarczenie tych komponentów dla 
minimum 20 separowanych maszyn. 

11.  
Podłączanie zewnętrznych 
systemów operacyjnych 

Możliwość jednoczesnego podłączenia, co najmniej 50 niezależnych 
serwerów w trybie wysokiej dostępności (co najmniej dwoma 
ścieżkami).  
Wsparcie dla następujących systemów operacyjnych: VMware ESX 4 i 
5, MS Windows 2008/2012, RedHat Linux 5 
Wsparcie dla podanej liczby serwerów oraz systemów operacyjnych 
musi być dostępne w ramach oferowanych licencji oprogramowania. 
Wsparcie dla różnych systemów klastrowych, co najmniej Veritas 
Cluster Server, RedHat Cluster, Suse Cluster, MSCS. 

12.  Obsługa kanałów I/O 

Obsługa wielu kanałów I/O (Multipathing).  
Automatyczne przełączanie kanału I/O w wypadku awarii ścieżki 
dostępu serwerów do macierzy z utrzymaniem ciągłości dostępu do 
danych.  
Przełączanie kanałów I/O oparte o natywne mechanizmy systemów 
operacyjnych wspieranych przez macierz.  

13.  
Serwisowalność i redundancja 
 

Wymiana elementów systemu w trybie „Hot-Swap”, a w szczególności 
takich, jak: kontroler(y), zasilacz(e), wentylatory. 
Macierz przystosowana do napraw w miejscu zainstalowania oraz 
wymiany elementów bez konieczności jej wyłączania. 
Brak pojedynczego punktu awarii, który powodowałby brak dostępu 
do danych. Pełna redundancja macierzy, w szczególności zdublowanie 
kontrolerów, zasilaczy i wentylatorów. 
Możliwość zasilania z dwu niezależnych źródeł zasilania –odporność 
na zanik zasilania jednej fazy lub awarię jednego z zasilaczy macierzy. 

14.  Zarządzanie 

Zarządzanie macierzą z poziomu pojedynczego interfejsu graficznego i 
interfejsu znakowego.  
Wymagane jest stałe monitorowanie stanu macierzy oraz możliwość 
konfigurowania jej zasobów dyskowych.  
Monitorowanie wydajności macierzy według parametrów takich jak: 
przepustowość oraz liczba operacji I/O dla interfejsów zewnętrznych, 
wewnętrznych, grup dyskowych, dysków logicznych (LUN), 
pojedynczych napędów dyskowych oraz kontrolerów. 
Wymagana możliwość historycznej kolekcji danych wydajnościowych. 

15.  
Wewnętrzne migawkowe kopie 
danych 
 

Możliwość dokonywania na żądanie tzw. migawkowej kopii danych 
(snapshot, point-in time) w ramach macierzy za pomocą 
wewnętrznych kontrolerów macierzowych.  
Wykonanie kopii migawkowej nie może wymagać alokowania 
dodatkowej przestrzeni dyskowej na potrzeby kopii. Zajmowanie 
dodatkowej przestrzeni dyskowej następuję w momencie zmiany 
danych na dysku źródłowym lub na jego kopii. 
Macierz musi wspierać minimum 128 kopii migawkowych per 
wolumen logiczny. 

16.  Wewnętrzne pełne kopie danych Możliwość dokonywania na żądanie pełnej fizycznej kopii danych 
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 (clone) w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów 
macierzowych.  
Wykonana kopia danych musi mieć możliwość zabezpieczenia innym 
poziomem RAID. Możliwość wykonania kopii w innej grupie dyskowej 
RAID niż dane oryginalne. 

17.  
Możliwość zmiany typu 
zabezpieczenia danych w obrębie 
macierzy. 

Macierz musi umożliwiać migrację danych, bez przerywania do nich 
dostępu, pomiędzy różnymi warstwami technologii dyskowych: 
EFD/SSD, FC/SAS, MDL SAS/SATA oraz różnych poziomów RAID na 
poziomie całych woluminów logicznych. Zmiany te muszą się odbywać 
wewnętrznymi mechanizmami macierzy. 

18.  
Możliwość migracji danych w 
obrębie macierzy. 

Macierz musi umożliwiać migrację danych, na poziomie części 
woluminów logicznych.  
Funkcjonalność musi umożliwiać zdefiniowanie wolumenu logicznego, 
który fizycznie będzie znajdował się na min. 3 typach dysków 
obsługiwanych przez macierz (EFD/SSD, FC/SAS, MDL SAS/SATA), a 
jego części będą realokowane na podstawie analizy ruchu w sposób 
automatyczny i transparentny (bez przerywania dostępu do danych) 
dla korzystających z tego wolumenu hostów. 

19.  
Mechanizm typu Thin 
Provisioning 

Macierz musi mieć możliwość udostępniania zasobów dyskowych do 
serwerów w trybie tradycyjnym, jak i w trybie typu Thin Provisioning. 
Możliwość odzyskiwania przestrzeni dyskowych po usuniętych danych 
w ramach wolumenów typu Thin. Proces odzyskiwania danych musi 
być automatyczny bez konieczności uruchamiania dodatkowych 
procesów na kontrolerach macierzowych. 

20.  QoS 

Macierz musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na określenie 
maksymalnej wydajności konkretnego woluminu logicznego lub grup 
woluminów, co najmniej jako ilość IO na sekundę oraz przepustowość 
na sekundę. 

21.  Licencje 
Wymagane jest dostarczenie odpowiednich licencji dla wymienionych 
wcześniej funkcjonalności o ile są one wymagane chyba, że opis 
szczegółowy stanowi inaczej. 

 
 

IX.2. Serwery. 

W celu realizacji Zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do DC 2 szt. serwerów (wraz z 
wyposażeniem) o minimalnych parametrach technicznych, wymienionych w poniższej tabeli (licencje na 
system operacyjny dostarczy Zamawiający – Windows Server 2012 DataCenter) 

Tabela II Minimalne wymagania dla 1 szt. serwera. 

Lp. Parametry - funkcje Wymagane minimum 

1.  Obudowa 

Obudowa Rack o wysokości maksymalnie 2U.  
Wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie Rack 
19” i wysuwanie serwera do celów serwisowych i organizatorem kabli. 
Serwer wyposażony we wszystkie niezbędne kable połączeniowe (zasilające i 
logiczne). 
Długości kabli : światłowodowe minimum 10m, skrętka miedziana RJ45 
minimum 2m, zasilające minimum 1,5m. Kable zasilające zakończone 
wtyczkami C13. 

2.  Płyta główna 
Płyta główna z możliwością zainstalowania dwóch procesorów ośmio lub 
dziesięciordzeniowych. Płyta główna musi być zaprojektowana przez 
producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. 

3.  Chipset 
Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach 
dwuprocesorowych 

4.  Procesor 

Dwa procesory dziesięciordzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy z 
zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku minimum 827 
punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie 
www.spec.org. Powyższe wyniki testów otrzymane przy zainstalowanych 
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dwóch procesorach w serwerze. Testy muszą być opublikowane na stronie 
www.spec.org w momencie składania oferty. 
Nie wymaga się, aby oferowany serwer (producent model) był identyczny z 
serwerem referencyjnym z modelem na stronie www.spec.org wystarczy, że 
posiada ten sam zestaw procesorów.  

5.  Pamięć operacyjna 
Pojemność minimum 192 GB, Typu RDIMM o częstotliwości pracy minimum 
1600MHz, przy zachowaniu, co najmniej 8 slotów wolnych do rozbudowy 
pamięci. 

6.  Gniazda PCI Minimum 4 sloty PCI-Express trzeciej generacji. 

7.  Interfejsy sieciowe 

Minimum 2 porty 10Gb Ethernet SFP+ (wraz z modułami SFP+ SR) oraz 2 porty 
1GbE BaseT.  
Dodatkowa zainstalowana minimum jedna dwuportowa karta sieciowa 
konwergentna 10 Gb (wraz z modułami SFP+ SR), zapewniająca poprawną 
obsługę protokołu FCoE (Lan + FC). 
Dodatkowo zainstalowana jedna dwuportowa karta typu HBA FC8Gb/s 
Powyższe karty muszą być wspierane przez następujące systemy operacyjne: 
Microsoft Windows 2012/2008r2/2008, VMware ESX/ESXi 5.5. 
Dodatkowo 4 szt. kompatybilnych modułów SFP+ SR do przełącznika Cisco 
Nexus 5010 i extendera N2K-C2232PP-10GE, zapewniające poprawną 
komunikację pomiędzy dostarczonym serwerem a przełącznikiem sieciowym 
oraz poprawną pracę przełącznika tak jak z modułami SFP+ producenta. 

8.  Napęd optyczny Wewnętrzny napęd DVD-ROM 

9.  Dyski twarde 

Zainstalowane 2 dyski 300GB typu HotPlug SAS 2.0 minimum 10 tys. rpm. 
skonfigurowane jako RAID 1. 
Zainstalowane 4 dyski 4TB typu HotPlug SATA lub NLSAS minimum 7200 rpm. 
skonfigurowane jako RAID 5. 

10.  Kontroler dysków 
Dedykowany sprzętowy kontroler dyskowy, możliwe minimalne konfiguracje 
poziomów RAID : 0, 1, 5, 10, 50 posiadający własna pamięć cache o 
pojemności minimum 512MB 

11.  Wbudowane porty 
Minimum 4 x USB 2.0 
Minimum 2 x RJ-45 
Minimum 1 x VGA 

12.  Karta graficzna 
Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca rozdzielczość minimum 
1280x1024 

13.  
Elementy redundantne 
HotPlug 

Minimum dwa zasilacze typu Hot-plug o mocy maksymalnie 900 W każdy, 
wentylatory, dyski twarde 

14.  Zarządzanie 

Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) 
pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów 
sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera 
niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Możliwość 
przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów 
CD/DVD/ISOP i FDD. Rozwiązanie sprzętowe, niezależnie od systemów 
operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w 
gnieździe PCI.  

15.  Certyfikaty 
Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001.  
Serwer musi posiadać deklaracja CE. 

16.  Instalacja, oznaczenia 
Zamawiający wymaga fizycznej instalacji serwera w standardowej szafie rack 
19’’ wraz z podłączeniem do infrastruktury sieci LAN i SAN oraz wykonania 
testów uruchomieniowych. 

17.  Dokumentacja  

Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. 
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz 
warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u 
producenta lub jego przedstawiciela. 
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18.  Listwa zasilająca 

Gniazda wyjściowe: minimum 16 szt. typu IEC320 C13 i minimum 4 szt. typu 
IEC320 C19 
Złącze wejściowe: typu IEC309 32A  
Porty: minimum 1 szt. RJ45, minimum 1 szt. RS232 
Możliwość zdalnego zarządzania przy pomocy protokołu: ssh, http, https, 
snmp. 
Możliwość włączenia/wyłączenia każdego gniazda wyjściowego osobno. 
Pomiar napięcia i natężenia prądu oraz mocy na każdym gnieździe 
wyjściowym. 
Możliwość montażu pionowo wzdłuż obudowy, wewnątrz szafy. 

 
 

IX.3. Instalacja serwerów i macierzy 

IX.3.1. Wykonawca zobowiązany jest do instalacji, uruchomienia i konfiguracji dostarczonych serwerów i 
macierzy Systemu Monitoringu. 

IX.3.2. Serwery i macierz mają zostać zainstalowane w istniejących szafach Rack 19”, w serwerowni, w 
budynku Łódzkiego Ośrodka Geodezji znajdującego się przy ul. Traugutta 21/23. Wykonawca na etapie 
wykonania projektu systemu uzgodni z Zamawiającym miejsce instalacji wszystkich urządzeń Systemu 
Monitoringu.  

IX.3.3. Instalacja i konfiguracja serwerów musi obejmować, co najmniej: 

IX.3.3.1. Instalacja i uruchomienie wysoko dostępnego środowiska wirtualnego: 
IX.3.3.2. Implementacja oprogramowania do wirtualizacji 
IX.3.3.3. Opracowanie procedur umożliwiających sprawne odtworzenie elementów środowiska na 

wypadek awarii/uszkodzenia (np. procedura odtworzenia maszyny wirtualnej, procedura przeniesienia 
roli wybranych serwerów do drugiej lokalizacji itp.) 

IX.3.3.4. Instalacja wirtualnych przełączników na potrzeby wysokiej dostępności 
IX.3.3.5. Instalacja oprogramowania do zarządzania środowiskiem sprzętowym 
IX.3.3.6. Na każdym serwerze ma być uruchomionych minimum 5 maszyn wirtualnych realizujących 

przynajmniej następujące funkcje: 
1. Co najmniej 2 serwery rejestracji i zarządzania: 

1.1. Wymagana konfiguracja pierwszego serwera rejestracji i zarządzania (maszyny wirtualne): 
2. Procesy zarządzania system 
3. Procesy rejestracji 
4. Procesy rejestracji failover 
5. Procesy analityki wideo na żywo oraz z archiwum (część serwerowa) 

IX.3.3.7. Poniżej zamieszczony został uproszczony schemat ideowy wykorzystania serwerów i macierzy 
dyskowej. Schemat pokazuje koncepcję wykorzystania serwerów i macierzy dyskowej Systemu 
Monitoringu. Na schemacie przedstawiono minimalną wymaganą ilość jednostek sprzętowych 
(serwerów i macierzy). Wykonawca musi zastosować odpowiednią ilość właściwie skonfigurowanych 
jednostek sprzętowych (serwerów i macierzy - spełniających wymagania niniejszego dokumentu), które 
pokryją zapotrzebowanie wydajnościowe oferowanego oprogramowania do rejestracji i zarządzania 
wideo, oprogramowania do automatycznej analizy obrazu oraz oprogramowania do backupu. 
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Rysunek 1 Schemat ideowy wykorzystania serwerów i macierzy dyskowej 

 
 

IX.3.3.8. Na serwerze backupu posiadanym przez Zamawiającego ma zostać zainstalowane  
i uruchomione oprogramowanie realizujące co najmniej następujące funkcje: 

1. Backup wszystkich ww. maszyn wirtualnych co najmniej w zakresie: 
1.1. Systemy operacyjne. 
1.2. Oprogramowanie do rejestracji i zarządzania wideo. 
1.3. Oprogramowanie do automatycznej analizy obrazu. 
1.4. Konfiguracja ww. oprogramowania. 

IX.3.4. Do serwerowni Wykonawca dostarczy i zainstaluje kamerę kopułkową typu: „Kamera kopułkowa 
wysokiej rozdzielczości”. Wykonawca na etapie wykonania PSM uzgodni z Zamawiającym miejsce 
instalacji ww. urządzenia wraz z wyposażeniem - lokalizacja w obrębie DC. 

IX.3.5. W zakresie instalacji i konfiguracji serwerów, macierzy, oprogramowania do wirtualizacji oraz 
oprogramowania do backupu wykonawca ma zapewnić odpowiednią kadrę osobową dedykowaną do 
przeprowadzenia wdrożenia, składająca się co najmniej z: 

IX.3.5.1. Inżyniera certyfikowanego przez producenta oferowanych serwerów. 
IX.3.5.2. Inżyniera certyfikowanego przez producenta oferowanej macierzy.  
IX.3.5.3. Inżyniera certyfikowanego przez producenta/dystrybutora oferowanego oprogramowania do 

wirtualizacji. 
IX.3.5.4. Inżyniera certyfikowanego przez producenta/dystrybutora oferowanego oprogramowania do 

backupu.  
IX.3.5.5. Możliwe jest łączenie ww. kompetencji. 
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IX.4. Sieć LAN i SAN. 

IX.4.1. Sieć światłowodowa. 

W celu realizacji Zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany w zakresie sieci światłowodowej  
            i strukturalnej: 

IX.4.1.1. Ułożyć, w udostępnionej kanalizacji teletechnicznej, kable światłowodowe jednomodowe 4j 
pomiędzy szafką w punkcie kamerowym (z wyjątkiem punktów: PK01, PK02, PK03,PK04, PK17 oraz 
PK22) a szafką w punkcie sterowania ruchem na najbliższym skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną na ul. 
Piotrkowskiej. Kabel musi być zakończony oznaczonymi pigtailami światłowodowymi ze stykami 
SC/APC. 

IX.4.1.2. Ułożyć kabel jednomodowy 12J wewnątrz budynku KMP (szacunkowo ok. 100m) pomiędzy 
pomieszczeniem(węzłem sieci) na parterze budynku a Centrum Sterowania mieszczącym się na II 
piętrze. Kabel należy ułożyć z wykorzystaniem obecnych tras kablowych, a w przypadku gdy nie będzie 
to możliwe, należy ułożyć nowe trasy kablowe. Kabel musi być zakończony na przyłącznicach  
z zakończeniami SC/APC. Wszelki prace muszą być uzgodnione z KMP. 

IX.4.1.3. W punktach kamerowych PK04 oraz PK17, należy wymienić zakończenia kabla 
światłowodowego na oznaczone pigtaile ze stykami SC/APC. 

IX.4.1.4. W punkcie kamerowym PK22 (budynek ŁOG), kamery zostaną podłączone bezpośrednio do sieci 
strukturalnej budynku. Wykonawca jest zobowiązany wykonać i zainstalować przewody połączeniowe 
pomiędzy kamerami (na dachu budynku) a wskazanymi gniazdami sieci LAN na niższych kondygnacjach 
budynku. 

IX.4.1.5. Dostarczyć kable połączeniowe typu Patchcord o następujących specyfikacjach (kable muszą być 
oznaczone na obydwu końcach w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację): 

1. Kabel jednomodowy (pojedynczy - simplex) SC/APC – SC/APC, długość 1 m. – 200 szt. 
2. Kabel jednomodowy (pojedynczy - simplex) SC/APC – LC/PC, długość 1,5 m. – 100 szt. 
3. Kabel jednomodowy (pojedynczy - simplex) SC/APC – LC/PC, długość 15 m. – 60 szt. 
4. Kabel wielomodowy (podwójny – duplex) LC/UPC-LC/UPC, 50/125 OM2, długość 10m – 10 szt. 

 

IX.4.2. Przełączniki rdzeniowe LAN (2 szt.) 

Zamawiający zamierza wykorzystać w jak największym stopniu już posiadaną infrastrukturę sieci LAN UMŁ 
oraz wiedzę w zakresie administrowania urządzeniami. Zamawiający dysponuje administratorami 
posiadającymi szkolenia i wiedzę niezbędną do administrowania urządzeniami firm Cisco oraz Juniper. 
Dodatkowo przyjęte standardy bezpieczeństwa oraz sposoby zarządzania siecią uwzględniają możliwości 
techniczne urządzeń oferowanych przez tych dwóch producentów. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje 
przełączniki innej firmy niż Cisco lub Juniper, należy zastosować zapisy punktu VI. 

Wykonawca w ramach realizacji zamówienia jest zobowiązany dostarczyć 2 szt. przełączników 
rdzeniowych Systemu Monitoringu o parametrach technicznych (każdy z nich) minimum: 

Tabela III Wymagania minimalne dla przełącznika rdzeniowego. 

Lp. Parametr - funkcja Minimalne wymagania funkcjonalne 
oraz parametry techniczne 

1.  Rodzaj Przełącznik sieciowy zarządzalny 

2.  Złącza 

Minimum 32 porty 1/10Gbase umożliwiające obsadzenie modułami 
SFP/SFP+ co najmniej typu: 10 Gbase-LR, SR, ER oraz 1000Base T, LX, 
SX ,EX 
Dodatkowo przełącznik musi zapewnić jego przyszłą rozbudowę o 
porty 1/10GBase SFP/SFP+ montowane w ramach obudowy 
przełącznika.  
Złącze (port) konsoli 

3.  Routing 

Przełącznik musi umożliwiać przełączanie w warstwie 2 i 3 z 
możliwością definiowania routingu dla protokołu RIP, OSPF. 
Wymagane jest wsparcie dla min. routingu statycznego. Przełącznik 
musi umożliwiać rozszerzenie funkcjonalności (poprzez upgrade 
oprogramowania lub zakup odpowiedniej licencji) o zaawansowane 
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Lp. Parametr - funkcja Minimalne wymagania funkcjonalne 
oraz parametry techniczne 

protokoły routingu warstwy 3 dla ruchu IPv4 i IPv6 (min. BGP lub IS-IS 
lub oba razem) lub posiadać taką funkcjonalność. 

4.  Obsługa protokołów NTP, SNMPv2c, SNMPv3 

5.  
Obsługa  
Mechanizmów 

Zapewnienie ciągłości pracy sieci, obsługa co najmniej: 
- 802.1w RapidSpanningTree 
- 802.1s Multi-InstanceSpanningTree 
„port mirroring” 
QoS 
ACL 

6.  Przepustowość 460Gb/s (full duplex) 

7.  Szybkość przełączania 340Mpps dla IPv4 

8.  Tablica MAC 18000 

9.  Tablica VLAN 4000 

10.  Tablica ARP 8000 

11.  Wbudowana pamięć Pamięć nieulotna 2GB 

12.  Obsługa ramek Jumbo 9216 bajtów 

13.  Uwierzytelnianie Przy pomocy serwerów RADIUS i TACACS+ 

14.  Statystyki ruchu 

Tworzenie statystyk ruchu w oparciu o NetFlow lub JFlow lub w 
oparciu o inny, podobny mechanizm. Licencja na obsługę 
funkcjonalności routingu nie jest wymagana, ale musi być możliwość 
jej dokupienia bez konieczności wymiany urządzenia 

15.  Konfiguracja 

Dostęp do konfiguracji przełącznika przez SSHv2. 
Plik konfiguracyjny przełącznika musi być możliwy do edycji w trybie 
off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian 
konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po 
zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe 
uruchomienie przełącznika z nową konfiguracją. 

16.  Dziennik zdarzeń Logowanie na zewnętrzny serwer syslog 

17.  Zgodność z normami 
IEEE 802.3, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q 
IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3ae 

18.  Zasilanie 
Redundantne zasilacze (co najmniej 2) 
Możliwość wymiany podczas pracy przełącznika 

19.  Chłodzenie 
Redundantne moduły wentylatorów (co najmniej 2) 
Możliwość wymiany podczas pracy przełącznika 

20.  Obudowa 
Przystosowana do montażu w szafie rack 19” (zestaw montażowy 
dostarczony z urządzeniem). Wysokość nie większa niż 1RU 

21.  Inne Deklaracja CE 

 

IX.4.3. Przełącznik sieciowy w punkcie oglądowym. 

IX.4.3.1. Zamawiający zamierza wykorzystać w jak największym stopniu już posiadaną infrastrukturę sieci 
LAN UMŁ oraz wiedzę w zakresie administrowania urządzeniami. Zamawiający dysponuje 
administratorami posiadającymi szkolenia i wiedzę niezbędną do administrowania urządzeniami firm 
Cisco oraz Juniper. Dodatkowo przyjęte standardy bezpieczeństwa oraz sposoby zarządzania siecią 
uwzględniają możliwości techniczne urządzeń oferowanych przez tych dwóch producentów. W 
przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje przełączniki innej firmy niż Cisco lub Juniper, należy zastosować 
zapisy punktu VI. 

Wykonawca w ramach realizacji zamówienia jest zobowiązany dostarczyć 1 szt. przełącznika 
sieciowego w punkcie oglądowym o parametrach technicznych minimum: 
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Tabela IV Wymagania minimalne - przełącznik sieciowy w punkcie oglądowym. 

Lp. Parametr - funkcja 
Minimalne wymagania funkcjonalne 
oraz parametry techniczne 

1.  Rodzaj Przełącznik sieciowy zarządzalny 

2.  Złącza 

24 port 10/100/1000 Base-T 
4 porty 1/10Gbase umożliwiające obsadzenie modułami SFP/SFP+ typu:10 
Gbase-LR, SR, ER oraz 1000Base T, LX, SX ,EX 
Port konsoli 

3.  Obsługa protokołów NTP, SNMPv2c, SNMPv3 

4.  
Obsługa  
mechanizmów 

Zapewnienie ciągłości pracy sieci, obsługa co najmniej: 
- 802.1w RapidSpanningTree 
- 802.1s Multi-InstanceSpanningTree 

5.  Przepustowość 120Gb/s (full duplex) 

6.  Szybkość przełączania 90Mpps 

7.  Tablica MAC 10000 

8.  Tablica VLAN 4000 

9.  Wbudowana pamięć Pamięć nieulotna co najmniej 512MB 

10.  Obsługa ramek Jumbo 9216 bajtów 

11.  Uwierzytelnianie Przy pomocy serwerów RADIUS i TACACS+ 

12.  Konfiguracja 

Dostęp do konfiguracji przełącznika przez SSHv2. 
Plik konfiguracyjny przełącznika musi być możliwy do edycji w trybie off-line 
(tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku 
tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci 
nieulotnej musi być możliwe uruchomienie przełącznika z nową konfiguracją. 

13.  Dziennik zdarzeń Logowanie na zewnętrzny serwer syslog 

14.  Zgodność z normami 
IEEE 802.3, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q 
IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3ae 

15.  Obudowa 
Obudowa metalowa przystosowana do montażu w szafie RACK 19” (zestaw 
montażowy dostarczony z urządzeniem). Wysokość nie większa niż 1RU 
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Lp. Parametr - funkcja 
Minimalne wymagania funkcjonalne 
oraz parametry techniczne 

16.  Inne Deklaracja CE 

IX.4.3.2. Do oferty należy załączyć deklarację zgodności CE przełącznika sieciowego w punkcie 
oglądowym. 

IX.4.4. Moduły światłowodowe: 

IX.4.4.1. Do oferowanych przełączników Wykonawca dostarczy kompatybilne zamienniki modułów SFP+ 
zapewniające poprawną pracę przełącznika jak z modułami SFP+ producenta przełącznika, w ilości 10 
par (20 sztuk) modułów jednowłóknowych typ SFP+ 10Gbase ze złączem LC. Para modułów SFP+ musi 
zapewnić transmisję (Tx) i odbiór (Rx) pomiędzy oferowanymi przełącznikami a posiadanymi 
przełącznikami Zamawiającego firm Cisco i Juniper na odległość minimum 10 km po jednomodzie w 
jednym włóknie. 

IX.4.4.2. Do oferowanych przełączników rdzeniowych oraz przełączników w punktach kamerowych 
„Przełącznik sieciowy typ 1 w punkcie kamerowym”, Wykonawca dostarczy kompatybilne zamienniki 
modułów SFP zapewniające poprawną pracę przełącznika jak z modułami SFP producenta 
przełączników, w ilości 40 par (80 sztuk) modułów jednowłóknowych typ SFP 1Gbase ze złączem LC. 
Para modułów SFP musi zapewnić transmisję (Tx) i odbiór (Rx) pomiędzy oferowanym przełącznikami w 
punktach kamerowych a przełącznikami w węzłach sieci. Dodatkowo moduły te muszą być 
kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego przełącznikami firm Cisco i Juniper. Moduły muszą 
zapewniać transmisją na odległość minimum 10 km po jednomodzie w jednym włóknie. 

IX.4.4.3. Do oferowanych przełączników rdzeniowych oraz przełączników w punktach kamerowych 
„Przełącznik sieciowy typ 1 w punkcie kamerowym”, Wykonawca dostarczy kompatybilne zamienniki 
modułów SFP-T zapewniające poprawną pracę przełącznika jak z modułami SFP-T producenta 
przełączników, w ilości 12 sztuk. Dodatkowo moduły te muszą być kompatybilne z posiadanymi przez 
Zamawiającego przełącznikami firm Cisco i Juniper.  

IX.4.4.4. Dodatkowo Wykonawca dostarczy 10 sztuk kompatybilnych zamienników modułów typ FC 8 
Gb/s Short Wave do urządzeń Cisco MDS 9148 

IX.4.4.5. Dodatkowo Wykonawca dostarczy 4 szt. kompatybilnych modułów SFP+ SR do przełącznika 
Cisco Nexus 5010 i extendera N2K-C2148T, zapewniające poprawną komunikację pomiędzy 
dostarczonym serwerem a przełącznikiem sieciowym oraz poprawną pracę przełącznika tak, jak z 
modułami SFP+ producenta. 

IX.4.4.6. Dodatkowo Wykonawca dostarczy gigabitowy jednowłóknowy konwerter mediów 
światłowód/miedź ze złączami światłowodowymi LC/UPC lub SC/UPC zapewniający komunikację na 
odległość minimum 10 km. 

IX.5. Instalacja punktów kamerowych, punktów dystrybucji 

Budowa Systemu Monitoringu obejmuje instalację i uruchomienie nowych punktów kamerowych, na 
które składać się będą: 

IX.5.1. Kamery - standardowo w skład jednego punktu kamerowego zaplanowano montaż 4 kamer 
statycznych i 1 obrotowej. W poszczególnych punktach kamerowych będą występować odstępstwa od 
standardu, z uwagi na specyfikę danego punktu. Łącznie są to 22 punkty kamerowe, na które składa się 20 
kamer szybkoobrotowych oraz 69 kamer statycznych, czyli w sumie 89 kamer przekazujących dane do 
stanowisk oglądowych/punktów oglądowych. 

IX.5.2. Konstrukcja wsporcza kamer. 

Kamery posadowione będą na nowych konstrukcjach wsporczych typu: „Konstrukcje wsporcze” 
(rodzaj konstrukcji wsporczej zależy od miejsca instalacji punktu kamerowego i jest określony dla każdego 
punktu kamerowego). 

W ramach realizacji projektu należy zaprojektować, dostarczyć i zainstalować nowe konstrukcje 
wsporcze wszystkich projektowanych punktów kamerowych. Poniżej przedstawiono propozycje/koncepcje 
wyglądu nowych konstrukcji wsporczych. Ostateczny wygląd, wielkość i lokalizacja konstrukcji wsporczych 
mają być uzgodnione z Zamawiającym, z właścicielami/zarządcami nieruchomości, z innymi dysponentami 
nieruchomości oraz z właściwym konserwatorem zabytków. Wykonanie ww. uzgodnień jest elementem 
niniejszego postępowania. 
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Projekt nowych konstrukcji wsporczych, sposób montażu konstrukcji wsporczych, kamer, sposób 
prowadzenia okablowania oraz kolorystyka wszystkich ww. elementów (w tym kamer) mają być uzgodnione 
z Zamawiającym, z właścicielami/zarządcami nieruchomości, z innymi dysponentami nieruchomości oraz z 
właściwym konserwatorem zabytków. Należy uzyskać zgodę Konserwatora Zabytków na instalację 
wszystkich ww. elementów. Wykonanie ww. uzgodnień jest elementem niniejszego postępowania. 

IX.5.3. Szafka kamerowa wraz z wyposażeniem: 

IX.5.3.1. Moduł wejść/wyjść alarmowych 
IX.5.3.2. Czujnik otwarcia szafki 
IX.5.3.3. Czujnik zaniku napięcia zasilania 
IX.5.3.4. Co najmniej 1 przełącznik sieciowy typ 1 w punkcie kamerowym 
IX.5.3.5. Zasilacz UPS typ 1 w punkcie kamerowym 
IX.5.3.6. Komplet zabezpieczeń elektrycznych 

1. Zabezpieczenie przeciążeniowe 
2. Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 
3. Zabezpieczenie różnicowoprądowe 

IX.5.3.7. Licznik zużycia energii elektrycznej 
IX.5.3.8. Co najmniej jedno wolne gniazdo zasilania, do podłączenia urządzeń serwisowych 
IX.5.3.9. Okablowanie sygnałowe i zasilające 
IX.5.3.10. Przełącznica światłowodowa wraz z osprzętem 
IX.5.3.11. Materiały instalacyjne inne (np. listwy do organizacji instalacji okablowania). 

IX.5.4. Wymaga się, aby każdy z punktów kamerowych miał możliwość przesyłania do centrum oglądowego: 

IX.5.4.1. Sygnału o zaniku napięcia zasilania w punkcie kamerowym 
IX.5.4.2. Sygnału o otwarciu szafki kamerowej w punkcie kamerowym. 

IX.5.5. Niezbędne okablowanie w relacji od szafki teletechnicznej w punkcie sterowania ruchem na 
najbliższym skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną do szafki kamerowej (w istniejącej, zaprojektowanej i 
wybudowanej na potrzeby niniejszego projektu kanalizacji teletechnicznej. 
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IX.5.6. Niezbędne okablowanie w relacji od szafki kamerowej do kamer Systemu Monitoringu wizyjnego 
(nowe trasy kablowe np. w nowych korytach kablowych - zgodnie z wytycznymi właściciela/zarządcy 
nieruchomości, innych dysponentów nieruchomości, zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków – 
wykonanie ww. uzgodnień jest elementem niniejszego postępowania). 

IX.5.7. Budowa Systemu Monitoringu uwzględnia instalację szafek kamerowych w punktach dystrybucji (w 
punktach pośrednich) oraz szafek kamerowych w punktach kamerowych. Należy zastosować szafki 
kamerowe typu: „Szafka kamerowa”. Szafki kamerowe mają być posadowione na nowych fundamentach 
prefabrykowanych lub na elewacji budynków. Do zasilania urządzeń w szafkach kamerowych należy 
zastosować dwa źródła zasilania: podstawowe (linia zasilająca do szafki kamerowej w każdym punkcie 
dystrybucji oraz w każdym punkcie kamerowym) oraz rezerwowe typu: „Zasilacz UPS typ 1 w punkcie 
kamerowym”. Każde z tych źródeł ma pokrywać zapotrzebowanie urządzeń zainstalowanych w szafce 
kamerowej oraz w całym punkcie kamerowym (zasilanie kamer obrotowych, zasilanie kamer 
stacjonarnych, zasilanie urządzeń łącza radiowego, zasilanie innych urządzeń w punkcie kamerowym) na 
energię elektryczną i ma gwarantować właściwą pracę urządzeń. Szafki kamerowe mają być wyposażone 
w zabezpieczenia przeciążeniowe, przeciwprzepięciowe, różnicowoprądowe oraz mają być wyposażone w 
czujniki otwarcia oraz w czujniki zaniku napięcia zasilania.  

IX.5.8. Budowa Systemu Monitoringu uwzględnia doprowadzenie energii elektrycznej do wszystkich 
projektowanych szafek teletechnicznych oraz do wszystkich projektowanych szafek kamerowych w 
każdym punkcie dystrybucji oraz w każdym punkcie kamerowym. Należy wykonać dedykowane linie 
zasilające od istniejącego przyłącza prądowego do szafki kamerowej lub teletechnicznej. 

 

IX.5.9. Budowa Systemu Monitoringu uwzględnia ułożenie okablowania sygnałowego oraz zasilającego w 
relacji od szafek kamerowych w punkach kamerowych do projektowanych kamer (kamer obrotowych 
oraz kamer stacjonarnych) oraz do projektowanych urządzeń łączy radiowych. 
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IX.6. Lokalizacje punktów kamerowych 

Poniżej przedstawiono zestawienie lokalizacji projektowanych punktów kamerowych, wraz z 
zestawieniem wyposażenia punktów kamerowych, opisem propozycji ich posadowienia we wskazanych 
przez Zamawiającego lokalizacjach oraz proponowany sposób montażu kamer: 

IX.6.1. Punkt kamerowy PK01 (Plac Wolności 7/8) 

IX.6.1.1. Punkt kamerowy ma być wyposażony w: 
1. 2 kamery typu: „Kamera stacjonarna wysokiej rozdzielczości” 
2. Szafkę kamerową typu: „Szafka kamerowa” 
3. Konstrukcję wsporczą. 

IX.6.1.2. Lokalizacja punktu kamerowego: Plac Wolności 7/8 (ul. Nowomiejska/Pl. Wolności). 
IX.6.1.3. Kamery mają być zainstalowane na nowej konstrukcji wsporczej, jako miejsce posadowienia 

kamer Zamawiający proponuje narożnik budynku, na wysokości piątego(ostatniego) piętra budynku. 
Kamery mają umożliwiać obserwację Placu Wolności oraz ulicy Nowomiejskiej do ulicy Północnej. 

 

Rysunek 2 Lokalizacja punktu kamerowego PK01 

IX.6.1.4. Punkt kamerowy ma być wyposażony w moduł wejść/wyjść alarmowych typu: „Moduł 
wejść/wyjść alarmowych” do obsługi sygnału o zaniku napięcia zasilania oraz o otwarciu szafki 
kamerowej. Ma być możliwe podłączenie dodatkowych sygnałów alarmowych. Podłączenie punktu 
kamerowego do miejskiej sieci transmisyjnej ma być zrealizowane z wykorzystaniem łącza radiowego 
typu: „Łącze radiowe”. 
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IX.6.2. Punkt kamerowy PK02 (Plac Wolności 5) 

IX.6.2.1. Punkt kamerowy ma być wyposażony w: 
1.  2 kamery typu: „Kamera stacjonarna wysokiej rozdzielczości” 
2. Szafkę kamerową typu: „Szafka kamerowa” 
3. Konstrukcję wsporczą. 

IX.6.2.2. Lokalizacja punktu kamerowego: Plac Wolności 5 (ul. Legionów/Pl. Wolności) 
IX.6.2.3. Kamery mają być zainstalowane na nowej konstrukcji wsporczej, w narożniku budynku, jako 

miejsce posadowienia kamer Zamawiający proponuje montaż na wysokości piątego (ostatniego) piętra 
budynku. Kamery mają umożliwiać obserwację Placu Wolności oraz ulicy Legionów do ulicy Zachodniej. 

 

Rysunek 3 Lokalizacja punktu kamerowego PK02 

IX.6.2.4. Punkt kamerowy ma być wyposażony w moduł wejść/wyjść alarmowych typu: „Moduł 
wejść/wyjść alarmowych” do obsługi sygnału o zaniku napięcia zasilania oraz o otwarciu szafki. Ma być 
możliwe podłączenie dodatkowych sygnałów alarmowych. Podłączenie punktu kamerowego do 
miejskiej sieci transmisyjnej ma być zrealizowane z wykorzystaniem łącza radiowego typu: „Łącze 
radiowe”. 
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IX.6.3. Punkt kamerowy PK03 (Plac Wolności 12) 

IX.6.3.1. Punkt kamerowy ma być wyposażony w: 
1. 2 kamery typu: „Kamera stacjonarna wysokiej rozdzielczości” 
2. Szafkę kamerową typu: „Szafka kamerowa” 
3. Konstrukcję wsporczą. 

IX.6.3.2. Lokalizacja punktu kamerowego: Plac Wolności 12 (ul. Pomorska/Pl. Wolności) 
IX.6.3.3. Kamery mają być zainstalowane na nowej konstrukcji wsporczej, jako miejsce posadowienia 

kamer Zamawiający proponuje montaż w narożniku budynku, na wysokości trzeciego (ostatniego) 
piętra budynku. Kamery mają umożliwiać obserwację Placu Wolności oraz ulicy Pomorskiej do ulicy 
Wschodniej. 

 

Rysunek 4 Lokalizacja punktu kamerowego PK03 

IX.6.3.4. Punkt kamerowy ma być wyposażony w moduł wejść/wyjść alarmowych typu: „Moduł 
wejść/wyjść alarmowych” do obsługi sygnału o zaniku napięcia zasilania oraz o otwarciu szafki 
kamerowej. Ma być możliwe podłączenie dodatkowych sygnałów alarmowych. Podłączenie punktu 
kamerowego do miejskiej sieci transmisyjnej ma być zrealizowane z wykorzystaniem łącza radiowego 
typu: „Łącze radiowe”. 
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IX.6.4. Punkt kamerowy PK04 (Piotrkowska 2) 

IX.6.4.1. Punkt kamerowy ma być wyposażony w: 
1. 4 kamery w tym: 

1.1. 1 kamerę typu „Kamera obrotowa wysokiej rozdzielczości” 
1.2. 3 kamery typu: „Kamera stacjonarna wysokiej rozdzielczości” 

2. Szafkę kamerową typu: „Szafka kamerowa” 
3. Konstrukcję wsporczą typu „Wysięgnik narożny 160cm”. 

IX.6.4.2. Lokalizacja punktu kamerowego: ul. Piotrkowska 2 (ul. Piotrkowska/pl. Wolności) 
IX.6.4.3. Kamery mają być zainstalowane na nowej konstrukcji wsporczej, w narożniku budynku, jako 

miejsce posadowienia kamer Zamawiający proponuje montaż na wysokości wysokiego drugiego piętra 
budynku. 

(Zamawiający wymaga demontażu istniejącej kamery oraz mocowania i przekazanie zdemontowanego 
sprzętu, w stanie nieuszkodzonym, Zamawiającemu). Kamery mają umożliwiać obserwację Placu 
Wolności oraz ulicy Piotrkowskiej do ulicy Rewolucji 1905 r. 

 

Rysunek 5 Lokalizacja punktu kamerowego PK04 

IX.6.4.4. Punkt kamerowy ma być wyposażony w moduł wejść/wyjść alarmowych typu: „Moduł 
wejść/wyjść alarmowych” do obsługi sygnału o zaniku napięcia zasilania oraz o otwarciu szafki. Ma być 
możliwe podłączenie dodatkowych sygnałów alarmowych. 

IX.6.4.5. Podłączenie punktu kamerowego do miejskiej sieci transmisyjnej ma być zrealizowane z 
wykorzystaniem istniejącego kabla światłowodowego.  
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IX.6.5. Punkt kamerowy PK05 (Próchnika 2) 

IX.6.5.1. Punkt kamerowy ma być wyposażony w: 
1. 5 kamer w tym: 

1.1. 1 kamerę typu „Kamera obrotowa wysokiej rozdzielczości” 
1.2. 4 kamery typu: „Kamera stacjonarna wysokiej rozdzielczości” 

2. Szafkę kamerową typu: „Szafka kamerowa” 
3. Konstrukcję wsporczą typu „Wysięgnik narożny 160cm”. 

IX.6.5.2. Lokalizacja punktu kamerowego: ul. Próchnika 2 (skrzyżowanie ul. Piotrkowska/ul. Rewolucji 
1905 r.) 

IX.6.5.3. Kamery mają być zainstalowane na nowej konstrukcji wsporczej, jako miejsce posadowienia 
kamer Zamawiający proponuje montaż w narożniku budynku, na wysokości nadbudówki nad 
pierwszym piętrem budynku. Kamery mają umożliwiać obserwację ulicy Piotrkowskiej, ulicy Rewolucji 
1905 r. oraz ulicy Próchnika. 

 

Rysunek 6 Lokalizacja punktu kamerowego PK05 

IX.6.5.4. Punkt kamerowy ma być wyposażony w moduł wejść/wyjść alarmowych typu: „Moduł 
wejść/wyjść alarmowych” do obsługi sygnału o zaniku napięcia zasilania oraz o otwarciu szafki. Ma być 
możliwe podłączenie dodatkowych sygnałów alarmowych.  

 

IX.6.6. Punkt kamerowy PK06 (Piotrkowska 17) 

IX.6.6.1. Punkt kamerowy ma być wyposażony w: 
1. 4 kamery w tym: 

1.1. 1 kamerę typu „Kamera obrotowa wysokiej rozdzielczości” 
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1.2. 3 kamery typu: „Kamera stacjonarna wysokiej rozdzielczości” 
2. Szafkę kamerową typu: „Szafka kamerowa” 
3. Konstrukcję wsporczą typu „Wysięgnik naścienny 100cm”. 

IX.6.6.2. Lokalizacja punktu kamerowego: ul. Piotrkowska 17 (na styku z posesją numer 19) 
IX.6.6.3. Kamery mają być zainstalowane na nowej konstrukcji wsporczej, jako miejsce posadowienia 

kamer Zamawiający proponuje montaż na ścianie budynku, na wysokości nadbudówki nad trzecim 
piętrem budynku (powyżej dachu sąsiedniego budynku). Kamery mają umożliwiać obserwację ulicy 
Piotrkowskiej do ulicy Rewolucji 1905 r. do ulicy Jaracza. 

 

Rysunek 7 Lokalizacja punktu kamerowego PK06 

IX.6.6.4. Punkt kamerowy ma być wyposażony w moduł wejść/wyjść alarmowych typu: „Moduł 
wejść/wyjść alarmowych” do obsługi sygnału o zaniku napięcia zasilania oraz o otwarciu szafki. Ma być 
możliwe podłączenie dodatkowych sygnałów alarmowych. 
 

 

IX.6.7. Punkt kamerowy PK07 (Piotrkowska 34) 

IX.6.7.1. Punkt kamerowy ma być wyposażony w: 
1. 5 kamer tym: 

1.1. 1 kamerę typu „Kamera obrotowa wysokiej rozdzielczości” 
1.2. 4 kamery typu: „Kamera stacjonarna wysokiej rozdzielczości” 
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2. Szafkę kamerową typu: „Szafka kamerowa” 
3. Konstrukcję wsporczą typu „Wysięgnik narożny 160cm”. 

IX.6.7.2. Lokalizacja punktu kamerowego: ul. Piotrkowska 34 (skrzyżowanie ul. Piotrkowska/ul. Jaracza) 
IX.6.7.3. Kamery mają być zainstalowane na nowej konstrukcji wsporczej, jako miejsce posadowienia 

kamer Zamawiający proponuje montaż w narożniku budynku, na wysokości wysokiego drugiego piętra 
budynku (Zamawiający wymaga demontażu istniejącej kamery, sprzętu do transmisji sygnału 
radiowego oraz mocowania i przekazanie zdemontowanego sprzętu, w stanie nieuszkodzonym, 
Zamawiającemu). Kamery mają umożliwiać obserwację ulicy Piotrkowskiej, ulicy Jaracza oraz ulicy 
Więckowskiego. 

 

Rysunek 8 Lokalizacja punktu kamerowego PK07 

IX.6.7.4. Punkt kamerowy ma być wyposażony w moduł wejść/wyjść alarmowych typu: „Moduł 
wejść/wyjść alarmowych” do obsługi sygnału o zaniku napięcia zasilania oraz o otwarciu szafki. Ma być 
możliwe podłączenie dodatkowych sygnałów alarmowych. 

 

IX.6.8. Punkt kamerowy PK08 (Piotrkowska 42) 

IX.6.8.1. Punkt kamerowy ma być wyposażony w 
1. 4 kamery w tym: 

1.1. 1 kamerę typu „Kamera obrotowa wysokiej rozdzielczości” 
1.2. 3 kamery typu: „Kamera stacjonarna wysokiej rozdzielczości” 
1.3. Szafkę kamerową typu: „Szafka kamerowa” 
1.4. Konstrukcję wsporczą typu „Wysięgnik naścienny 160cm”. 
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IX.6.8.2. Lokalizacja punktu kamerowego: ul. Piotrkowska 42 
IX.6.8.3. Kamery mają być zainstalowane na nowej konstrukcji wsporczej, na ścianie budynku, jako 

miejsce posadowienia kamer Zamawiający proponuje montaż na wysokości wysokiego drugiego piętra 
budynku (powyżej dachu sąsiedniego budynku). Kamery mają umożliwiać obserwację ulicy 
Piotrkowskiej do ulicy Jaracza oraz do ulicy Narutowicza. 

 

Rysunek 9 Lokalizacja punktu kamerowego PK08 

IX.6.8.4. Punkt kamerowy ma być wyposażony w moduł wejść/wyjść alarmowych typu: „Moduł 
wejść/wyjść alarmowych” do obsługi sygnału o zaniku napięcia zasilania oraz o otwarciu szafki. Ma być 
możliwe podłączenie dodatkowych sygnałów alarmowych. 
 

 

IX.6.9. Punkt kamerowy PK09 (Narutowicza 2) 

IX.6.9.1. Punkt kamerowy ma być wyposażony w: 
1. 5 kamer w tym: 

1.1. 1 kamerę typu „Kamera obrotowa wysokiej rozdzielczości” 
1.2. 4 kamery typu: „Kamera stacjonarna wysokiej rozdzielczości” 
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2. Szafkę kamerową typu: „Szafka kamerowa” 
3. Konstrukcję wsporczą typu „Wysięgnik narożny 160cm”. 

IX.6.9.2. Lokalizacja punktu kamerowego: ul. Narutowicza 2 (skrzyżowanie ul. Piotrkowska/ul. 
Narutowicza) 

IX.6.9.3. Kamery mają być zainstalowane na nowej konstrukcji wsporczej, w narożniku budynku, jako 
miejsce posadowienia kamer Zamawiający proponuje montaż na wysokości trzeciego piętra budynku 
(Zamawiający wymaga demontażu istniejącej kamery oraz mocowania i przekazanie zdemontowanego 
sprzętu, w stanie nieuszkodzonym, Zamawiającemu). Kamery mają umożliwiać obserwację ulicy 
Piotrkowskiej, ulicy Narutowicza oraz ulicy Zielonej. 

 

Rysunek 10 Lokalizacja punktu kamerowego PK09 

IX.6.9.4. Punkt kamerowy ma być wyposażony w moduł wejść/wyjść alarmowych typu: „Moduł 
wejść/wyjść alarmowych” do obsługi sygnału o zaniku napięcia zasilania oraz o otwarciu szafki 
kamerowej. Ma być możliwe podłączenie dodatkowych sygnałów alarmowych. 

 

IX.6.10. Punkt kamerowy PK10 (Piotrkowska 60) 

IX.6.10.1. Punkt kamerowy ma być wyposażony w: 
1. 4 kamery w tym: 

1.1. 1 kamerę typu „Kamera obrotowa wysokiej rozdzielczości” 
1.2. 3 kamery typu: „Kamera stacjonarna wysokiej rozdzielczości” 
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2. Szafkę kamerową typu: „Szafka kamerowa” 
3. Konstrukcję wsporczą typu „Wysięgnik naścienny 160cm”. 

IX.6.10.2. Lokalizacja punktu kamerowego: ul. Piotrkowska 60 
IX.6.10.3. Kamery mają być zainstalowane na nowej konstrukcji wsporczej, jako miejsce posadowienia 

kamer Zamawiający proponuje montaż na ścianie budynku, na wysokości wysokiego trzeciego piętra 
budynku (powyżej dachu sąsiedniego budynku). Kamery mają umożliwiać obserwację ulicy 
Piotrkowskiej do ulicy Narutowicza oraz do ulicy Traugutta. 

 

Rysunek 11 Lokalizacja punktu kamerowego PK10 

IX.6.10.4. Punkt kamerowy ma być wyposażony w moduł wejść/wyjść alarmowych typu: „Moduł 
wejść/wyjść alarmowych” do obsługi sygnału o zaniku napięcia zasilania oraz o otwarciu szafki 
kamerowej. Ma być możliwe podłączenie dodatkowych sygnałów alarmowych. 

 

IX.6.11. Punkt kamerowy PK11 (6 Sierpnia 4) 

IX.6.11.1. Punkt kamerowy ma być wyposażony w: 
1. 4 kamery w tym: 

1.1. 1 kamerę typu „Kamera obrotowa wysokiej rozdzielczości” 
1.2. 3 kamery typu: „Kamera stacjonarna wysokiej rozdzielczości” 
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2. Szafkę kamerową typu: „Szafka kamerowa” 
3. Konstrukcję wsporczą typu „Wysięgnik naścienny 100cm”. 

IX.6.11.2. Lokalizacja punktu kamerowego: ul. 6 Sierpnia 4 
IX.6.11.3. Kamery mają być zainstalowane na nowej konstrukcji wsporczej, na ścianie budynku, jako 

miejsce posadowienia kamer Zamawiający proponuje montaż na wysokości wysokiego trzeciego piętra 
budynku (powyżej dachu sąsiedniego budynku). Kamery mają umożliwiać obserwację ulicy  
6 Sierpnia do ulicy Piotrkowskiej oraz do Al. Kościuszki. 

 

Rysunek 12 Lokalizacja punktu kamerowego PK11 

IX.6.11.4. Punkt kamerowy ma być wyposażony w moduł wejść/wyjść alarmowych typu: „Moduł 
wejść/wyjść alarmowych” do obsługi sygnału o zaniku napięcia zasilania oraz o otwarciu szafki 
kamerowej. Ma być możliwe podłączenie dodatkowych sygnałów alarmowych. 

 

IX.6.12. Punkt kamerowy PK12 (Piotrkowska 72) 

IX.6.12.1. Punkt kamerowy ma być wyposażony w: 
1. 5 kamer w tym: 

1.1. 1 kamerę typu „Kamera obrotowa wysokiej rozdzielczości” 
1.2. 4 kamery typu: „Kamera stacjonarna wysokiej rozdzielczości” 
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2. Szafkę kamerową typu: „Szafka kamerowa” 
3. Konstrukcję wsporczą typu „Wysięgnik narożny 160cm”. 

IX.6.12.2. Lokalizacja punktu kamerowego: ul. Piotrkowska 72 (skrzyżowanie ul. Piotrkowska/ul. 
Traugutta) 

IX.6.12.3. Kamery mają być zainstalowane na nowej konstrukcji wsporczej, w narożniku budynku, jako 
miejsce posadowienia kamer Zamawiający proponuje montaż na wysokości drugiego piętra budynku 
(Zamawiający wymaga demontażu istniejącej kamery oraz mocowania i przekazanie zdemontowanego 
sprzętu, w stanie nieuszkodzonym, Zamawiającemu). Kamery mają umożliwiać obserwację ulicy 
Piotrkowskiej, ulicy Traugutta oraz ulicy 6 sierpnia. 

 

Rysunek 13 Lokalizacja punktu kamerowego PK12 

IX.6.12.4. Punkt kamerowy ma być wyposażony w moduł wejść/wyjść alarmowych typu: „Moduł 
wejść/wyjść alarmowych” do obsługi sygnału o zaniku napięcia zasilania oraz o otwarciu szafki 
kamerowej. Ma być możliwe podłączenie dodatkowych sygnałów alarmowych. 

 

IX.6.13. Punkt kamerowy PK13 (Piotrkowska 71) 

IX.6.13.1. Punkt kamerowy ma być wyposażony w: 
1. 5 kamer w tym: 

1.1. 1 kamerę typu „Kamera obrotowa wysokiej rozdzielczości” 
1.2. 4 kamery typu: „Kamera stacjonarna wysokiej rozdzielczości” 
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2. Szafkę kamerową typu: „Szafka kamerowa” 
3. 2 konstrukcje wsporcze w tym: 

3.1. 1 typu „Wysięgnik narożny 160cm” 
3.2. 1 typu maszt balastowy lub mocowanie kominowe (do montażu jednej kamery typu „Kamera 

stacjonarna wysokiej rozdzielczości”). 
IX.6.13.2. Lokalizacja punktu kamerowego: ul. Piotrkowska 71 (ul. Piotrkowska/Al. Rubinsteina) 
IX.6.13.3. Kamery mają być zainstalowane na nowych konstrukcjach wsporczych, jako miejsce 

posadowienia kamer Zamawiający proponuje montaż w narożniku budynku, na wysokości trzeciego 
piętra budynku (Zamawiający wymaga demontażu istniejącej kamery oraz mocowania i przekazanie 
zdemontowanego sprzętu, w stanie nieuszkodzonym, Zamawiającemu) oraz na dachu budynku. 
Kamery mają umożliwiać obserwację ulicy Piotrkowskiej, Al. Rubinsteina oraz ulicy Moniuszki. 

 

Rysunek 14 Lokalizacja punktu kamerowego PK13 (część 1) 

 



41 | S t r o n a  
ZAŁĄCZNIK NR 1 - OPS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Rysunek 15 Lokalizacja punktu kamerowego PK13 (część 2) 

IX.6.13.4. Punkt kamerowy ma być wyposażony w moduł wejść/wyjść alarmowych typu: „Moduł 
wejść/wyjść alarmowych” do obsługi sygnału o zaniku napięcia zasilania oraz o otwarciu szafki 
kamerowej. Ma być możliwe podłączenie dodatkowych sygnałów alarmowych. 
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IX.6.14. Punkt kamerowy PK14 (Piotrkowska 94) 

IX.6.14.1. Punkt kamerowy ma być wyposażony w: 
1. 4 kamery w tym: 

1.1. 1 kamerę typu „Kamera obrotowa wysokiej rozdzielczości” 
1.2. 3 kamery typu: „Kamera stacjonarna wysokiej rozdzielczości” 

2. Szafkę kamerową typu: „Szafka kamerowa” 
3. Konstrukcję wsporczą typu „Wysięgnik naścienny 100cm”. 

IX.6.14.2. Lokalizacja punktu kamerowego: ul. Piotrkowska 94 (na styku z posesją numer 92) 
IX.6.14.3. Kamery mają być zainstalowane na nowej konstrukcji wsporczej, na ścianie budynku, jako 

miejsce posadowienia kamer Zamawiający proponuje montaż na wysokości trzeciego piętra budynku 
(powyżej dachu sąsiedniego budynku). Kamery mają umożliwiać obserwację ulicy Piotrkowskiej do ulicy 
Moniuszki oraz do ulicy Tuwima. 

 

Rysunek 16 Lokalizacja punktu kamerowego PK14 

IX.6.14.4. Punkt kamerowy ma być wyposażony w moduł wejść/wyjść alarmowych typu: „Moduł 
wejść/wyjść alarmowych” do obsługi sygnału o zaniku napięcia zasilania oraz o otwarciu szafki 
kamerowej. Ma być możliwe podłączenie dodatkowych sygnałów alarmowych. 
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IX.6.15. Punkt kamerowy PK15 (Piotrkowska 97) 

IX.6.15.1. Punkt kamerowy ma być wyposażony w: 
1. 5 kamer w tym: 

1.1. 1 kamerę typu „Kamera obrotowa wysokiej rozdzielczości” 
1.2. 4 kamery typu: „Kamera stacjonarna wysokiej rozdzielczości” 

2. Szafkę kamerową typu: „Szafka kamerowa” 
3. Konstrukcję wsporczą typu „Wysięgnik narożny 160cm”. 

IX.6.15.2. Lokalizacja punktu kamerowego: ul. Piotrkowska 97 (skrzyżowanie ul. Piotrkowska/ul. Tuwima) 
IX.6.15.3. Kamery mają być zainstalowane na nowej konstrukcji wsporczej, jako miejsce posadowienia 

kamer Zamawiający proponuje montaż w narożniku budynku, na wysokości nadbudówki nad drugim 
piętrem budynku. Kamery mają umożliwiać obserwację ulicy Piotrkowskiej, ulicy Tuwima oraz ulicy 
Struga. 

 

Rysunek 17 Lokalizacja punktu kamerowego PK15 

IX.6.15.4. Punkt kamerowy ma być wyposażony w moduł wejść/wyjść alarmowych typu: „Moduł 
wejść/wyjść alarmowych” do obsługi sygnału o zaniku napięcia zasilania oraz o otwarciu szafki 
kamerowej. Ma być możliwe podłączenie dodatkowych sygnałów alarmowych. 

 



44 | S t r o n a  
ZAŁĄCZNIK NR 1 - OPS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

IX.6.16. Punkt kamerowy PK16 (Piotrkowska 104a) 

IX.6.16.1. Punkt kamerowy ma być wyposażony w: 
1. 1 kamerę typu „Kamera obrotowa wysokiej rozdzielczości” 
2. Szafkę kamerową typu: „Szafka kamerowa” 
3. Konstrukcję wsporczą typu „Wysięgnik naścienny 100cm”. 

IX.6.16.2. Lokalizacja punktu kamerowego: ul. Piotrkowska 104a (na styku z posesją numer 104) 
IX.6.16.3. Kamery mają być zainstalowane na nowej konstrukcji wsporczej, na ścianie budynku, jako 

miejsce posadowienia kamer Zamawiający proponuje montaż na wysokości drugiego piętra budynku 
(powyżej dachu sąsiedniego budynku). Kamery mają umożliwiać obserwację ulicy Piotrkowskiej do ulicy 
Tuwima oraz do Alei Leona Schillera. 

 

Rysunek 18 Lokalizacja punktu kamerowego PK16 

IX.6.16.4. Punkt kamerowy ma być wyposażony w moduł wejść/wyjść alarmowych typu: „Moduł 
wejść/wyjść alarmowych” do obsługi sygnału o zaniku napięcia zasilania oraz o otwarciu szafki 
kamerowej. Ma być możliwe podłączenie dodatkowych sygnałów alarmowych. 
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IX.6.17. Punkt kamerowy PK17 (Plac Komuny Paryskiej 5a) 

IX.6.17.1. Punkt kamerowy ma być wyposażony w: 
1. 4 kamery w tym: 

1.1. 1 kamerę typu „Kamera obrotowa wysokiej rozdzielczości” 
1.2. 3 kamery typu: „Kamera stacjonarna wysokiej rozdzielczości” 

2. Szafkę kamerową typu: „Szafka kamerowa” 
3. Konstrukcję wsporczą typu „Wysięgnik narożny 100cm”. 

IX.6.17.2. Lokalizacja punktu kamerowego: Plac Komuny Paryskiej 5a (Aleja Leona Schillera) 
IX.6.17.3. Kamery mają być zainstalowane na nowej konstrukcji wsporczej, jako miejsce posadowienia 

kamer Zamawiający proponuje montaż w narożniku budynku, na wysokości trzeciego piętra budynku 
(Zamawiający wymaga demontażu istniejącej kamery oraz mocowania i przekazanie zdemontowanego 
sprzętu, w stanie nieuszkodzonym, Zamawiającemu). Kamery mają umożliwiać obserwację Placu 
Komuny Paryskiej oraz Alei Leona Schillera. 

 

Rysunek 19 Lokalizacja punktu kamerowego PK17 

IX.6.17.4. Punkt kamerowy ma być wyposażony w moduł wejść/wyjść alarmowych typu: „Moduł 
wejść/wyjść alarmowych” do obsługi sygnału o zaniku napięcia zasilania oraz o otwarciu szafki 
kamerowej. Ma być możliwe podłączenie dodatkowych sygnałów alarmowych. 

IX.6.17.5. Podłączenie punktu kamerowego do miejskiej sieci transmisyjnej ma być zrealizowane z 
wykorzystaniem istniejącego kabla światłowodowego.  
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IX.6.18. Punkt kamerowy PK18 (Piotrkowska 115/119) 

IX.6.18.1. Punkt kamerowy ma być wyposażony w: 
1. 4 kamery w tym: 

1.1. 1 kamerę typu „Kamera obrotowa wysokiej rozdzielczości” 
1.2. 3 kamery typu: „Kamera stacjonarna wysokiej rozdzielczości” 
1.3. Szafkę kamerową typu: „Szafka kamerowa” 
1.4. Konstrukcję wsporczą typu „Wysięgnik naścienny 160cm” 
1.5. Dodatkowo punkt kamerowy ma być wyposażony w interkom typu: „Interkom IP typu „help 

point””. 
IX.6.18.2. Lokalizacja punktu kamerowego: ul. Piotrkowska 115/119 (ul. Piotrkowska/Aleja Leona 

Schillera) 
IX.6.18.3. Kamery mają być zainstalowane na nowej konstrukcji wsporczej, jako miejsce posadowienia 

kamer Zamawiający proponuje montaż na ścianie budynku, na wysokości drugiego piętra budynku 
(Zamawiający wymaga demontażu istniejącej kamery oraz mocowania i przekazanie zdemontowanego 
sprzętu, w stanie nieuszkodzonym, Zamawiającemu). Kamery mają umożliwiać obserwację ulicy 
Piotrkowskiej do ulicy Tuwima oraz do ulicy oraz Zamenhofa, oraz mają umożliwiać obserwację Alei 
Leona Schillera. Interkom ma być posadowiony na ścianie budynku, na wysokości około 150cm, pod 
konstrukcją wsporczą kamery. 

 

Rysunek 20 Lokalizacja punktu kamerowego PK18 

IX.6.18.4. Punkt kamerowy ma być wyposażony w moduł wejść/wyjść alarmowych typu: „Moduł 
wejść/wyjść alarmowych” do obsługi sygnału o zaniku napięcia zasilania oraz o otwarciu szafki 
kamerowej. Ma być możliwe podłączenie dodatkowych sygnałów alarmowych. 
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IX.6.19. Punkt kamerowy PK19 (Piotrkowska 124) 

IX.6.19.1. Punkt kamerowy ma być wyposażony w: 
1. 5 kamer w tym: 

1.1. 1 kamerę typu „Kamera obrotowa wysokiej rozdzielczości” 
1.2. 4 kamery typu: „Kamera stacjonarna wysokiej rozdzielczości” 

2. Szafkę kamerową typu: „Szafka kamerowa” 
3. Konstrukcję wsporczą typu „Wysięgnik narożny 220cm”. 

IX.6.19.2. Lokalizacja punktu kamerowego: ul. Piotrkowska 124 (skrzyżowanie ul. Piotrkowska/ul. 
Zamenhofa) 

IX.6.19.3. Kamery mają być zainstalowane na nowej konstrukcji wsporczej, jako miejsce posadowienia 
kamer Zamawiający proponuje montaż w narożniku budynku, na wysokości trzeciego piętra budynku 
(Zamawiający wymaga demontażu istniejącej kamery oraz mocowania i przekazanie zdemontowanego 
sprzętu, w stanie nieuszkodzonym, Zamawiającemu). Kamery mają umożliwiać obserwację ulicy 
Piotrkowskiej, ulicy Zamenhofa oraz ulicy Nawrot. 

 

Rysunek 21 Lokalizacja punktu kamerowego PK19 

IX.6.19.4. Punkt kamerowy ma być wyposażony w moduł wejść/wyjść alarmowych typu: „Moduł 
wejść/wyjść alarmowych” do obsługi sygnału o zaniku napięcia zasilania oraz o otwarciu szafki 
kamerowej. Ma być możliwe podłączenie dodatkowych sygnałów alarmowych. 
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IX.6.20. Punkt kamerowy PK20 (Piotrkowska 147) 

IX.6.20.1. Punkt kamerowy ma być wyposażony w: 
1. 4 kamery w tym: 

1.1. 1 kamerę typu „Kamera obrotowa wysokiej rozdzielczości” 
1.2. 3 kamery typu: „Kamera stacjonarna wysokiej rozdzielczości” 

2. Szafkę kamerową typu: „Szafka kamerowa” 
3. Konstrukcję wsporczą typu „Wysięgnik naścienny 160cm”. 

IX.6.20.2. Lokalizacja punktu kamerowego: ul. Piotrkowska 147 (na styku z posesją numer 149, 
skrzyżowanie ul. Piotrkowska/ul. Roosevelta) 

IX.6.20.3. Kamery mają być zainstalowane na nowej konstrukcji wsporczej, jako miejsce posadowienia 
kamer Zamawiający proponuje montaż na ścianie budynku, na wysokości trzeciego lub czwartego 
piętra budynku. Kamery mają umożliwiać obserwację ulicy Piotrkowskiej do ulicy Zamenhofa oraz do 
ulicy Mickiewicza/Piłsudskiego oraz mają umożliwiać obserwację ulicy Roosevelta. 

 

Rysunek 22 Lokalizacja punktu kamerowego PK20 

IX.6.20.4. Punkt kamerowy ma być wyposażony w moduł wejść/wyjść alarmowych typu: „Moduł 
wejść/wyjść alarmowych” do obsługi sygnału o zaniku napięcia zasilania oraz o otwarciu szafki 
kamerowej. Ma być możliwe podłączenie dodatkowych sygnałów alarmowych.  
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IX.6.21. Punkt kamerowy PK21 (Piotrkowska 152) 

IX.6.21.1. Punkt kamerowy ma być wyposażony w: 
1. 5 kamer w tym: 

1.1. 1 kamerę typu „Kamera obrotowa wysokiej rozdzielczości” 
1.2. 4 kamery typu: „Kamera stacjonarna wysokiej rozdzielczości” 

2. Szafkę kamerową typu: „Szafka kamerowa” 
3. Konstrukcję wsporczą typu „Wysięgnik narożny 220cm”. 

IX.6.21.2. Lokalizacja punktu kamerowego: ul. Piotrkowska 152 (skrzyżowanie ul. Piotrkowska/ul. 
Mickiewicza/ul. Piłsudskiego) 

IX.6.21.3. Kamery mają być zainstalowane na nowej konstrukcji wsporczej, jako miejsce posadowienia 
kamer Zamawiający proponuje montaż w narożniku budynku, na wysokości drugiego piętra budynku 
(Zamawiający wymaga demontażu istniejącej kamery oraz mocowania i przekazanie zdemontowanego 
sprzętu, w stanie nieuszkodzonym, Zamawiającemu). Kamery mają umożliwiać obserwację ulicy 
Piotrkowskiej, ulicy Mickiewicza oraz ulicy Piłsudskiego. 

 

Rysunek 23 Lokalizacja punktu kamerowego PK21 

IX.6.21.4. Punkt kamerowy ma być wyposażony w moduł wejść/wyjść alarmowych typu: „Moduł 
wejść/wyjść alarmowych” do obsługi sygnału o zaniku napięcia zasilania oraz o otwarciu szafki 
kamerowej. Ma być możliwe podłączenie dodatkowych sygnałów alarmowych. 
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IX.6.22. Punkt kamerowy PK22 (Traugutta 21/23 ŁOG) 

IX.6.22.1. Punkt kamerowy ma być wyposażony w: 
1. 6 kamer w tym: 

1.1. 2 kamery typu „Kamera obrotowa wysokiej rozdzielczości” 
1.2. 4 kamery typu: „Kamera stacjonarna wysokiej rozdzielczości” 
1.3. Szafkę kamerową typu: „Szafka kamerowa” 
1.4. Konstrukcje wsporcze umożliwiające montaż kamer na szczycie budynku (w co najmniej dwóch 

narożnikach budynku). 
IX.6.22.2. Lokalizacja punktu kamerowego: ul. Traugutta 21/23 (budynek Łódzkiego Ośrodka Geodezji) 
IX.6.22.3. Kamery mają być zainstalowane na nowych konstrukcjach wsporczych, jako miejsce 

posadowienia kamer Zamawiający proponuje montaż w narożnikach budynku. Kamery mają 
umożliwiać obserwację Nowego Centrum Łodzi, ulicy Traugutta, ulicy Sienkiewicza (fragment), ulicy 
Moniuszki (fragment), ulicy Kilińskiego (fragment), ulicy Narutowicza (fragment). 

 

Rysunek 24 Lokalizacja punktu kamerowego PK22 

IX.6.22.4. Punkt kamerowy ma być wyposażony w moduł wejść/wyjść alarmowych typu: „Moduł 
wejść/wyjść alarmowych” do obsługi sygnału o zaniku napięcia zasilania oraz o otwarciu szafki 
kamerowej. Ma być możliwe podłączenie dodatkowych sygnałów alarmowych. 

IX.6.22.5. W punkcie kamerowym PK22 kamery zostaną podłączone bezpośrednio do sieci strukturalnej 
budynku. Wykonawca jest zobowiązany wykonać i zainstalować przewody połączeniowe pomiędzy 
kamerami (na dachu budynku) a wskazanymi gniazdami sieci LAN na niższych kondygnacjach budynku.  
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IX.7. Konfiguracja kamer 

Budowa Systemu Monitoringu ul. Piotrkowskiej uwzględnia dostawę, instalację i konfigurację kamer 
Systemu Monitoringu. W celu realizacji funkcji rejestracji i zarządzania wideo oraz w celu realizacji funkcji 
automatycznej analizy obrazu, należy zapewnić następującą konfigurację poszczególnych kamer w systemie: 

IX.7.1. Wszystkie kamery: 

IX.7.1.1. Przesyłanie strumieni H.264, przesyłanie strumieni do oglądania, rejestracji i analityki wideo w 
największej rozdzielczości, jaką obsługuje dany typ/model kamery. 

IX.7.1.2. Wymaga się, aby każda z kamer w każdym z punktów kamerowych miała możliwość przesyłania 
do centrum oglądowego, co najmniej dwóch strumieni wideo H.264, (konfigurowanych niezależnie). 

IX.7.2. Kamery obrotowe: 

IX.7.2.1. Przesyłanie (od punktów kamerowych do serwerowni, centrum oglądowego, punktów 
oglądowych) co najmniej 2 strumieni wideo multicast (od każdej kamery obrotowej): 

1. strumień co najmniej 5 Mbit (co najmniej 25 kl/s) do oglądania, rejestracji i analityki wideo 
2. strumień 1 Mbit do oglądania miniatur 
3. Łącznie do rejestracji co najmniej 6 Mbit/kamera obrotowa 
4. Łącznie wszystkich strumieni multicast co najmniej 6 Mbit/kamera obrotowa. 

IX.7.3. Kamery stacjonarne: 

IX.7.3.1. Przesyłanie (od punktów kamerowych do serwerowni, centrum oglądowego, punktów 
oglądowych) co najmniej 3 strumieni wideo multicast (od każdej kamery stacjonarnej): 

1. strumień co najmniej 10 Mbit (co najmniej 25 kl/s) do oglądania i analityki wideo 
2. strumień co najmniej 2,8 Mbit (Full HD, co najmniej 6 kl/s) do rejestracji/ kamera stacjonarna, 
3. strumień 1 Mbit do oglądania miniatur 
4. Łącznie wszystkich strumieni multicast co najmniej 13,8 Mbit/kamera stacjonarna. 

IX.8. Punkty oglądowe 

Budowa Systemu Monitoringu uwzględnia instalację i uruchomienie w istniejących centrach 
oglądowych nowych stanowisk oglądowych nowego systemu (KMP i SM), uwzględnia również instalację 
i uruchomienie nowych punktów oglądowych KWP i WZKiB). W ramach realizacji zadania inwestycyjnego 
należy zaprojektować i wybudować dwa centra oglądowe, zaprojektować i wybudować dwa punkty 
oglądowe oraz umożliwić uruchomienie nowych, zdalnych punktów oglądowych. Należy zapewnić 
funkcjonalność podglądu obrazów z kamer: na żywo oraz z archiwum, sterowania kamerami obrotowymi, 
obsługi systemu automatycznej analizy obrazu w każdym nowo wybudowanym centrum oglądowym oraz  
w nowych punktach oglądowych. 

IX.8.1. Centrum oglądowe KMP 

IX.8.1.1. Budowa Systemu Monitoringu uwzględnia rozbudowę istniejącego centrum oglądowego, 
istniejącego Systemu Monitoringu wizyjnego Policji. Centrum oglądowe KMP znajduje się w siedzibie 
Policji, w budynku przy ul. Sienkiewicza 28/30. Na rozbudowywane centrum oglądowe składają się: sala 
operatorów Systemu Monitoringu wizyjnego zlokalizowana w pomieszczeniu na II piętrze budynku oraz 
przyległy do niej węzeł sieci LAN. 

IX.8.1.2. Na rozbudowę centrum oglądowego w Policji składają się dostawa, instalacja oraz uruchomienie 
co najmniej następujących urządzeń i oprogramowania: 

Tabela V - spis urządzeń i oprogramowania do instalacji w centrum oglądowym KMP 

Lp. Ilość (szt.) Urządzenie/oprogramowanie 

1.  3 

stacja robocza typu: „Stacja kliencka” wraz z oprogramowaniem stacji klienckiej: 
- system operacyjny stacji klienckiej 
- oprogramowanie do rejestracji i zarządzania wideo stacji klienckich 
- oprogramowanie do automatycznej analizy obrazu stacji klienckich 

2.  9 monitor typu: „Monitor stacji klienckiej” 

3.  3 pulpit PTZ typu: „Pulpit PTZ stacji klienckiej” 

4.  2 Interkom typu: „Interkom IP” 

5.  1 kontroler ściany graficznej typu: „Kontroler ściany graficznej” 
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IX.8.1.3. Do każdej stacji klienckiej należy podłączyć 3 monitory stacji klienckiej oraz 1 pulpit PTZ stacji 
klienckiej. 

IX.8.1.4. Wykonawca na etapie wykonania projektu systemu uzgodni z Zamawiającym sposób i miejsce 
instalacji wszystkich elementów systemu przeznaczonych do tej lokalizacji (wszystkie ww. 
pomieszczenia znajdują się w obrębie budynku - KMP). Budowa Systemu Monitoringu uwzględnia 
wykonanie instalacji niezbędnej do uruchomienia ww. stacji klienckich wraz z oprogramowaniem, 
monitorów stacji klienckich, kontrolera ściany graficznej, monitorów ściany graficznej, instalację 
urządzeń aktywnych sieci niezbędnych do prawidłowego działania ww. urządzeń, między innymi 
przełącznika sieciowego, konwerterów mediów, innych urządzeń aktywnych sieci. 

IX.8.2. Centrum oglądowe Straż Miejska 

Budowa Systemu Monitoringu uwzględnia rozbudowę istniejącego centrum oglądowego, istniejącego 
Systemu Monitoringu wizyjnego Straży Miejskiej. Centrum oglądowe SM znajduje się w siedzibie Straży 
Miejskiej, w budynku przy ul. Kilińskiego 81. Na centrum oglądowe składają się: sala operatorów Systemu 
Monitoringu wizyjnego zlokalizowana w pomieszczeniu na parterze budynku oraz przyległa do niej 
serwerownia systemu. 

IX.8.2.1. Na rozbudowę centrum oglądowego Straży Miejskiej składają się dostawa, instalacja oraz 
uruchomienie i konfiguracja co najmniej następujących urządzeń i oprogramowania: 

Tabela VI – spis urządzeń i oprogramowania do instalacji w centrum oglądowym Straży Miejskiej 

Lp. Ilość (szt.) Urządzenie/oprogramowanie 

1.  2 

stacja robocza typu: „Stacja kliencka” wraz z oprogramowaniem stacji klienckiej: 
- system operacyjny stacji klienckiej 
- oprogramowanie do rejestracji i zarządzania wideo stacji klienckich 
- oprogramowanie do automatycznej analizy obrazu stacji klienckich 

2.  8 monitor typu: „Monitor stacji klienckiej” 

3.  2 pulpit PTZ typu: „Pulpit PTZ stacji klienckiej” 

4.  2 Interkom typu: „Interkom IP” 

5.  2 fotel typu: „Fotel ergonomiczny” 

6.  1 drukarka typu: „Wielofunkcyjna drukarka laserowa” 

7.  1 kontroler ściany graficznej typu: „Kontroler ściany graficznej” 

8.  4 monitor typu: „Monitor ściany graficznej typ 1” 

9.  1 przełącznik sieciowy typu: „Przełącznik sieciowy w punkcie oglądowym” 

10.  1 zasilacz UPS typu: „Zasilacz UPS typ 2 w centrum oglądowym”, 

11.  2 moduł bateryjny typu: „Moduł bateryjny do zasilacza UPS typ 2”. 

 
IX.8.2.2. Do każdej stacji klienckiej należy podłączyć 4 monitory stacji klienckiej oraz 1 pulpit PTZ stacji 

klienckiej. 
IX.8.2.3. Wykonawca na etapie wykonania projektu systemu uzgodni z Zamawiającym sposób i miejsce 

instalacji wszystkich elementów systemu przeznaczonych do tej lokalizacji(wszystkie ww. 
pomieszczenia będą znajdowały się w obrębie budynku - siedziby Straży Miejskiej). Budowa Systemu 
Monitoringu uwzględnia wykonanie instalacji niezbędnej do uruchomienia ww. stacji klienckich wraz  
z oprogramowaniem, monitorów stacji klienckich, kontrolera ściany graficznej, monitorów ściany 
graficznej, innych. Budowa Systemu Monitoringu uwzględnia instalację urządzeń aktywnych sieci 
niezbędnych do prawidłowego działania ww. urządzeń, między innymi przełącznika sieciowego, 
konwerterów mediów, innych urządzeń aktywnych sieci. 

IX.8.3. Punkt oglądowy Centrum Zarządzania Kryzysowego 

Budowa Systemu Monitoringu uwzględnia budowę nowego punktu oglądowego realizowanego 
Systemu Monitoringu. Nowy punkt oglądowy ma być zlokalizowany w siedzibie WZKiB w budynku przy ul. 
Piotrkowskiej 175. 
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Na budowę punktu oglądowego w WZKiB składają się dostawa, instalacja oraz uruchomienie co najmniej 
następujących urządzeń i oprogramowania: 
 

Tabela VII - spis urządzeń i oprogramowania do instalacji w punkcie oglądowym WZKiB 

Lp. Ilość (szt.) Urządzenie/oprogramowanie 

1.  1 

stacja robocza typu: „Stacja kliencka” wraz z oprogramowaniem stacji klienckiej: 
- system operacyjny stacji klienckiej 
- oprogramowanie do rejestracji i zarządzania wideo stacji klienckich 
- oprogramowanie do automatycznej analizy obrazu stacji klienckich 

2.  2 monitor typu: „Monitor stacji klienckiej” 

3.  1 pulpit PTZ typu: „Pulpit PTZ stacji klienckiej” 

4.  1 Interkom typu: „Interkom IP” 

5.  1 kontroler ściany graficznej typu: „Kontroler ściany graficznej” 

6.  4 monitor typu: „Monitor ściany graficznej typ 2” 

 
IX.8.3.1. Do stacji klienckiej należy podłączyć 2 monitory stacji klienckiej oraz 1 pulpit PTZ stacji klienckiej. 
IX.8.3.2. Wykonawca na etapie wykonania projektu systemu uzgodni z Zamawiającym sposób i miejsce 

instalacji wszystkich elementów systemu przeznaczonych do tej lokalizacji (wszystkie ww. 
pomieszczenia będą znajdowały się w obrębie budynku - siedziby WZKiB). Budowa Systemu 
Monitoringu uwzględnia wykonanie instalacji niezbędnej do uruchomienia ww. stacji klienckiej wraz z 
oprogramowaniem, monitorów stacji klienckiej, kontrolera ściany graficznej, monitora ściany 
graficznej, innych. Budowa Systemu Monitoringu wizyjnego ul. Piotrkowskiej uwzględnia instalację 
urządzeń aktywnych sieci niezbędnych do prawidłowego działania ww. urządzeń, między innymi 
konwerterów mediów, innych urządzeń aktywnych sieci. 

IX.8.4. Punkt oglądowy Policja - KWP 

Budowa Systemu Monitoringu ul. Piotrkowskiej uwzględnia budowę nowego punktu oglądowego 
realizowanego Systemu Monitoringu wizyjnego. Nowy punkt oglądowy ma być zlokalizowany w siedzibie 
KWP, w budynku przy ul. Lutomierskiej 108/112 

IX.8.4.1. Na budowę punktu oglądowego w KWP w Łodzi składają się dostawa, instalacja oraz 
uruchomienie co najmniej następujących urządzeń i oprogramowania: 

Tabela VIII - spis urządzeń i oprogramowania do instalacji w punkcie oglądowym KWP 

Lp. Ilość (szt.) Urządzenie/oprogramowanie 

1.  1 

stacja robocza typu: „Stacja kliencka” wraz z oprogramowaniem stacji klienckiej: 
- system operacyjny stacji klienckiej 
- oprogramowanie do rejestracji i zarządzania wideo stacji klienckich 
- oprogramowanie do automatycznej analizy obrazu stacji klienckich 

2.  2 monitor typu: „Monitor stacji klienckiej” 

3.  1 Interkom typu: „Interkom IP” 

IX.8.4.2. Do stacji klienckiej należy podłączyć 2 monitory stacji klienckiej. 
IX.8.4.3. Wykonawca na etapie wykonania projektu systemu uzgodni z Zamawiającym sposób i miejsce 

instalacji wszystkich elementów systemu przeznaczonych do tej lokalizacji (wszystkie ww. 
pomieszczenia będą znajdowały się w obrębie budynku KWP w Łodzi). Budowa Systemu Monitoringu 
uwzględnia wykonanie instalacji niezbędnej do uruchomienia ww. stacji klienckiej wraz  
z oprogramowaniem, monitorów stacji klienckiej, innych. Budowa Systemu Monitoringu uwzględnia 
instalację urządzeń aktywnych sieci niezbędnych do prawidłowego działania ww. urządzeń, między 
innymi przełącznika sieciowego, konwerterów mediów, innych urządzeń aktywnych sieci. 

IX.8.5. Punkty oglądowe zdalne 

Budowa Systemu Monitoringu uwzględnia zapewnienie możliwości uruchomienia zdalnych punktów 
oglądowych zlokalizowanych w dowolnym miejscu, w obrębie sieci LAN UMŁ. Uruchomienie zdalnego 
punktu oglądowego ma być możliwe w oparciu o dowolny komputer PC z systemem operacyjnym Windows. 
W ramach realizacji zadania inwestycyjnego należy, jeśli to konieczne, dostarczyć 10 licencji na 
oprogramowanie punktu oglądowego zdalnego. Dostarczone licencje mają zapewnić pełną funkcjonalność 
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stacji operatorskiej, między innymi podgląd obrazów z kamer: na żywo oraz z archiwum, sterowanie 
kamerami obrotowymi, obsługa systemu automatycznej analizy obrazu. 

IX.8.6. Udostępnianie obrazu do sieci Internet 

IX.8.6.1. Budowa Systemu Monitoringu uwzględnia możliwość rozbudowy o funkcjonalność transmisji 
strumieni wideo z wybranych kamer systemu do sieci Internet, do wielu użytkowników jednocześnie. 
Należy zaplanować możliwość implementacji ww. funkcjonalności. 

IX.8.6.2. Zakłada się możliwość uruchomienia usługi przesyłania po jednym strumieniu wideo w relacji od 
wybranych kamer Systemu Monitoringu wizyjnego do serwera transmisyjnego oraz wielu strumieni 
wideo w relacji od serwera transmisyjnego do wielu użytkowników sieci Internet. Oglądanie obrazu na 
żywo ma być możliwe z poziomu przeglądarki internetowej (co najmniej Mozilla Firefox, Google 
Chrome, Internet Explorer, Opera) po wejściu na stronę WWW Zamawiającego. 

IX.8.6.3. Udostępniany obraz ma się charakteryzować co najmniej następującymi właściwościami: 
1. rozdzielczość obrazu co najmniej HDTV 720p (1280 x 720) 
2. poklatkowość obrazu co najmniej 20kl/s dla ww. rozdzielczości. 

IX.9. Oprogramowanie 

IX.9.1. Architektura oprogramowania 

Budowa Systemu Monitoringu uwzględnia zastosowanie oprogramowania o architekturze otwartej, 
umożliwiającego zastosowanie urządzeń różnych producentów, różnych typów. Oprogramowanie do 
rejestracji i zarządzania wideo ma umożliwiać podłączenie różnego rodzaju kamer: kamer analogowych  
i sieciowych IP, niskiej rozdzielczości, wysokiej rozdzielczości (w tym kamer HD 720p, HD1080p oraz kamer 
megapikselowych: co najmniej 5Mpix, kamer stacjonarnych i obrotowych, różnego rodzaju modułów 
wejść/wyjść alarmowych, różnego rodzaju klawiatur PTZ i innych urządzeń. Oprogramowanie ma umożliwić 
dowolną rozbudowę systemu zarówno o nowe urządzenia: np. nowe kamery, nowe moduły wejść/wyjść 
alarmowych, jak i o nowe stanowiska oglądowe oraz nowe funkcjonalności systemu. 

Budowa Systemu Monitoringu uwzględnia zastosowanie oprogramowania o architekturze klient-
serwer, gdzie po stronie serwerów mają odbywać się procesy rejestracji i zarządzania oraz udostępniania 
danych do stacji klienckich, po stronie stacji klienckich mają odbywać się procesy pobierania  
i wizualizowania danych. Wszystkie dane dotyczące konfiguracji modułów systemu, dane dotyczące 
konfiguracji urządzeń w systemie oraz dane użytkowników i ich praw dostępu mają być przechowywane  
w procesach zarządzania (na wydzielonych jednostkach serwerowych). Oprogramowanie ma umożliwiać 
zarządzanie wieloma niezależnymi systemami rejestracji i zarządzania, zarządzanie ma być dostępne  
z jednego, nadrzędnego, wirtualnego środowiska.  

Oprogramowanie Systemu Monitoringu ma umożliwiać zarządzanie użytkownikami co najmniej  
w zakresie tworzenia kont użytkowników, edycji praw użytkowników, usuwania kont użytkowników. 
Zarządzanie użytkownikami, aktualizacje konfiguracji oprogramowania, mają być dostępne z poziomu każdej 
stacji klienckiej dla użytkowników z prawami administratora systemu. 

Zastosowane oprogramowanie ma umożliwić rozbudowę systemu do nie mniej niż 500 kamer, co 
najmniej 300 modułów wejść/wyjść alarmowych oraz minimum 500 różnych urządzeń, w tym urządzeń 
wejść/wyjść alarmowych, czujników, czujek, oświetlaczy, lokalizatorów, wag, innych (bez rozbudowy 
sprzętowej serwerów) oraz uwzględniać odpowiednią rozbudowę sprzętową zapewniającą prawidłowe 
działanie systemu. 

Zakłada się pełną współpracę pomiędzy oprogramowaniem do rejestracji i zarządzania wideo, 
oprogramowaniem do automatycznej analizy obrazu - wymianę danych pomiędzy ww. modułami 
oprogramowania w szczególności wymianę danych o wszystkich zdarzeniach w systemie. A także pełną 
współpracę pomiędzy organizacjami i zewnętrznymi systemami korzystającymi z Systemu Monitoringu. 

Budowa Systemu Monitoringu uwzględnia zastosowanie co najmniej następujących modułów: 

 oprogramowania do rejestracji i zarządzania wideo 

 oprogramowania do automatycznej analizy obrazu (do wykrywania zdarzeń i zachowań) 

 oprogramowania do backupu 
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IX.9.2. Licencje 

IX.9.2.1. Dla dostarczanego Oprogramowania Wykonawca przekazuje lub udziela Zamawiającemu licencji 
lub sublicencji na warunkach określonych przez producenta. 

IX.9.2.2. Licencja musi zostać udzielona na okres minimum 15 lat z 3 letnim terminem wypowiedzenia, ze 
skutkiem na koniec następnego roku kalendarzowego. 

IX.9.2.3. Licencja musi obejmować automatycznie kolejne aktualizacje, modyfikacje i rozszerzenia 
Systemu wprowadzone zarówno przez samego Wykonawcę, jak i zamówione przez Zamawiającego, na 
polach eksploatacji wskazanych w punkcie IX.9.2.4 

IX.9.2.4. Licencja musi zostać udzielona na następujących polach eksploatacji obejmujących: 
1. Prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Oprogramowania w całości lub w części, w 

sposób określony Dokumentacją, w celu wprowadzania do pamięci komputera, uruchamiania, 
stosowania lub przechowywania i wyświetlania oprogramowania. 

2. Prawo do łączenia z innym oprogramowaniem komputerowym. 
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do sporządzania niezbędnej liczby kopii Oprogramowania jako 

kopii zapasowej. 
4. Wielokrotne użycie jednego obrazu nośnika w procesie Instalacji Systemu i tworzenia kopii 

zapasowych. 
5. Obserwowanie, używanie i testowanie funkcjonowania Oprogramowania w celu poznania jego idei 

zasad funkcjonowania, również przez podmioty trzecie, w celu osiągnięcia współdziałania 
(interoperacyjności) z niezależnie wytworzonym oprogramowaniem. 

6. Prawo wykorzystywania Oprogramowania w celach promujących osiągnięcia Zamawiającego, 
poprzez prowadzenie prezentacji również poza siedzibą Zamawiającego oraz z udziałem podmiotów 
trzecich. 

7. Prawo do wykorzystania Oprogramowania w celu przeprowadzenia szkoleń. 
8. Prawo do udzielenia sublicencji na rzecz jednostek organizacyjnych Miasta Łódź. 

IX.9.3. Oprogramowanie do rejestracji i zarządzania wideo 

IX.9.3.1. Informacje podstawowe  
Budowa systemu monitoringu wizyjnego ul. Piotrkowskiej uwzględnia dostawę, instalację oraz 

uruchomienie (na serwerze rejestracji i zarządzania wideo) oprogramowania do rejestracji i zarządzania 
wideo. Podstawowe wymagania dla oprogramowania: 

1. Wyświetlanie strumieni wideo na żywo 
2. Rejestracja strumieni wideo 
3. Rejestracja strumieni audio 
4. Wyświetlanie strumieni wideo z archiwum 
5. Wyświetlanie strumieni wideo z wielu kamer jednocześnie (na żywo oraz z archiwum) 
6. Wyświetlanie strumieni wideo z wielu kamer na wielu stacjach oglądowych jednocześnie 
7. Przesyłanie strumieni wideo do zewnętrznych systemów 
8. Sterowanie kamerami PTZ z wielu stacji oglądowych 
9. Zarządzanie priorytetami dla sterowania kamerami PTZ (dla użytkowników, dla grup użytkowników) 
10. Możliwość rejestracji materiału wideo niezależnie dla każdej kamery w systemie (niezależna 

konfiguracja rozdzielczości obrazu, poklatkowości obrazu, rodzaju i stopnia kompresji obrazu) 
11. Możliwość rejestracji materiału wideo z tej samej kamery w minimum dwóch różnych 

rozdzielczościach (np. rejestracja strumienia wideo w rozdzielczości HD i jednocześnie rejestracja 
strumienia wideo w niższej rozdzielczości) 

12. Wyświetlanie dynamicznych map do wizualizacji lokalizacji i stanów urządzeń 
13. Zarządzania wieloma lokalizacjami/wieloma klientami 
14. Możliwość nadzoru/konfiguracji poprzez smarfony i tablety 
15. Możliwość nadzoru/konfiguracji poprzez klientów www 
16. Wbudowana zaawansowana detekcja ruchu 
17. Obsługa zaawansowanej analityki wideo (po stronie kamer) 
18. Obsługa zaawansowanej analityki wideo (po stronie serwerów) 
19. Obsługa analityki wideo pochodzącej od zewnętrznych dostawców (co najmniej pochodzących od 

5 różnych zewnętrznych dostawców) 
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20. Możliwość rozbudowy o moduł rozpoznawania tablic rejestracyjnych 
21. Możliwość rozbudowy o moduł obsługi systemów kontroli dostępu 
22. Monitorowanie stanu systemu 
23. Zarządzanie alarmami 
24. Raportowanie 
25. Zarządzanie alarmami oraz raportowanie z wielu zdalnych systemów, z różnych lokalizacji 
26. Tworzenie własnych szablonów raportów 
27. Raportowanie poprzez automatyczne generowanie list zdarzeń i alarmów 
28. Raportowanie poprzez automatyczne generowanie kompleksowych statystyk 
29. Redundancja oraz backup bazy danych 
30. Automatyczne przełączanie awaryjne pomiędzy serwerami rejestracji 
31. Automatyczne przełączanie awaryjne pomiędzy serwerami zarządzania 
32. Zarządzanie kontami użytkowników i administratorów 
33. Zarządzanie prawami dostępu do systemu dla użytkowników lokalnych i zdalnych 
34. Zarządzanie prawami dostępu do materiałów wideo dla użytkowników lokalnych i zdalnych 
35. Zarządzanie priorytetami dostępu i sterowania w oparciu o priorytety kont użytkowników 
36. Integracja z różnymi kamerami IP oraz klawiaturami IP 
37. Integracja z Microsoft Active Directory w celu synchronizacji kont użytkowników 
38. Integrację z zewnętrznymi systemami BMS i bazami danych przez wtyczki (plug-ins). 
39. Oprogramowanie do rejestracji i zarządzania wideo ma być oprogramowaniem w pełni 

skalowalnym, ma umożliwiać rozbudowę systemu do co najmniej: 
39.1. 100 serwerów rejestracji i zarządzania 
39.2. 100 stacji klienckich 
39.3. 500 kamer 
39.4. 300 modułów wejść/wyjść alarmowych 
39.5. 500 różnych urządzeń, w tym urządzeń wejść/wyjść alarmowych, czujników, czujek, innych 

(bez rozbudowy sprzętowej serwerów). 
40. Budowa Systemu Monitoringu uwzględnia dostawę, instalację oraz uruchomienie 

oprogramowania, które jest przewidziane do współpracy z oprogramowaniem Microsoft. Należy 
dostarczyć dokument potwierdzający ww. np. Microsoft Gold Certified Partner - certyfikat dla 
oprogramowania do rejestracji i zarządzania wideo. 

IX.9.3.2. Przesyłanie strumieni wideo 
Podstawowe wymagania dla funkcjonalności „przesyłanie strumieni wideo”: 

1. Praca w oparciu o różne protokoły przesyłu: co najmniej unicast, multicast  
2. Obsługa IGMP w celu ustalania przynależności grup multicastowych 
3. Odbieranie wideo z kamer w postaci strumieni unicast 
4. Odbieranie wideo z kamer w postaci strumieni multicast 
5. Obsługa konwersji strumieni wideo multicast na unicast 
6. Obsługa konwersji strumieni wideo unicast na multicast 
7. W przypadku ograniczenia sieci transmisyjnej, która nie umożliwia przesyłania strumieni wideo 

multicast, system ma mieć możliwość przesyłania strumieni wideo multicast do aktywnych, 
oglądających je klientów systemu monitoringu wizyjnego 

8. W przypadku ograniczenia kamery IP, która nie umożliwia przesyłania większej ilości strumieni 
unicast, system ma mieć możliwość przesyłania strumieni wideo unicast oraz multicast do 
aktywnych, oglądających je klientów systemu monitoringu wizyjnego. 
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IX.9.3.3. Rejestracja strumieni wideo 
Podstawowe wymagania dla funkcjonalności „rejestracja strumieni wideo”: 

1. Rejestracja ciągła 
2. Rejestracja zgodnie z harmonogramem 
3. Rejestracja wskutek wystąpienia alarmu z systemu 
4. Rejestracja wskutek wystąpienia alarmu z modułów wejść/wyjść alarmowych 
5. Rejestracja wskutek wystąpienia alarmu z modułu automatycznej analizy obrazu 
6. Rejestracja wskutek wystąpienia makra lub uruchomienia skryptu 
7. Rejestracja przed oraz po alarmie (konfigurowana w zakresie co najmniej 1 s - 1 min.) 
8. Rejestracja z zadaną przepływnością, poklatkowością, jakością obrazu (definiowaną dla każdej 

kam.) 
9. Rejestracja z mniejszą poklatkowością (mniejszą niż poklatkowość oryginalnego strumienia wideo) 
10. Obsługa rejestracji wideo w kamerach IP (na kartach SD) 
11. Kopiowanie zapisów strumieni wideo z archiwum kamery do archiwum systemu 
12. Wyświetlanie strumieni wideo z archiwum 
13. Wyświetlanie strumieni wideo z wielu kamer jednocześnie 
14. Wyświetlanie strumieni wideo z archiwum w kamerze 
15. Rejestracja strumieni wideo co najmniej MJPEG, MPEG-2, MPEG-4, H.264 
16. Definiowanie kasowania archiwum niezależnie dla każdej kamery w systemie 
17. Definiowanie chronionych sekwencji wideo 
18. Zabezpieczenie materiału wideo przed użytkownikami bez prawa dostępu 
19. Zabezpieczenie materiału wideo przed kasowaniem do wyznaczonej daty lub bezterminowo -  

z możliwością późniejszego usunięcia zapisu (uprawniony administrator). 
IX.9.3.4. Zarządzanie alarmami  

Podstawowe wymagania dla funkcjonalności „zarządzanie alarmami”: 
1. Definiowanie alarmów 
2. Modyfikowanie alarmów 
3. Wywoływanie alarmów 
4. Potwierdzanie/zamykanie alarmów 
5. Definiowanie zdarzeń po wystąpieniu alarmu 
6. Obsługa nieograniczonej liczby alarmów definiowanych przez użytkownika 
7. Obsługa priorytetów dla alarmów i ich progów ponownej aktywacji 
8. Definiowanie list odbiorców dla każdego alarmu 
9. Globalne zarządzanie alarmami (dla wielu lokalizacji, dla wielu serwerów rejestracji i zarządzania) 
10. Wysyłanie powiadomień o alarmach: co najmniej poprzez email oraz SMTP 
11. Wyświetlanie instrukcji działania użytkownika w wyniku wystąpienia danego alarmu. 

IX.9.3.5. Monitorowanie stanu systemu 
Podstawowe wymagania dla funkcjonalności „monitorowanie stanu systemu”: 

1. Monitorowanie funkcjonowania systemu 
2. Monitorowanie funkcjonowania systemów zdalnych 
3. Monitorowanie poprzez funkcję tzw. watchdog 
4. Monitorowanie stanu oprogramowania (watchdog) 
5. Monitorowanie stanu urządzeń (watchdog) 
6. Rejestracja zdarzeń związanych ze stanem systemu 
7. Monitorowanie dostępności dla serwerów, klientów, źródeł wideo 
8. Raportowanie o nowych urządzeniach w systemie. 

IX.9.3.6. Raportowanie 
Podstawowe wymagania dla funkcjonalności „raportowanie”: 
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1. Raportowanie alarmów 
2. Raportowanie dla wideo (zapis, detekcja wideo) 
3. Raportowanie z wielu zdalnych systemów, z różnych lokalizacji 
4. Łączenie raportów z wielu zdalnych systemów, z różnych lokalizacji 
5. Raportowanie przy użyciu dostępnych raportów ogólnych 
6. Raportowanie przy użyciu istniejących oraz nowych szablonów raportów 
7. Tworzenie szablonów raportów 
8. Raportowanie poprzez automatyczne generowanie list zdarzeń i alarmów 
9. Raportowanie poprzez automatyczne generowanie kompleksowych statystyk 
10. Raportowanie poprzez zdefiniowany harmonogram automatycznego wysyłania raportów 
11. Raportowanie poprzez email 
12. Definiowanie uprawnień dla raportów. 

IX.9.3.7. Architektura oprogramowania do rejestracji i zarządzania wideo. 
Oprogramowanie do rejestracji i zarządzania wideo ma być oprogramowaniem o architekturze klient-

serwer, gdzie po stronie serwerów mają odbywać się procesy rejestracji i zarządzania oraz udostępniania 
danych do stacji klienckich, po stronie stacji klienckich mają odbywać się procesy pobierania  
i wizualizowania danych. Wszystkie dane dotyczące konfiguracji modułów systemu, dane dotyczące 
konfiguracji urządzeń w systemie oraz dane użytkowników i ich praw dostępu mają być przechowywane  
w procesach zarządzania (na wydzielonych jednostkach serwerowych). 

Oprogramowanie do rejestracji i zarządzania wideo ma obsługiwać mechanizm przełączania 
awaryjnego. Aplikacja zapewni dostępność zapasowych elementów systemu (co najmniej: procesów 
rejestracji i zarządzania systemem). Mechanizm przełączania awaryjnego zapewni możliwość 
automatycznego zastąpienia uszkodzonych procesów rejestracji i zarządzania systemem (wymienienia przez 
komponent zapasowy). Jeśli z uwagi na awarię systemu (lub prace serwisowe) dany komponent systemu 
zostanie wyłączony (przestanie być dostępny), komponent zapasowy automatycznie przejmie jego funkcje  
i tym samym zapewni ciągłość pracy systemu. Oprogramowanie do rejestracji i zarządzania wideo ma 
zapewnić przełączenie awaryjne z czasem nie dłuższym niż 2 minuty. 

Oprogramowanie do rejestracji i zarządzania wideo ma obsługiwać wirtualne maszyny serwerowe 
pracujące w trybie redundantnym, z mechanizmem automatycznego przełączania awaryjnego pomiędzy 
maszynami. 

Oprogramowanie do rejestracji i zarządzania wideo ma obsługiwać redundancję baz danych.  
W przypadku braku możliwości podłączenia do podstawowej bazy danych ma nastąpić podłączenie do 
zapasowej bazy danych (oraz przesłanie informacji o korzystaniu z zapasowej bazy danych). 

Należy zastosować co najmniej: 
1. Serwer rejestracji do rejestracji strumieni wideo z kamer 
2. Serwer rejestracji zapasowy w celu zapewnienia funkcjonalności przełączania rejestracji strumieni 

wideo z kamer do rejestracji na serwerze rejestracji zapasowym, w przypadku awarii serwera 
rejestracji podstawowego. 

3. Serwer zarządzania do zarządzania wszystkimi elementami w systemie. 
4. Serwer zarządzania zapasowy w celu zapewnienia funkcjonalności przełączania zarządzania 

wszystkimi elementami w systemie, w przypadku awarii serwera zarządzania podstawowego. 
IX.9.3.8. Moduły oprogramowania 

Budowa Systemu Monitoringu uwzględnia dostawę, instalację oraz uruchomienie oprogramowania: 
1. Oprogramowanie serwera – na serwerze rejestracji i zarządzania wideo 
Podstawowe wymagania: 
1.1. Oprogramowanie serwera ma pracować jako usługa Windows 
1.2. Możliwość uruchomienia oprogramowania serwera na pojedynczym serwerze 
1.3. Możliwość uruchomienia oprogramowania serwera na wielu serwerach (rozproszona 

architektura) 
1.4. Możliwość uruchomienia wielu niezależnych instalacji oprogramowania serwera i połączeniach 

ich w jeden, duży, wirtualny system (Federacyjność) 
1.5. Oprogramowanie serwera ma posiadać wbudowany mechanizm autoryzacyjny zintegrowany  

z Active Directory do weryfikacji (uwierzytelniania) użytkowników, oprogramowanie ma zapewnić 
możliwość definiowania praw dostępu oraz priorytetów dla każdego użytkownika w systemie 
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1.6. Oprogramowanie serwera ma zapewnić realizację funkcji watchdog w celu analizy statusu 
oprogramowania systemu rejestracji i zarządzania wideo oraz analizy statusu urządzeń 

1.7. Redundancja oraz backup bazy danych 
1.8. Automatyczne przełączanie awaryjne pomiędzy serwerami rejestracji (w przypadku awarii 

serwera podstawowego oprogramowanie wykona automatyczne przełączenie rejestracji na serwer 
zapasowy, system pozostanie w pełni funkcjonalny) 

1.9. Automatyczne przełączanie awaryjne pomiędzy serwerami zarządzania (w przypadku awarii 
serwera podstawowego oprogramowanie wykona automatyczne przełączenie zarządzania na 
serwer zapasowy, system pozostanie w pełni funkcjonalny) 

1.10. Zabezpieczenie danych systemu przed użytkownikami bez prawa dostępu 
1.11. Zabezpieczenie materiału wideo przed użytkownikami bez prawa dostępu 
1.12. Zabezpieczenie komunikacji pomiędzy systemem a kamerą IP za pomocą 128 bitowego 

kodowania SSL i/lub za pomocą bezpiecznego protokołu HTTPS 
1.13. Możliwość wyłączenia dostępu dla wybranych użytkowników (grup) wybranego zakresu 

danych 
1.14. Możliwość wyłączenia dostępu dla wybranych użytkowników (grup) wybranego zakresu 

materiału wideo. 
1.15. Oprogramowanie do rejestracji i zarządzania wideo ma być oprogramowaniem w pełni 

skalowalnym, ma umożliwiać rozbudowę systemu do co najmniej: 
1.15.1. 100 serwerów rejestracji i zarządzania 
1.15.2. 100 stacji klienckich 
1.15.3. 500 kamer 
1.15.4. 300 modułów wejść/wyjść alarmowych 
1.15.5. 500 różnych urządzeń, w tym urządzeń wejść/wyjść alarmowych, czujników, czujek, 
oświetlaczy, innych (bez rozbudowy sprzętowej serwerów). 

1.16. Oprogramowanie serwera ma być:  
1.16.1. Kompatybilne z 32 i 64 bitowymi wersjami systemów operacyjnych Windows 
1.16.2. Kompatybilne co najmniej z Windows Server 2003, Windows Server 2008, oraz Windows 
Server 2012. 

2. Oprogramowanie stacji klienckiej jest opisane w punkcie IX.9.5 – na stacjach klienckich 
3. Jako aplikacji www 

IX.9.3.9. Integracja 
1. Oprogramowanie do rejestracji i zarządzania wideo ma być oprogramowaniem modułowym, 

wszystkie moduły oprogramowania mają być zintegrowane w jednej aplikacji z jednym wspólnym 
interfejsem użytkownika. Oprogramowanie ma umożliwiać rozbudowę o kolejne moduły 
oprogramowania - bez ograniczeń sprzętowych i/lub programowych. Automatyczna analiza 
obrazów ma stanowić integralną część struktury systemu. Redundancja oraz backup bazy danych, 
automatyczne przełączanie awaryjne pomiędzy serwerami rejestracji i zarządzania mają stanowić 
integralną część struktury systemu. 

2. Oprogramowanie do rejestracji i zarządzania wideo ma być oprogramowaniem o architekturze 
otwartej, ma zapewniać współpracę z różnymi producentami oprogramowania do automatycznej 
analizy obrazu oraz ma zapewniać współpracę z różnymi producentami sprzętu: serwerów oraz 
kamer (obrotowych i stacjonarnych) w tym co najmniej z urządzeniami następujących typów: 

2.1. Kamera analogowa, kamera IP (obsługa pełnej funkcjonalności każdego typu kamery) 
2.2. Kamera stacjonarna, kamera obrotowa (obsługa pełnej funkcjonalności każdego typu kamery) 
2.3. Kamera megapikselowa (co najmniej 5Mpix) (obsługa pełnej funkcjonalności każdego typu 

kamery) 
2.4. Kamera automatycznej analizy obrazu (obsługa pełnej funkcjonalności kamery) 
2.5. Dowolna kamera wspierająca standard ONVIF 
2.6. Moduł wejść/wyjść alarmowych (obsługa pełnej funkcjonalności modułu). 

3. Integracja z ww. kamerami oraz klawiaturami PTZ ma być realizowana poprzez tzw. SDK (ang. 
Software Development Kit), czyli przez zestaw narzędzi niezbędny do integracji funkcjonalności 
każdej z ww. kamer oraz klawiatur w oprogramowaniu do rejestracji i zarządzania wideo. 
Dodatkowo oprogramowanie do rejestracji i zarządzania wideo ma umożliwiać obsługę kamer IP 
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wspierających protokół ONVIF. Oprogramowanie do rejestracji i zarządzania wideo ma umożliwiać 
obsługę wideo ze wszystkich kamer w systemie z rozdzielczością, poklatkowością, rodzajem 
kompresji oraz jakością kompresji zgodną z wymaganiami określonymi dla stosowanych kamer. 

4. Oprogramowanie do rejestracji i zarządzania wideo ma umożliwiać integrację analityki wideo 
pochodzącej od zewnętrznych dostawców, co najmniej 5 różnych dostawców. Oprogramowanie ma 
akceptować wtyczki (plug’iny) co najmniej 5 różnych dostawców oprogramowania do 
zaawansowanej automatycznej analizy obrazu (wykrywania zdarzeń i zachowań). 

5. Oprogramowanie do rejestracji i zarządzania wideo ma umożliwiać: 
5.1. Integrację z Microsoft Active Directory w celu synchronizacji kont użytkowników 
5.2. Integrację z zewnętrznymi systemami i bazami danych poprzez wtyczki (plug-ins) 
5.3. Integrację poprzez SDK (ang. Software Development Kit) 
5.4. Integrację poprzez DDK (ang. Driver Development Kit) 
5.5. Integrację z zewnętrznymi systemami BMS, wykorzystującymi standardowe standardy 

komunikacji, takie jak Modbus, IP, XML, SDK, API, etc. 
IX.9.3.10. Wymagania minimalne 

Budowa Systemu Monitoringu uwzględnia zastosowanie oprogramowania do rejestracji i zarządzania wideo. 
Zastosowane oprogramowanie ma charakteryzować się co najmniej następującymi parametrami: 

Tabela IX Wymagania minimalne - oprogramowanie do rejestracji i zarządzania wideo 

Lp. Parametr - funkcja 
Minimalne wymagania funkcjonalne 
oraz parametry techniczne 

1.  Rodzaj Oprogramowanie do rejestracji i zarządzania wideo 

2.  Architektura 

Klient-serwer 
Obsługa: 
- serwery rejestracji 
- serwery zarządzania 
- serwery rejestracji zapasowe 
- serwery zarządzania zapasowe 
Architektura otwarta 
Współpraca z urządzeniami różnych producentów/typów 
Architektura rozproszona 
Oprogramowanie na wielu serwerach 
Zarządzanie wieloma niezależnymi systemami rejestracji z poziomu 
jednego, nadrzędnego, wirtualnego środowiska  
Oprogramowanie serwerów ma działać jako usługa Windows 

3.  Serwery rejestracji 

Serwer/serwery rejestracji mają przechowywać wszystkie 
zarejestrowane dane wideo, dane audio oraz inne zarejestrowane 
dane z innych modułów systemu 
Możliwość zastosowania wielu serwerów rejestracji 

4.  Serwery zarządzania 

Serwer/serwery zarządzania mają przechowywać wszystkie dane 
dotyczące konfiguracji modułów systemu, dane dotyczące 
konfiguracji urządzeń w systemie oraz dane użytkowników i ich 
praw dostępu 
Możliwość zastosowania wielu serwerów zarządzania 

5.  Integracja 

Integracja z oprogramowaniem do automatycznej analizy obrazu 
Integracja z Microsoft Active Directory do weryfikacji 
(uwierzytelniania) użytkowników oraz w celu synchronizacji kont 
użytkowników 
Integracja urządzeń/modułów oprogramowania: 
- poprzez SDK (ang. Software Development Kit) 
- poprzez DDK (ang. Driver Development Kit) 
Integracja z modułem automatycznej analizy obrazu pochodzącym 
od zewnętrznych dostawców (wsparcie dla modułu od co najmniej 
5 różnych dostawców) 
Integracja z zewnętrznymi systemami BMS i bazami danych  
poprzez wtyczki (plug-ins) 

6.  Licencja na obsługę urządzeń (w Dostarczona dla: 
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Lp. Parametr - funkcja 
Minimalne wymagania funkcjonalne 
oraz parametry techniczne 

przypadku jeśli jest wymagana).  100 kamer (kamer stacjonarnych lub obrotowych) 
30 modułów wejść/wyjść alarmowych 
10 klawiatur PTZ 
100 różnych urządzeń, w tym urządzeń wejść/wyjść alarmowych, 
czujników, innych 

7.  
Licencja na obsługę urządzeń -  
możliwości rozbudowy (w 
przypadku jeśli jest wymagana). 

Możliwa rozbudowa licencji dla 
500 kamer (kamer stacjonarnych lub obrotowych) 
300 modułów wejść/wyjść alarmowych  
100 serwerów rejestracji i zarządzania 
100 stacji klienckich 
100 klawiatur PTZ 
500 różnych urządzeń, w tym urządzeń wejść/wyjść alarmowych, 
czujników, innych 

8.  Obsługa 

Kamery analogowe, kamery IP 
Kamery stacjonarne, kamery obrotowe 
Kamery megapikselowe (co najmniej 5Mpix) 
Kamery automatycznej analizy obrazu 
Obsługa co najmniej następujących kamer: 
- Acti (co najmniej 20 różnych typów kamer) 
- ArecontVision (co najmniej 20 różnych typów kamer) 
- Axis (co najmniej 40 różnych typów kamer) 
- Bosch (co najmniej 40 różnych typów kamer) 
- Ganz (co najmniej 10 różnych typów kamer) 
- HikVision (co najmniej 20 różnych typów kamer) 
- IQinvision (co najmniej 20 różnych typów kamer) 
- JVC (co najmniej 10 różnych typów kamer) 
- Mobotix (co najmniej 5 różnych typów kamer) 
- Panasonic (co najmniej 20 różnych typów kamer) 
- Pelco (co najmniej 20 różnych typów kamer) 
- Samsung (co najmniej 10 różnych typów kamer) 
- Sanyo (co najmniej 5 różnych typów kamer) 
- Sony (co najmniej 40 różnych typów kamer) 
- UDP (co najmniej 5 różnych typów kamer) 
- Verint (co najmniej 20 różnych typów kamer) 
- Vivotek (co najmniej 10 różnych typów kamer) 
Obsługa co najmniej następujących klawiatur PTZ: 
- dowolna klawiatura PTZ USB 
- klawiatura Bosch Autodome 
- klawiatura Bosch Intuikey 
- klawiatura Pelco D- 
- klawiatura Pelco P 
Możliwość rozbudowy oprogramowania klienckiego do obsługi z 
poziomu aplikacji na smartfony i tablety oraz z poziomu aplikacji 
działającej na stronie www 
Obsługa analityki wideo pochodzącej od zewnętrznych dostawców 
(co najmniej 5 różnych dostawców) 

9.  
Praca w trybie 
czasu rzeczywistego 

TAK 

10.  
Praca w trybie 
archiwum 

TAK 

11.  Zarządzanie użytkownikami 

Tworzenie kont użytkowników 
Edycja praw użytkowników 
Usuwania kont użytkowników 
Zarządzanie prawami dostępu do systemu dla użytkowników 
lokalnych i zdalnych 
Zarządzanie prawami dostępu do materiałów wideo dla 
użytkowników lokalnych i zdalnych 
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Lp. Parametr - funkcja 
Minimalne wymagania funkcjonalne 
oraz parametry techniczne 

Zarządzanie priorytetami dostępu i sterowania w oparciu o 
priorytety kont użytkowników 
Ww. dostępne z poziomu każdej stacji klienckiej dla użytkowników z 
prawami administratora systemu oprogramowania do rejestracji i 
zarządzania wideo 
Możliwość wyłączenia dostępu dla wybranych użytkowników (grup 
użytkowników) do wybranych materiałów wideo (na żywo oraz z 
archiwum) 

12.  
Wyświetlanie 
strumieni wideo 

Wyświetlanie strumieni wideo na żywo 
Wyświetlanie strumieni wideo z archiwum 
Wyświetlanie strumieni wideo z wielu kamer jednocześnie (na żywo 
oraz z archiwum) 
Wyświetlanie strumieni wideo z wielu kamer na wielu stacjach 
oglądowych jednocześnie 
Przełączanie się pomiędzy kamerami poprzez wskazywanie: 
- kamer z mozaiki obrazów z kamer 
- kamer z drzew logicznych urządzeń 
- kamer z map, - aktywnych części obrazów z kamer 
Wyświetlanie strumieni wideo z archiwum z kamery (np. karta 
pamięci) 
Możliwość wyłączenia dostępu dla wybranych użytkowników (grup 
użytkowników) do wybranych obrazów z kamer 

13.  Obsługa PTZ 

Sterowanie kamerami PTZ z wielu stacji oglądowych  
Zarządzanie priorytetami dostępu i sterowania w tym sterowania 
kamerami PTZ w oparciu o priorytety kont użytkowników (dla 
użytkowników, dla grup użytkowników) 
Sterowanie kamerami obrotowymi co najmniej z poziomu 
klawiatury PTZ oraz z użyciem myszki komputerowej 
Sterowanie kamerami obrotowymi (obrót) poprzez kliknięcie myszą 
na obrazie 

14.  
Przesyłanie 
strumieni wideo 

Praca w oparciu o różne protokoły przesyłu: 
co najmniej unicast, , multicast 
Obsługa IGMP w celu ustalania przynależności grup multicastowych 
Odbieranie wideo z kamer w postaci strumieni unicast oraz 
multicast 
Obsługa konwersji multicast na unicast  
Obsługa konwersji unicast na multicast  
Obsługa przesyłania strumieni wideo multicast do aktywnych, 
oglądających je klientów 
Obsługa przesyłania strumieni wideo unicast do aktywnych, 
oglądających je klientów 
Przesyłanie strumieni wideo do zewnętrznych systemów 

15.  
Rejestracja 
strumieni wideo 

Rejestracja ciągła 
Rejestracja zgodnie z harmonogramem 
Rejestracja wskutek wystąpienia alarmu z systemu, z modułów 
wejść/wyjść alarmowych oraz z modułu automatycznej analizy 
obrazu 
Rejestracja wskutek wystąpienia makra, lub uruchomienia skryptu 
Rejestracja przed oraz po alarmie (konfigurowana w zakresie co 
najmniej 1 s - 1 min.) 
Rejestracja z zadaną przepływnością, poklatkowością, jakością 
obrazu (definiowaną dla każdej kamery) 
Rejestracja z mniejszą poklatkowością (mniejszą niż poklatkowość 
oryginalnego strumienia wideo) 
Obsługa rejestracji wideo w kamerach IP (na kartach SD) 
Kopiowanie zapisów strumieni wideo z archiwum kamery do 
archiwum systemu 
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Lp. Parametr - funkcja 
Minimalne wymagania funkcjonalne 
oraz parametry techniczne 

Rejestracja strumieni wideo co najmniej 
MJPEG, MPEG-2, MPEG-4, H.264 
Rejestracja na żądanie (po naciśnięciu przycisku) 
Definiowanie kasowania archiwum niezależnie dla każdej kamery w 
systemie 
Ochrona sekwencji wideo przed usunięciem. Możliwość wyłączenia 
dostępu dla wybranych użytkowników (grup użytkowników) do 
wybranych materiałów wideo 
Zabezpieczenie materiału wideo przed kasowaniem do wyznaczonej 
daty lub bezterminowo - z możliwością późniejszego usunięcia 
zapisu (uprawniony administrator). 
Możliwość dodawania zakładek z adnotacją do danego miejsca w 
nagraniu wideo 
Przeszukiwanie archiwum wideo: 
- po zakładkach z adnotacją 
- po zdarzeniach z systemu 
- po zdarzeniach z modułów wejść/wyjść alarmowych 
- po zdarzeniach z modułu automatycznej analizy 

16.  Moduł mapy 

Możliwość pracy z wykorzystaniem aktywnej mapy obszaru 
objętego działaniem systemu, co najmniej: 
- wyświetlanie podkładów mapowych w postaci serwisów WMS 
(Mapy Tła Miasta). 
- warstwa mapy GIS, OpenStreetMap oraz GoogleMap 
- warstwa mapy w postaci bitmapy 
- warstwa lokalizacji kamer: aktywne ikony urządzeń, aktywne 
obszary obserwacji kamer (wskazanie aktualnego kierunku 
obserwacji kamery obrotowej) 
- warstwa stanów urządzeń, stanów kamer 
- warstwa z danymi z modułu automatycznej analizy obrazu 
Zarządzanie wieloma lokalizacjami/wieloma mapami 
Centralne zarządzanie modułem mapy 

17.  Automatyczna analiza obrazu 

Po stronie kamer oraz po stronie serwerów 
Zgodnie z wymaganiami na oprogramowanie do automatycznej 
analizy obrazu 
Obsługa analityki wideo pochodzącej od zewnętrznych dostawców, 
(co najmniej 5 różnych dostawców) 
Możliwość rozbudowy o moduł rozpoznawania tablic 
rejestracyjnych 

18.  Wizualizacja analityki 

Nanoszenie wyszukanych obiektów, ludzi, pojazdów, zdarzeń i 
zachowań na środowisko pracy operatorów, co najmniej: 
- na obrazy z kamer 
- na aktywną mapę obszaru objętego działaniem systemu 

19.  
Monitorowanie 
stanu systemu 

Monitorowanie funkcjonowania systemu 
Monitorowanie funkcjonowania systemów zdalnych 
Monitorowanie poprzez funkcję tzw. watchdog 
Monitorowanie stanu oprogramowania (watchdog) 
Monitorowanie stanu urządzeń (watchdog) 
Rejestracja zdarzeń związanych ze stanem systemu 
Monitorowanie dostępności 
dla serwerów, klientów, źródeł wideo 
Raportowanie o nowych urządzeniach w systemie 

20.  Alarmy 

Definiowanie alarmów 
Modyfikowanie alarmów 
Wywoływanie alarmów 
Potwierdzanie/zamykanie alarmów 
Definiowanie zdarzeń po wystąpieniu alarmu, co najmniej: 
- wyświetlenie obrazu z danej kamery w określonym oknie danego 
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Lp. Parametr - funkcja 
Minimalne wymagania funkcjonalne 
oraz parametry techniczne 

monitora 
- wyświetlenie obrazu z danej kamery w określonym oknie na 
ścianie wideo 
- skierowanie danej kamery obrotowej w określonym kierunku 
- skierowanie danej kamery obrotowej na określony obiekt 
- skierowanie danej kamery obrotowej na określony obiekt + 
śledzenie obiektu 
- uruchomienie określonego kanału komunikacyjnego poprzez tzw. 
interkom 
- przesłanie informacji o zaistnieniu alarmu na aplikację urządzenia 
mobilnego 
- przesłanie informacji o zaistnieniu alarmu - mail oraz SMTP 
- przesłanie informacji o zaistnieniu alarmu do zewnętrznej bazy 
danych 
do zewnętrznego oprogramowania zarządczego, np. do aplikacji 
systemu ITS 
- wyświetlanie instrukcji działania użytkownika w wyniku 
wystąpienia danego alarmu 
Obsługa nieograniczonej liczby alarmów definiowanych przez 
użytkownika 
Obsługa priorytetów dla alarmów i definiowanie warunków, które 
muszą być spełnione w celu ich ponownej aktywacji. Definiowanie 
list odbiorców dla każdego alarmu 
Globalne zarządzanie alarmami (dla wielu lokalizacji, dla wielu 
serwerów rejestracji i zarządzania) 

21.  Raportowanie 

Raportowanie alarmów 
Raportowanie dla wideo – dotyczy dowolnej funkcjonalności 
systemu 
Raportowanie z wielu zdalnych systemów, z różnych lokalizacji 
Łączenie raportów z wielu zdalnych systemów, z różnych lokalizacji 
Raportowanie przy użyciu: 
- dostępnych raportów ogólnych 
istniejących oraz nowych szablonów raportów 
Tworzenie szablonów raportów 
Raportowanie poprzez: 
- automatyczne generowanie list zdarzeń i alarmów 
- automatyczne generowanie kompleksowych statystyk 
- zdefiniowany harmonogram automatycznego wysyłania raportów 
Raportowanie poprzez email 
Definiowanie uprawnień dla raportów 

22.  Eksport danych 

Co najmniej: 
- do plików PDF, do plików programu Excel 
- do zewnętrznej bazy danych 
- do zewnętrznego oprogramowania zarządczego 

23.  Eksport nagrań wideo 
Eksport nagrań wideo  
jako niezależnych plików wideo 

24.  Bezpieczeństwo 

Redundancja oraz backup bazy danych 
Zapewnienie co najmniej jednego serwera rejestracji typu zapasowy 
Zapewnienie co najmniej jednego serwera zarządzania typu 
zapasowy 
Automatyczne przełączanie awaryjne pomiędzy serwerami 
rejestracji 
Automatyczne przełączanie awaryjne pomiędzy serwerami 
zarządzania 
Zapewnienie wirtualnych maszyn serwerowych pracujących w 
trybie redundantnym, z mechanizmem automatycznego 
przełączania awaryjnego pomiędzy maszynami 
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Lp. Parametr - funkcja 
Minimalne wymagania funkcjonalne 
oraz parametry techniczne 

Zabezpieczenie komunikacji pomiędzy systemem a kamerą IP za 
pomocą 128 bitowego kodowania SSL i/lub za pomocą 
bezpiecznego protokołu HTTPS 

25.  Inne Oprogramowanie stacji klienckich dostępne w języku polskim 

26.  Wsparcie 
Wykonawcy - w zakresie konfiguracji i aktualizacji oprogramowania 
- co najmniej 3 lata  

 

IX.9.4. Oprogramowanie do automatycznej analizy obrazu (do wykrywania zdarzeń i zachowań). 

IX.9.4.1. Informacje podstawowe 
Realizacja projektu zakłada wykorzystanie dostępnych technologii analitycznych w celu realizacji 

systemu, który zapewni automatyczną analizę obrazu na potrzeby detekcji zdarzeń i detekcji zachowań  
(w czasie rzeczywistym oraz na bazie materiału archiwalnego) oraz który na bazie wykrytych zdarzeń  
i zachowań zapewni generowanie raportów, statystyk oraz map. Poniżej opisano funkcje oprogramowania, 
które mają być realizowane z wykorzystaniem dostarczonego oprogramowania do automatycznej analizy 
obrazu. 

Oprogramowanie ma gromadzić dane liczbowe opisujące przemieszczanie się i zachowania obiektów 
na obrazach dostarczanych przez kamery wideo. Gromadzone dane mają mieć postać ciągów liczbowych  
i mają opisywać: wielkość obiektu, klasyfikację rodzaju obiektu, kierunek i prędkość poruszania się, ścieżkę 
poruszania się, kolor obiektu, pojawienie oraz zniknięcie obiektu. Ww. dane mają być łączone z materiałem 
wideo, tak aby w przypadku przeglądania zdarzeń z archiwum systemu automatycznej analizy obrazu, 
możliwe było obejrzenie materiału wideo odpowiadającego danemu zdarzeniu, ciągowi zdarzeń. 

1. Obsługiwana analityka 
Realizacja projektu zakłada zastosowanie oprogramowania, którego zadaniem ma być automatyczna 

analiza obrazu (wykrywanie zdarzeń i zachowań), co najmniej w następującym zakresie: 
1.1. Wykrywanie/wyszukiwanie obiektów, ludzi, pojazdów, zdarzeń i zachowań według określonych 

kryteriów: 
1.1.1. rodzaju obiektu poruszającego się 
1.1.2. wielkości obiektu poruszającego się 
1.1.3. kierunku poruszania się obiektu 
1.1.4. prędkości poruszania się obiektu 
1.1.5. koloru obiektu poruszającego się 

1.2. Wykrywanie/wyszukiwanie zdarzeń (zdarzenia opisane w punkcie „Obsługiwana analityka - 
reguły zdarzeń”),  

1.3. Wykrywanie/wyszukiwanie zachowań (zachowania opisane w punkcie „Obsługiwana analityka - 
reguły zachowań”),  

1.4. Praca z wykorzystaniem aktywnej mapy obszaru objętego działaniem systemu: 
1.4.1. warstwa lokalizacji i stanów kamer 
1.4.2. warstwa z danymi z modułu automatycznej analizy obrazu 

1.5. Nanoszenie wyszukanych obiektów, ludzi, pojazdów, zdarzeń i zachowań na środowisko pracy 
operatorów - na obrazy z kamer 

1.6. Nanoszenie wyszukanych obiektów, ludzi, pojazdów, zdarzeń i zachowań na środowisko pracy 
operatorów - na aktywną mapę obszaru objętego działaniem systemu 

1.7. Raportowanie wybranych danych z modułu automatycznej analizy obrazu: 
1.7.1. z wybranego zakresu analizy 
1.7.2. z wybranego okresu czasu 

1.8. Raportowanie manualne 
1.9. Raportowanie automatyczne (stałe odstępy czasu, określone godziny, dni). 

2. Obsługiwana analityka - reguły zdarzeń 
Realizacja projektu zakłada zastosowanie oprogramowania, którego zadaniem ma być wykrywanie 

zdarzeń, co najmniej w następującym zakresie: 
2.1. Analiza ruchu pieszego oraz kołowego na ulicy w zakresie: 

2.1.1. Zliczania osób i pojazdów 
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2.1.2. Wskazywania traktów pieszych 
2.1.3. Wykrywania zagęszczenia ruchu 
2.1.4. Wykrywania zatłoczeń 
2.1.5. Wykrywania zgrupowań 
2.1.6. Wykrywania/wyszukiwania obiektów naruszających strefy zamknięte/zakazane (miejsca 
zabytkowe, miejsca niedostępne, elementy stałe o dużej wartości, miejsca remontowane/place 
budowy, miejsca w tracie tworzenia/zmiany najemcy, inne) 

2.2. Dostępne zdarzenia czasu rzeczywistego dotyczące osób, co najmniej: 
2.2.1. Wykrywanie/informowanie o poruszaniu się w obszarze 
2.2.2. Wykrywanie/informowanie o przekroczeniu linii 
2.2.3. Wykrywanie/informowanie o wejściu do strefy zamkniętej 
2.2.4. Wykrywanie/informowanie o wejściu do strefy rejestrowanej po osobie poprzedzającej 
2.2.5. Wykrywanie/informowanie o gromadzeniu się 
2.2.6. Wykrywanie/informowanie o tworzeniu się zatłoczenia 
2.2.7. Wykrywanie/informowanie o wałęsaniu się 
2.2.8. Zliczanie osób z rozróżnieniem rozmiaru, koloru, kierunku i prędkości przemieszczania się 
osób 
2.2.9. Zliczanie osób w podstrefach z rozróżnieniem rozmiaru, koloru, kierunku i prędkości 
przemieszczania się osób. 

2.3. Dostępne zdarzenia czasu rzeczywistego dotyczące pojazdów, co najmniej: 
2.3.1. Wykrywanie/informowanie o poruszaniu się w obszarze 
2.3.2. Wykrywanie/informowanie o przekroczeniu linii 
2.3.3. Wykrywanie/informowanie o wjeździe do strefy zamkniętej (wyłączonej z ruchu, pieszej) 
2.3.4. Wykrywanie/informowanie o wjeździe do strefy rejestrowanej po pojeździe poprzedzającym 
2.3.5. Wykrywanie/informowanie o jeździe w kierunku niedozwolonym 
2.3.6. Wykrywanie/informowanie o zaparkowaniu w miejscu niedozwolonym 
2.3.7. Wykrywanie/informowanie o tworzeniu się zatłoczenia 
2.3.8. Wykrywanie/informowanie o tworzeniu się korka 
2.3.9. Zliczanie pojazdów (również na wielu pasach jednocześnie) z rozróżnieniem rozmiaru, 
koloru, kierunku i prędkości przemieszczania się pojazdów. 

3. Obsługiwana analityka - reguły zachowań 
Realizacja projektu zakłada zastosowanie oprogramowania, którego zadaniem ma być automatyczna 

analiza obrazu (wykrywanie zachowań), co najmniej w następującym zakresie: 
3.1. Zatrzymanie się 
3.2. Wielokrotne zatrzymanie się 
3.3. Bieg 
3.4. Rozpoczęcie biegu 
3.5. Zmiana prędkości 
3.6. Zmiana kierunku poruszania się, (co najmniej o 90 stopni). 
3.7. Wałęsanie się (nie opuszczenie określonego obszaru w zdefiniowanym czasie) 
3.8. Pozostawienie przedmiotu 
3.9. Pojawienie się przedmiotu 
3.10. Zniknięcie przedmiotu. 

4. Następstwo reguł 
Realizacja projektu zakłada zastosowanie oprogramowania, które ma obsługiwać funkcjonalność 

łączenia reguł (następstwo reguł). Wykrycie reguły zdarzenia/zachowania ma umożliwić reakcję systemu  
w postaci, co najmniej następujących zdefiniowanych działań: 

4.1. Wyświetlenie obrazu z danej kamery w określonym oknie danego monitora 
4.2. Wyświetlenie obrazu z danej kamery w określonym oknie na ścianie wideo 
4.3. Skierowanie danej kamery obrotowej w określonym kierunku 
4.4. Skierowanie danej kamery obrotowej na określony obiekt 
4.5. Uruchomienie określonego kanału komunikacyjnego poprzez tzw. interkom 
4.6. Możliwość przesłania informacji o zaistnieniu reguły na aplikację urządzenia mobilnego 
4.7. Przesłanie informacji o zaistnieniu reguły w postaci raportu (mail) 
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4.8. Przesłanie informacji o zaistnieniu reguły do zewnętrznej bazy danych, do zewnętrznego 
oprogramowania zarządczego, np. do aplikacji systemu ITS. 

4.9. Wykrycie reguły zdarzenia/zachowania ma umożliwić reakcję systemu w postaci monitorowania 
zaistnienia innej reguły zdarzenia/zachowania. Wykrycie kilku reguł zdarzenia/zachowania, które 
zaistnieją szeregowo - jedna po drugiej lub równolegle – wszystkie razem ma umożliwić reakcję 
systemu w postaci co najmniej ww. zdefiniowanych działań. 

IX.9.4.2. Moduły oprogramowania 
Realizacja projektu zakłada zastosowanie oprogramowania, które ma zapewnić obsługę analityki 

czasu rzeczywistego oraz obsługę analityki archiwum (w celach analityczno - statystycznych, do pracy  
z materiałem zarejestrowanym). 

1. Moduł analityki czasu rzeczywistego 
Zadaniem modułu analityki czasu rzeczywistego ma być detekcja (w czasie rzeczywistym) 

zdefiniowanych przez użytkownika obiektów, zdarzeń i zachowań. 
Moduł analityki czasu rzeczywistego ma automatyzować proces wykrywania/informowania  

o obiektach, zdarzeniach i zachowaniach spełniających warunki zapytania/zapytań dotyczących 
wykrywanych w poddanych analizie (na bieżąco) strumieniach wideo. 

Moduł analityki czasu rzeczywistego ma: 
1.1. Umożliwiać zdefiniowanie, co najmniej 500 linii zliczania 
1.2. Umożliwiać zdefiniowanie, co najmniej 1000 stref zamkniętych/rejestrowanych 
1.3. Umożliwiać zdefiniowanie, co najmniej 100 obszarów z ruchem jednokierunkowym 
1.4. Umożliwiać zdefiniowanie, co najmniej 100 obszarów z zakazem parkowania 
1.5. Umożliwiać wykrycie gromadzenia się (osoby) 
1.6. Umożliwiać wykrycie tworzenia się zatłoczenia (osoby, pojazdy) 
1.7. Umożliwiać wykrycie tworzenia się korka (pojazdy) 
1.8. Umożliwiać wykrycie wałęsania się (osoby) 
1.9. Umożliwiać wykrycie pozostawienia przedmiotu 
1.10. Umożliwiać wykrycie pojawienia się przedmiotu 
1.11. Umożliwiać wykrycie zniknięcia przedmiotu 
1.12. Umożliwiać zdefiniowanie, co najmniej 1000 stref wirtualnych miejsc parkingowych - 

definiowane dla przecznic ul. Piotrkowskiej, (co najmniej 30 stref/jedna kamera) oraz wykrywać  
i zapisywać stan każdego z ww. miejsc parkingowych (wolne/zajęte) wraz z informacją o czasie „ile 
wolne”/„ile zajęte” 

1.13. Zapewniać wysoką elastyczność wykrywania: 
1.13.1. typu zdarzenia 
1.13.2. typu zachowania 
1.13.3. obiektu o danym rozmiarze (wielkości 
1.13.4. obiektu o danym kolorze (np. kolor ubrania) 
1.13.5. obiektu poruszającego się w zadanym kierunku 
1.13.6. obiektu poruszającego się z zadaną prędkością 

1.14. Zapewniać przyjazny i łatwy w obsłudze interfejs użytkownika (interfejs w języku polskim) 
1.15. Umożliwiać eksport danych z modułu analityki czasu rzeczywistego do zewnętrznej bazy 

danych, do zewnętrznego oprogramowania zarządczego, np. do aplikacji systemu ITS. 
W ramach realizacji projektu należy dostarczyć moduł analityki czasu rzeczywistego, który realizować 

będzie wszystkie ww. funkcjonalności. Moduł analityki czasu rzeczywistego systemu automatycznej analizy 
obrazu ma być w pełni zintegrowany z zastosowanym oprogramowaniem do rejestracji i zarządzania wideo. 

2. Moduł analityki archiwum 
Zadaniem modułu analityki archiwum ma być wyszukiwanie oraz analiza w zarejestrowanym 

materiale wideo zdefiniowanych przez użytkownika obiektów, zdarzeń i zachowań. 
Moduł analityki archiwum ma automatyzować proces wyszukiwania i analizy, tak aby maksymalnie 

usprawnić i skrócić proces odnajdywania obiektów, zdarzeń i zachowań spełniających warunki 
zapytania/zapytań dotyczących zapisanego materiału wideo. 

Moduł analityki archiwum ma: 
2.1. Przeszukiwać zarejestrowany materiał i wyświetlać precyzyjne wyniki wyszukiwania 
2.2. Umożliwiać przeszukiwanie zarejestrowanego materiału: 



68 | S t r o n a  
ZAŁĄCZNIK NR 1 - OPS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.2.1. w zakresie minimum 30 dni 
2.2.2. z co najmniej 300 kamer jednocześnie 

2.3. Umożliwiać przeszukiwanie zarejestrowanego materiału wideo z grup kamer (zdefiniowanych 
przez użytkownika) 

2.4. Zapewniać wysoką elastyczność wykrywania: 
2.4.1. typu zdarzenia 
2.4.2. typu zachowania 
2.4.3. obiektu o danym rozmiarze 
2.4.4. obiektu o danym kolorze (np. kolor ubrania) 
2.4.5. obiektu poruszającego się w zadanym kierunku 
2.4.6. obiektu poruszającego się z zadaną prędkością 

2.5. Umożliwiać generowanie raportów dla pojedynczych reguł 
2.6. Umożliwiać generowanie raportów dla zestawów reguł 
2.7. Umożliwiać generowanie raportów z ruchu ze wskazanego okresu czasu (godziny, wybrany 

dzień, dni, tygodnie) z możliwością zastosowania filtrów zdarzeń, zachowań, rozmiaru, koloru, 
kierunku i prędkości 

2.8. Umożliwiać generowanie raportów w postaci tekstowej 
2.9. Umożliwiać generowanie raportów w postaci graficznej 
2.10. Zapewniać przyjazny i łatwy w obsłudze interfejs użytkownika (interfejs w języku polskim) 
2.11. Umożliwiać eksport danych z modułu analityki archiwum do pliku PDF 
2.12. Umożliwiać eksport danych z modułu analityki archiwum do programu Excel 
2.13. Umożliwiać eksport danych z modułu analityki archiwum do zewnętrznej bazy danych, do 

zewnętrznego oprogramowania zarządczego, np. do aplikacji systemu ITS 
2.14. Umożliwiać eksport nagrań wideo i danych z modułu analityki archiwum w tym raportów, jako 

niezależnych plików wideo i danych (np. jako materiał dowodowy). 
W ramach realizacji projektu należy dostarczyć moduł analityki archiwum, który realizować będzie 

wszystkie ww. funkcjonalności. Moduł analityki archiwum systemu automatycznej analizy obrazu ma być w 
pełni zintegrowany z zastosowanym oprogramowaniem do rejestracji i zarządzania wideo. 

3. Moduł mapy 
Zadaniem modułu mapy ma być wyszukiwanie i prezentowanie na zarejestrowanym materiale wideo 

i oraz na podkładzie mapowym, zdefiniowanych przez użytkownika obiektów, zdarzeń i zachowań. 
Moduł mapy ma automatyzować proces wyszukiwania i analizy tak, aby maksymalnie usprawnić i i skrócić 
proces odnajdywania obiektów, zdarzeń i zachowań spełniających warunki zapytania/zapytań dotyczących 
zapisanego materiału wideo. 

Moduł mapy ma: 
3.1. Zapewniać wszystkie funkcjonalności modułu analityki archiwum 
3.2. Wyświetlać na obrazach z kamer ścieżki ruchu wszystkich osób i/lub pojazdów poruszających się 

w danym obszarze, a poprzez wizualizację nakładających się na siebie ścieżek umożliwiać ocenę 
trendów poruszania się osób i/lub pojazdów 

3.3. Wyświetlać na podkładzie mapowym - na rzutach z odwzorowaniem widoków z kamer, ścieżki 
ruchu wszystkich osób i/lub pojazdów poruszających się w danym obszarze, a poprzez wizualizację 
nakładających się na siebie ścieżek umożliwiać ocenę trendów poruszania się osób i/lub pojazdów 

3.4. Wyświetlać na obrazach z kamer tzw. obszary zainteresowania (w postaci kolorowych 
zaznaczeń) przedstawiające tendencje zachodzenia danego zdarzenia, zachowania dotyczącego 
osób i/lub pojazdów poruszających się w danym obszarze (im kolor bardziej jaskrawy tym dane 
zdarzenie, zachowanie częściej występuje, np. czerwony - występuje bardzo często, zielony - 
występuje bardzo rzadko). 

3.5. Wyświetlać na podkładzie mapowym - na rzutach z odwzorowaniem widoków z kamer, tzw. 
obszary zainteresowania (w postaci kolorowych zaznaczeń) przedstawiające tendencje 
zachodzenia danego zdarzenia, zachowania dotyczącego osób i/lub pojazdów poruszających się w 
danym obszarze (im kolor bardziej jaskrawy tym dane zdarzenie, zachowanie częściej występuje, 
np. czerwony - występuje bardzo często, zielony - występuje bardzo rzadko). 
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W ramach realizacji projektu należy dostarczyć moduł mapy, który realizować będzie wszystkie ww. 
funkcjonalności. Moduł mapy systemu automatycznej analizy obrazu ma być w pełni zintegrowany z 
zastosowanym oprogramowaniem do rejestracji i zarządzania wideo. 

IX.9.4.3. Architektura oprogramowania do automatycznej analizy obrazu. 
Oprogramowanie do automatycznej analizy obrazu ma być oprogramowaniem o architekturze 

rozproszonej (optymalnej z punktu widzenia zapewnienia właściwej mocy obliczeniowej dla narzędzi 
analitycznych oraz z punktu widzenia obciążenia sieci transmisyjnej), procesy analityczne mają być 
realizowane zarówno po stronie kamer jak i po stronie serwerów. 

Zastosowane kamery mają umożliwiać implementację algorytmów automatycznej analizy obrazu w 
kamerach. Kamery mają umożliwiać wgrywanie i aktualizację oprogramowania analitycznego. Przesyłane 
przez kamery strumienie wideo mają być poddawane wstępnej analizie obrazu w kamerach (co najmniej w 
zakresie wykrycia obiektów: ich wielkość, klasyfikacji rodzaju obiektu, kierunku poruszania się, ścieżki 
poruszania się, prędkości poruszania się, koloru, pojawienia oraz zniknięcia obiektu). 

IX.9.4.4. Integracja 
Oprogramowanie do automatycznej analizy obrazu ma być oprogramowaniem o architekturze 

otwartej, ma zapewniać współpracę z różnymi producentami oprogramowania do rejestracji i zarządzania 
wideo oraz ma zapewniać współpracę z różnymi producentami sprzętu: serwerów oraz kamer (obrotowych i 
stacjonarnych). Oprogramowanie do automatycznej analizy obrazu ma być oprogramowaniem w pełni 
skalowalnym, ma umożliwiać rozbudowę o dowolną ilość kamer wyposażonych w automatyczną analizę 
obrazu, ma umożliwiać rozbudowę o dowolną ilość stacji klienckich do obsługi systemu automatycznej 
analizy obrazu. 

Wymaga się kalibracji oprogramowania oraz kalibracji kamer tak, aby spełniały minimalne 
wymagania dotyczące poszczególnych funkcji realizowanych przez oprogramowanie do automatycznej 
analizy obrazu: kalibracja w dzień oraz kalibracja w nocy. 

IX.9.4.5. Wymagania minimalne 
Budowa systemu monitoringu wizyjnego ul. Piotrkowskiej uwzględnia zastosowanie oprogramowania 

do automatycznej analizy obrazu. Zastosowane oprogramowanie ma charakteryzować się, co najmniej 
następującymi parametrami: 

Tabela X Wymagania minimalne - oprogramowanie do automatycznej analizy obrazu 

Lp. Parametr - funkcja 
Minimalne wymagania funkcjonalne 
oraz parametry techniczne 

1.  Rodzaj Oprogramowanie do automatycznej analizy obrazu 

2.  Architektura 
Klient-serwer 
Architektura rozproszona 
Oprogramowanie po stronie serwerów oraz po stronie kamer 

3.  
Instalacja oprogramowania 
po stronie serwerów 

TAK 

4.  
Instalacja oprogramowania 
po stronie kamer 

TAK 

5.  Integracja 

Integracja z oprogramowaniem do rejestracji i zarządzania wideo 
Integracja urządzeń/modułów oprogramowania: 
- poprzez SDK (ang. Software Development Kit) 
- poprzez DDK (ang. Driver Development Kit) 

6.  
Licencja na obsługę urządzeń (w 
przypadku jeśli jest wymagana).  

Dostarczona dla 69 urządzeń (kamer stacjonarnych) 

7.  Obsługa 

Kamery analogowe, kamery IP 
Kamery stacjonarne, kamery obrotowe 
Kamery megapikselowe 
Kamery automatycznej analizy obrazu 

8.  
Praca w trybie 
czasu rzeczywistego 

TAK 

9.  
Praca w trybie 
Archiwum 

TAK 

10.  Detekcja 
Detekcja rodzaju obiektu: 
co najmniej zwierzę, osoba, grupa osób, pojazd 
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Lp. Parametr - funkcja 
Minimalne wymagania funkcjonalne 
oraz parametry techniczne 

Detekcja rozmiaru (wielkości) obiektu  
Detekcja kierunku poruszania się obiektu (z dokładnością co 
najmniej 20o) 
Detekcja prędkości poruszania się obiektu (z dokładnością co 
najmniej 10 km/h) 
Detekcja koloru poruszającego się obiektu 

11.  Zliczanie 

Zliczanie osób i pojazdów w strefie i podstrefach z rozróżnieniem 
rozmiaru, koloru, kierunku i prędkości przemieszczania się osób i 
pojazdów 
Zliczanie pojazdów na wielu pasach jednocześnie 
Możliwość zdefiniowania co najmniej 500 linii zliczania 

12.  
Strefy wirtualnych 
miejsc parkingowych 

Możliwość zdefiniowania co najmniej 1000 stref wirtualnych miejsc 
parkingowych 
Wykrywanie i zapisywanie stanu każdego miejsca parkingowego 
(wolne/zajęte/czas ile wolne lub ile zajęte) 

13.  
Wykrywanie 
zdarzeń 

Co najmniej: 
- poruszanie się w obszarze 
- przekroczenie linii 
- wejście/wjazd do strefy zamkniętej 
- wejście/wjazd do strefy rejestrowanej po osobie/pojeździe 
poprzedzającym 
Możliwość zdefiniowania co najmniej 
1000 stref zamkniętych oraz rejestrowanych 
- przemieszczanie się w kierunku niedozwolonym 
Możliwość zdefiniowania co najmniej 
100 obszarów z ruchem jednokierunkowym 
- zatrzymanie się w miejscu niedozwolonym 
Możliwość zdefiniowania co najmniej 1000 obszarów z zakazem 
parkowania 
- tworzenie się zagęszczenia w ruchu 
- tworzenie się zatłoczenia w ruchu 
- tworzenie się korka 
- gromadzenie się 
- tworzenie się zgrupowania 
- wałęsanie się 

14.  
Wykrywanie 
zachowań 

Co najmniej: 
- zatrzymanie się 
- wielokrotne zatrzymania się 
- bieg 
- rozpoczęcie biegu 
- zmiana prędkości 
- zmiana kierunku poruszania się,(co najmniej o 90 stopni) 
- wałęsanie się 
- pozostawienie przedmiotu 
- pojawienie się 
- zniknięcie 

15.  Łączenie reguł 
Łącznie reguł typu „detekcja”, „zliczanie”, „wykrywanie zdarzeń” 
oraz „wykrywanie zachowań” w zestawy reguł 

16.  Obsługa PTZ 

Możliwość rozbudowy oprogramowania o funkcjonalności: 
sterowanie obrotem, powiększeniem i pomniejszeniem widoku z 
kamery obrotowej z poziomu oprogramowania do automatycznej 
analizy obrazu 
Obsługa automatycznej analizy obrazu dla pozycji preset 
dla kamer pracujących w trybie trasy po pozycjach preset 

17.  Wskazywanie 
Wskazywanie: 
- dróg przemieszczania się osób 
- dróg przemieszczania się pojazdów 
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Lp. Parametr - funkcja 
Minimalne wymagania funkcjonalne 
oraz parametry techniczne 

18.  Moduł mapy 

Praca z wykorzystaniem aktywnej mapy obszaru objętego 
działaniem systemu, co najmniej: 
- warstwa lokalizacji i stanów kamer 
- warstwa z danymi z modułu automatycznej analizy obrazu 
Wyświetlanie na obrazach z kamer ścieżek ruchu wszystkich osób 
i/lub pojazdów poruszających się w danym obszarze 
Wyświetlanie na podkładzie mapowym ścieżek ruchu wszystkich 
osób i/lub pojazdów poruszających się w danym obszarze 
Wyświetlanie na obrazach z kamer tzw. obszarów zainteresowania 
(kolorowe zaznaczenia) przedstawiających tendencje zachodzenia 
danego zdarzenia, zachowania dotyczącego osób i/lub pojazdów 
poruszających się w danym obszarze 
Wyświetlanie na podkładzie mapowym tzw. obszarów 
zainteresowania (kolorowe zaznaczenia) przedstawiających 
tendencje zachodzenia danego zdarzenia, zachowania dotyczącego 
osób i/lub pojazdów poruszających się w danym obszarze. 

19.  Wizualizacja analityki 

Nanoszenie wyszukanych obiektów, ludzi, pojazdów, zdarzeń i 
zachowań na środowisko pracy operatorów, co najmniej: 
- na obrazy z kamer 
- na aktywną mapę obszaru objętego działaniem systemu 

20.  Obsługa archiwum 

Przeszukiwanie zarejestrowanej bazy danych: 
- w zakresie co najmniej 30 dni 
- z co najmniej 300 kamer jednocześnie 
Przeszukiwanie zarejestrowanego materiału wideo 
pod kątem wyszukania: 
- typu zdarzenia 
- typu zachowania 
- obiektu o danym rozmiarze 
- obiektu o danym kolorze (np. kolor ubrania) 
- obiektu poruszającego się w zadanym kierunku 
- obiektu poruszającego się z zadaną prędkością 

21.  Alarmy 

Definiowanie alarmów 
Modyfikowanie alarmów 
Wywoływanie alarmów 
Potwierdzanie/zamykanie alarmów 
Definiowanie zdarzeń po wystąpieniu alarmu, co najmniej: 
- wyświetlenie obrazu z danej kamery w określonym oknie danego 
monitora 
- wyświetlenie obrazu z danej kamery w określonym oknie na 
ścianie wideo 
- skierowanie danej kamery obrotowej w określonym kierunku 
- skierowanie danej kamery obrotowej na określony obiekt 
- skierowanie danej kamery obrotowej na określony obiekt + 
śledzenie obiektu 
- uruchomienie określonego kanału komunikacyjnego poprzez tzw. 
interkom 
- przesłanie informacji o zaistnieniu reguły na aplikację urządzenia 
mobilnego 
-przesłanie informacji o zaistnieniu reguły w postaci raportu (mail) 
-przesłanie informacji o zaistnieniu reguły do zewnętrznej bazy 
danych 
-do zewnętrznego oprogramowania zarządczego np. do aplikacji 
systemu ITS 

22.  Raportowanie 

Co najmniej: 
- raporty z wybranego zakresu analizy 
- dla pojedynczych reguł 
- dla zestawów reguł 
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Lp. Parametr - funkcja 
Minimalne wymagania funkcjonalne 
oraz parametry techniczne 

- raporty z wybranego okresu czasu (godziny, wybrany dzień, dni, 
tygodnie) 
- raportowanie manualne 
- raportowanie automatyczne (stałe odstępy czasu, określone 
godziny, dni) 
- raportowanie z zastosowaniem filtrów zdarzeń, zachowań, 
rozmiaru, koloru, kierunku i prędkości 
- raporty w postaci tekstowej 
- raporty w postaci graficznej 

23.  Eksport danych 

Co najmniej: 
- do plików PDF, do plików programu Excel 
- do zewnętrznej bazy danych 
- do zewnętrznego oprogramowania zarządczego 

24.  Eksport nagrań wideo 
Eksport nagrań wideo 
i danych z modułu analityki archiwum w tym raportów 
jako niezależnych plików wideo i plików danych 

25.  Wsparcie 
Wykonawcy - w zakresie 
konfiguracji i aktualizacji oprogramowania - co najmniej 3 lata 

 

IX.9.5. Oprogramowanie stacji klienckiej - podstawowe wymagania: 

IX.9.5.1. Wyświetlanie strumieni wideo na żywo 
IX.9.5.2. Wyświetlanie strumieni wideo z archiwum 
IX.9.5.3. Wyświetlanie strumieni wideo na żywo/z archiwum w podziałach co najmniej 1x1, 2x2, 4x4 
IX.9.5.4. Sterowanie kamerami obrotowymi co najmniej z poziomu klawiatury PTZ 
IX.9.5.5. Sterowanie kamerami obrotowymi co najmniej z użyciem myszki komputerowej 
IX.9.5.6. Sterowanie kamerami obrotowymi (obrót) poprzez kliknięcie myszą na obrazie 
IX.9.5.7. Przełączanie się pomiędzy kamerami poprzez wskazywanie kamer z układu ekranów obrazów z 

kamer 
IX.9.5.8. Przełączanie się pomiędzy kamerami poprzez wskazywanie kamer z drzew logicznych urządzeń 
IX.9.5.9. Przełączanie się pomiędzy kamerami poprzez wskazywanie kamer z map 
IX.9.5.10. Przełączanie się pomiędzy kamerami poprzez wskazywanie aktywnych części obrazów 
IX.9.5.11. Możliwość dodawania zakładek z adnotacją do danego miejsca w nagraniu wideo 
IX.9.5.12. Przeszukiwanie archiwum wideo po zakładkach z adnotacją 
IX.9.5.13. Przeszukiwanie archiwum wideo po zdarzeniach z systemu 
IX.9.5.14. Przeszukiwanie archiwum wideo po zdarzeniach z modułów wejść/wyjść alarmowych 
IX.9.5.15. Przeszukiwanie archiwum wideo po zdarzeniach z modułu automatycznej analizy obrazu 
IX.9.5.16. Wyświetlanie zdarzeń systemowych 
IX.9.5.17. Wyświetlanie zdarzeń z modułu automatycznej analizy obrazu 
IX.9.5.18. Definiowanie zdarzeń istotnych dla danego użytkownika/dla grupy użytkowników 
IX.9.5.19. Definiowanie reakcji na zaistnienie danego zdarzenia 
IX.9.5.20. Rejestracja strumieni wideo na żądanie (po naciśnięciu przycisku) 
IX.9.5.21. Rejestracja zdjęć ze strumieni wideo na żądanie (po naciśnięciu przycisku) 
IX.9.5.22. Możliwość zabezpieczenia eksportowanych strumieni wideo (szyfrowanie lub „znak wodny”) 
IX.9.5.23. Wbudowany mechanizm autoryzacyjny do weryfikacji użytkownika 
IX.9.5.24. Zabezpieczenie danych systemu przed użytkownikami bez prawa dostępu 
IX.9.5.25. Zabezpieczenie materiału wideo i audio przed użytkownikami bez prawa dostępu 
IX.9.5.26. Wyłączanie dostępu do wybranego zakresu danych dla wybranych użytkowników/grup 

użytkowników 
IX.9.5.27. Wyłączanie dostępu do wybranego zakresu materiału wideo dla wybranych 

użytkowników/grup użytkowników 
IX.9.5.28. Oprogramowanie dostępne w języku polskim 
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IX.9.5.29. Oprogramowanie stacji klienckiej umożliwi adaptację interfejsu użytkownika do potrzeb 
danego użytkownika, co najmniej w zakresie wielu układów ekranów obrazów z kamer, drzew 
logicznych urządzeń i funkcjonalności (kamer, czujników, stref), układów paneli użytkownika/ 
sterowania, list zdarzeń i alarmów. 

IX.9.5.30. Należy zastosować oprogramowanie stanowiące graficzny interfejs mapy. Może on być 
niezależnym, rozbudowanym narzędziem, które będzie zintegrowane z oprogramowaniem do 
zarządzania i rejestracji wideo. Graficzny interfejs mapy musi spełniać co najmniej następujące 
wymagania dla oprogramowania stacji klienckiej: 

1. Wyświetlanie wielu map dla jednego oraz dla wielu obszarów 
2. Wyświetlanie map jako warstw 
3. Wyświetlanie podkładów mapowych w postaci serwisów WMS (Mapy Tła Miasta). 
4. Wyświetlanie podkładów mapowych w postaci map GIS co najmniej OpenStreetMap oraz 

GoogleMap. 
5. Wyświetlanie podkładów mapowych w postaci bitmap 
6. Przełączanie się pomiędzy mapami: poprzez wybór warstwy, poprzez aktywne przyciski 
7. Wyświetlanie na mapie aktywnych ikon urządzeń w systemie 
8. Wyświetlanie na mapie aktywnych obszarów obserwacji kamer stacjonarnych w systemie 
9. Wyświetlanie na mapie aktywnych obszarów obserwacji kamer obrotowych w systemie (poprzez 

wskazanie aktualnego kierunku obserwacji kamery obrotowej - wyświetlenie płynnie zmieniającego 
się pola widzenia kamery obrotowej - pokazanie rzeczywistego kierunku i zakresu obserwacji z 
kamery)  

10. Wyświetlanie na mapie aktywnych ikon urządzeń powiązanych z alarmami 
11. Centralne zarządzanie mapami 

IX.9.5.31. Oprogramowanie stacji klienckiej umożliwi zastosowanie modułu konfiguratora do 
zarządzania, konfiguracji oprogramowania do nadzoru oraz do automatycznego i ręcznego 
raportowania stanu systemu oraz stanu urządzeń peryferyjnych 

IX.9.5.32. Oprogramowanie stacji klienckiej ma być kompatybilne co najmniej z Windows 7 lub 
Windows 8.1. 

IX.9.6. Oprogramowanie do backupu. 

Budowa Systemu Monitoringu uwzględnia dostawę, instalację oraz uruchomienie (na serwerze Zamawia-
jącego) oprogramowania do backupu oprogramowania i konfiguracji wszystkich serwerów rejestracji 
i zarządzania. Oprogramowanie ma być dostarczone w zestawie z licencją na obsługę wszystkich serwerów 
rejestracji i zarządzania. Poniżej w tabeli „Tabela XI” opisano minimalne wymagania dla modułu do backupu. 

Tabela XI Wymagania minimalne - oprogramowanie do backupu 

Lp. Parametr - funkcja 
Minimalne wymagania funkcjonalne 
oraz parametry techniczne 

1.  Rodzaj Oprogramowanie do backupu 

2.  Architektura 

Klient-serwer 
Brak komponentów oprogramowania do backupu w 
archiwizowanych maszynach wirtualnych (możliwy do realizacji 
scenariusz kopii zapasowej) 

3.  Współpraca 

Współpraca z infrastrukturą wirtualizacji opartą na Hyper-V 2008 R2 
i Hyper-V 2012 (w tym obsługa dysków *.vhdx) 
Współpraca z hostami niezarządzanymi (standalone) 
Współpraca z hostami Hyper-V zarządzanymi przez System Center 
Virtual Machine Manager 
Instalacja na co najmniej następujących sys. operacyjnych: 
- Microsoft Windows Server 2008 SP2 (x64) 
- Microsoft Windows Server 2008 R2 
- Windows Server 2012 

4.  Integracja Integracja z oprogramowaniem do rejestracji i zarządzania wideo 

5.  
Licencja na obsługę systemów (w 
przypadku jeśli jest wymagana) 

Dostarczona co najmniej do obsługi wszystkich serwerów 

6.  Obsługa Obsługa backup wszystkich systemów operacyjnych w wirtualnych 
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Lp. Parametr - funkcja 
Minimalne wymagania funkcjonalne 
oraz parametry techniczne 

maszynach 
Obsługa wszystkich wykorzystanych i potrzebnych systemów plików 
w tym co najmniej: 
- Windows (NTFS, FAT, FAT32, ReFS) 

7.  Inne 

Indeksowanie plików zawartych w archiwach maszyn wirtualnych z 
sys. operacyjnym Windows w celu szybkiego ich przeszukiwania 
Równoczesne przetwarzanie wielu maszyn wirtualnych 
Wbudowane mechanizmy deduplikacji i kompresji archiwum 
Możliwość kopiowania archiwum na napędy taśmowe 
Możliwość replikacji maszyn wirtualnych pomiędzy hostami Hyper-
V w tym możliwość replikacji ciągłej 
W przypadku awarii serwera podstawowego ma być możliwa 
automatyczna zmiana numeracji IP maszyny backupowej 
przywracanej ze środowiska zapasowego do środowiska 
podstawowego 
Możliwość zapisania konfiguracji całej instalacji w celu 
przywrócenia jej po reinstalacji całego systemu 
Możliwość skopiowania punktów przywracania do innej lok. 

8.  Zarządzanie 

Możliwość instalacji centralnej konsoli do zarządzania większą 
ilością serwerów archiwizujących oraz jednoczesnego zarządzania 
backupami środowiska VMware i Hyper-V (dostęp do konsoli 
realizowany przez przeglądarkę www) 

9.  Raportowanie 
Wbudowany mechanizm informowania o zakończeniu procesu 
archiwizacji - informowanie poprzez email, zapis do Event Log’u 
Windows lub wysłanie komunikatu SNMP 

10.  Rozbudowa 
Możliwość rozbudowy procesu archiwizacji o skrypty: 
- skrypty tworzone przez administratora 
- skrypty dołączane do zadań archiwizacyjnych 

11.  Wsparcie 
Wykonawcy - w zakresie konfiguracji i aktualizacji oprogramowania 
- co najmniej 3 lata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX.10. Uruchomienie i testowanie systemu 

Budowa Systemu Monitoringu uwzględnia wykonanie pomiarów instalacji i testów systemu, co 
najmniej w zakresie: 
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IX.10.1. Wykonanie pomiarów parametrów mechanicznych okablowania miedzianego 

IX.10.2. Wykonanie pomiarów parametrów propagacyjnych okablowania miedzianego 

IX.10.3. Wykonanie pomiarów przesłuchów okablowania miedzianego 

IX.10.4. Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej 

IX.10.5. Wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 

IX.10.6. Wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia 

IX.10.7. Przeprowadzenie testów systemu w zakresie zgodności z wymaganiami: 

IX.10.8. Funkcjonowania systemu rejestracji i zarządzania wideo 

IX.10.9. Funkcjonowania modułu automatycznej analizy obrazu 

IX.10.10. Integracji poszczególnych modułów Systemu Monitoringu. 

IX.10.11. Zaprojektowanie alarmów i dokładną kalibrację analityki wideo, rejestrację sytuacji alarmowych 
wg. dostarczonych przez Zamawiającego wytycznych. 

IX.10.12. Wykonane pomiary instalacji i testy Systemu Monitoringu muszą być wykonane zgodnie z 
obowiązującymi normami, oraz muszą być udokumentowane protokołami z testów. Wykonawca na 
etapie realizacji systemu uzgodni z Zamawiającym zakres proponowanych testów. Wykonawca 
powiadomi Zamawiającego, z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem o miejscu i terminie 
przeprowadzenia testów. Po wykonaniu badań Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wyniki 
wykonanych pomiarów i testów systemu. Wszystkie ww. wyniki mają stanowić element dokumentacji 
powykonawczej systemu. Koszty wykonanych pomiarów i testów systemu ponosi Wykonawca 

IX.10.13. Wszystkie elementy Systemu Monitoringu po ich uruchomieniu, należy poddać kontroli działania. 
System będzie uznany za uruchomiony i sprawny, jeśli komisja odbiorowa potwierdzi fakt prawidłowego 
wykonywania przez system wszystkich wymaganych funkcji. System nie będzie uznany za uruchomiony i 
sprawny, jeśli którakolwiek z założonych funkcji systemu nie będzie wykonywana lub nie będzie 
wykonywana prawidłowo. 
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X. Specyfikacja sprzętu i materiałów instalacyjnych. 

X.1. Kamera obrotowa wysokiej rozdzielczości 

X.1.1. Zamawiający wymaga dostawy kamer obrotowych wysokiej rozdzielczości, przeznaczonych do pracy 
w trybie 24/7/365, które mają charakteryzować się co najmniej następującymi parametrami: 

Tabela XII Wymagania minimalne - kamera obrotowa wysokiej rozdzielczości 

Lp. Parametr - funkcja 
Minimalne wymagania funkcjonalne 
oraz parametry techniczne 

1.  Rodzaj Kamera obrotowa wysokiej rozdzielczości 

2.  Przetwornik CCD lub CMOS, co najmniej 1/3” 

3.  
Funkcja automatycznego ustawiania 
ostrości 

TAK, z poziomu oprogramowania kamery 

4.  Funkcja Dzień/Noc 
TAK, kamera ma być wyposażona w mechaniczny filtr 
odcinający promieniowanie podczerwone 

5.  Czułość 

Nie gorsza niż 
dla 30 IRE, F=1,4: 
w trybie dziennym (Kolor): 0,2 Lux 
w trybie nocnym (B/W): 0,04 Lux 

6.  Zoom optyczny Co najmniej 30x 

7.  Zoom cyfrowy Co najmniej 12x 

8.  Stabilizacja obrazu TAK, cyfrowa stabilizacja obrazu 

9.  Kąt widzenia w poziomie Co najmniej 60° 

10.  Kodowanie obrazu H.264, MJPEG 

11.  Rozdzielczość obrazu Co najmniej HDTV 720p (1280x720) 

12.  Poklatkowość 
Co najmniej 25 kl/s dla strumienia H.264 
w rozdzielczości HDTV 720p (1280x720) 

13.  Strumienie wizyjne 
Co najmniej 3 konfigurowalne strumienie wizyjne o różnych 
parametrach: rozdzielczość, poklatkowość, poziom kompresji 

14.  Pozycje preset Co najmniej 99 pozycji preset 

15.  Kąty obrotu 
360° PAN (bez punktu końcowego) 
co najmniej 220° TILT 

16.  Szybkość obrotu Co najmniej 350°/sek 

17.  Elektroniczna migawka TAK 

18.  Balans bieli Z ręczną i automatyczną regulacją 

19.  Sloty pamięci 
Co najmniej 1 x slot na karty SD/SDHC/SDXC 
lub microSD/microSDHC/microSDXC 

20.  Złącza Ethernet 10/100Base-TX 

21.  Dostęp do wideo 
Dostęp do wideo z poziomu przeglądarki internetowej i z poziomu 
dedykowanego oprogramowania 

22.  Dostęp do konfiguracji 
Dostęp do konfiguracji z poziomu przeglądarki internetowej i z poziomu 
dedykowanego oprogramowania 

23.  Obsługa protokołów 
Co najmniej IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, QoS, DiffServ, FTP, SMTP, SNMPv3, 
DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, 
SOCKS, ONVIF Profile S 

24.  Sposób transmisji Obsługa Unicast oraz Multicast 

25.  Sterowanie transmisją 
Constant Bit Rate (CBR) 
oraz Variable Bit Rate (VBR) 

26.  Detekcja ruchu TAK 

27.  Automatyczna analiza obrazu 

Możliwość instalacji oprogramowania do automatycznej analizy obrazu 
(jako elementu systemu automatycznej analizy obrazu) działającego w 
zakresie co najmniej: detekcji wielkości obiektu, rodzaju obiektu, 
kierunku i prędkości poruszania się obiektu, koloru obiektu, przesyłania 
informacji o obiekcie do systemu 
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Lp. Parametr - funkcja 
Minimalne wymagania funkcjonalne 
oraz parametry techniczne 

Otwarte API 

28.  Strefy prywatności Co najmniej 6 

29.  Filtrowanie adresów IP TAK 

30.  Historia ostatnich połączeń Co najmniej 50 ostatnich połączeń 

31.  Alarmy 
Co najmniej przesyłanie obrazów 
na serwer FTP, na adres email 

32.  Obudowa Metalowa 

33.  Poziom szczelności Co najmniej IP66 

34.  Praca w zakresie temperatur Co najmniej -40°C do +50°C 

35.  Waga Nie więcej niż 5kg (z obudową) 

36.  Inne 

Kamera obrotowa wysokiej rozdzielczości 
tego samego producenta 
co kamera stacjonarna wysokiej rozdzielczości 
Deklaracja CE 

37.  Gwarancja Wykonawcy, co najmniej 3 lata 

Do oferty należy załączyć deklarację zgodności CE kamery obrotowej wysokiej rozdzielczości. 

X.1.2. Zasilacz kamery obrotowej wysokiej rozdzielczości. 

X.1.2.1. Zamawiający wymaga dostawy aby zastosowane kamery obrotowe wysokiej rozdzielczości były 
wyposażone w zasilacze charakteryzujące się co najmniej następującymi parametrami: 

Tabela XIII Wymagania minimalne - zasilacz kamery obrotowej wysokiej rozdzielczości 

Lp. Parametr - funkcja 
Minimalne wymagania funkcjonalne 
oraz parametry techniczne 

1.  Rodzaj Zasilacz kamery obrotowej wysokiej rozdzielczości 

2.  Typ Ultra PoE 

3.  Moc Co najmniej 60W 

4.  Inne Deklaracja CE 

5.  Gwarancja Wykonawcy, co najmniej 3 lata 

X.1.2.2. Do oferty należy załączyć deklarację zgodności CE zasilacza kamery obrotowej wysokiej 
rozdzielczości. 

X.1.3. Wykonawca dostarczy kamerę wraz z obudową wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami do 
pracy w środowisku zewnętrznym w zakresie wymaganych temperatur. 

X.1.4. Wykonawca dostarczy kamery wraz z obudowami tego samego producenta. 

X.1.5. Wykonawca dostarczy zasilacz kamery. 

X.1.6. Wykonawca dostarczy dedykowany uchwyt montażowy naścienny/naścienny narożny lub nasłupowy 
(w zależności od sposobu instalacji kamery na przygotowanej konstrukcji wsporczej). 

X.2. Kamera stacjonarna wysokiej rozdzielczości 

X.2.1. Zamawiający wymaga dostawy kamer stacjonarnych wysokiej rozdzielczości, przeznaczonych do 
pracy w trybie 24/7/365, które mają charakteryzować się co najmniej następującymi parametrami: 

Tabela XIV Wymagania minimalne - kamera stacjonarna wysokiej rozdzielczości 

Lp. Parametr - funkcja 
Minimalne wymagania funkcjonalne 
oraz parametry techniczne 

1.  Rodzaj Kamera stacjonarna wysokiej rozdzielczości 

2.  Przetwornik CCD lub CMOS, co najmniej 1/2,8” 

3.  
Funkcja automatycznego ustawiania 
ostrości 

TAK, z poziomu oprogramowania kamery 

4.  Funkcja Dzień/Noc 
TAK, kamera ma być wyposażona w mechaniczny filtr 
odcinający promieniowanie podczerwone 

5.  Czułość Nie gorsza niż 
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Lp. Parametr - funkcja 
Minimalne wymagania funkcjonalne 
oraz parametry techniczne 

dla F=1,2: 
w trybie dziennym (Kolor): 0,2 Lux 
w trybie nocnym (B/W): 0,04 Lux 

6.  Kąt widzenia w poziomie Regulowany co najmniej w zakresie 40 - 100° 

7.  Kodowanie obrazu H.264, MJPEG 

8.  Rozdzielczość obrazu Co najmniej HDTV 1080p (1920×1080) 

9.  Poklatkowość 
Co najmniej 25 kl/s dla strumienia H.264 
w rozdzielczości HDTV 1080p (1920×1080) 

10.  Strumienie wizyjne 
Co najmniej 3 konfigurowalne strumienie wizyjne o różnych 
parametrach: rozdzielczość, poklatkowość, poziom kompresji 

11.  Elektroniczna migawka TAK 

12.  Balans bieli Z ręczną i automatyczną regulacją 

13.  Sloty pamięci 
Co najmniej 1 x slot na karty SD/SDHC/SDXC 
lub microSD/microSDHC/microSDXC 

14.  Złącza Ethernet 10/100Base-TX 

15.  Dostęp do wideo 
Dostęp do wideo z poziomu przeglądarki internetowej i z poziomu 
dedykowanego oprogramowania 

16.  Dostęp do konfiguracji 
Dostęp do konfiguracji z poziomu przeglądarki internetowej i z poziomu 
dedykowanego oprogramowania 

17.  Obsługa protokołów 
Co najmniej IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, QoS, DiffServ, FTP, SMTP, SNMPv3, 
DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, 
SOCKS, ONVIF Profile S 

18.  Sposób transmisji Obsługa Unicast oraz Multicast 

19.  Sterowanie transmisją 
Constant Bit Rate (CBR) 
oraz Variable Bit Rate (VBR) 

20.  Detekcja ruchu TAK 

21.  Automatyczna analiza obrazu 

Możliwość instalacji oprogramowania do automatycznej analizy obrazu 
(jako elementu systemu automatycznej analizy obrazu) działającego w 
zakresie co najmniej: detekcji wielkości obiektu, rodzaju obiektu, 
kierunku i prędkości poruszania się obiektu, koloru obiektu, przesyłania 
informacji o obiekcie do systemu 
Otwarte API 

22.  Strefy prywatności Co najmniej 3 

23.  Filtrowanie adresów IP TAK 

24.  Historia ostatnich połączeń Co najmniej 50 ostatnich połączeń 

25.  Alarmy 
Co najmniej przesyłanie obrazów 
na serwer FTP, na adres email 

26.  Inne 

Kamera stacjonarna wysokiej rozdzielczości 
tego samego producenta 
co kamera obrotowa wysokiej rozdzielczości 
Deklaracja CE 

27.  Gwarancja Wykonawcy, co najmniej 3 lata 

X.2.2. Do oferty należy załączyć deklarację zgodności CE kamery stacjonarnej wysokiej rozdzielczości. 

X.2.3. Zamawiający wymaga aby zastosowane kamery stacjonarne wysokiej rozdzielczości były wyposażone 
w obudowy charakteryzujące się co najmniej następującymi parametrami: 

Tabela XV Wymagania minimalne - obudowa kamery stacjonarnej wysokiej rozdzielczości 

Lp. 
Parametr - funkcja 

Minimalne wymagania funkcjonalne 
oraz parametry techniczne 

1.  Rodzaj Obudowa kamery stacjonarnej wysokiej rozdzielczości 

2.  Typ Obudowa uchylna 

3.  Wyposażenie Daszek przeciwsłoneczny, wentylator i grzałka 
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Lp. 
Parametr - funkcja 

Minimalne wymagania funkcjonalne 
oraz parametry techniczne 

4.  Poziom szczelności Co najmniej IP66 

5.  Wytrzymałość na uderzenia Co najmniej IK10 

6.  Praca w zakresie temperatur Co najmniej -20°C do +50°C 

7.  Wymiary Nie więcej niż 110 x 135 x 400mm (obudowa) 

8.  Waga Nie więcej niż 1,5kg 

9.  Gwarancja Wykonawcy, co najmniej 3 lata 

X.2.4. Zamawiający wymaga aby zastosowane kamery stacjonarne wysokiej rozdzielczości były wyposażone 
w zasilacze charakteryzujące się co najmniej następującymi parametrami: 

Tabela XVI Wymagania minimalne - zasilacz kamery stacjonarnej wysokiej rozdzielczości 

Lp. 
Parametr - funkcja 

Minimalne wymagania funkcjonalne 
oraz parametry techniczne 

1.  Rodzaj Zasilacz kamery stacjonarnej wysokiej rozdzielczości 

2.  Typ High PoE 

3.  Moc Co najmniej 25W 

4.  Inne Deklaracja CE 

5.  Gwarancja Wykonawcy, co najmniej 3 lata 

X.2.4.1. Do oferty należy załączyć deklarację zgodności CE zasilacza kamery stacjonarnej wysokiej 
rozdzielczości. 

X.2.5. Wykonawca dostarczy kamerę wraz z obudową wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami  
do pracy w środowisku zewnętrznym w zakresie wymaganych temperatur. 

X.2.6. Wykonawca dostarczy zasilacz kamery. 

X.2.7. Wykonawca dostarczy dedykowany uchwyt montażowy naścienny/naścienny narożny lub  
nasłupowy (w zależności od sposobu instalacji kamery na przygotowanej konstrukcji wsporczej). 

X.3. Kamera kopułkowa wysokiej rozdzielczości 

X.3.1. Zamawiający wymaga dostawy kamer kopułkowych wysokiej rozdzielczości przeznaczonych do pracy 
w trybie 24/7/365, które mają charakteryzować się co najmniej następującymi parametrami: 

Tabela XVII Wymagania minimalne - kamera kopułkowa wysokiej rozdzielczości 

Lp. 
Parametr - funkcja 

Minimalne wymagania funkcjonalne 
oraz parametry techniczne 

1.  Rodzaj Kamera kopułkowa wysokiej rozdzielczości 

2.  Przetwornik CCD lub CMOS, co najmniej 1/3” 

3.  
Funkcja Dzień/Noc 

TAK, kamera ma być wyposażona w mechaniczny filtr 
odcinający promieniowanie podczerwone 

4.  

Czułość 

Nie gorsza niż 
dla F=1,2: 
w trybie dziennym (Kolor): 0,1 Lux 
w trybie nocnym (B/W): 0,02 Lux 

5.  Kąt widzenia w poziomie Co najmniej 105° 

6.  Kodowanie obrazu H.264, MJPEG 

7.  Rozdzielczość obrazu Co najmniej HDTV 720p (1280x720) 

8.  
Poklatkowość 

Co najmniej 25 kl/s dla strumienia H.264 
w rozdzielczości HDTV 720p (1280x720) 

9.  
Strumienie wizyjne 

Co najmniej 3 konfigurowalne strumienie wizyjne o różnych parametrach: 
rozdzielczość, poklatkowość, poziom kompresji 

10.  Elektroniczna migawka TAK 

11.  Balans bieli Z ręczną i automatyczną regulacją 

12.  
Sloty pamięci 

Co najmniej 1 x slot na karty SD/SDHC/SDXC 
lub microSD/microSDHC/microSDXC 

13.  Złącza Ethernet 10/100Base-TX 
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Lp. 
Parametr - funkcja 

Minimalne wymagania funkcjonalne 
oraz parametry techniczne 

14.  
Dostęp do wideo 

Dostęp do wideo z poziomu przeglądarki internetowej i z poziomu 
dedykowanego oprogramowania 

15.  
Dostęp do konfiguracji 

Dostęp do konfiguracji z poziomu przeglądarki internetowej i z poziomu 
dedykowanego oprogramowania 

16.  
Obsługa protokołów 

Co najmniej IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, QoS, DiffServ, FTP, SMTP, SNMPv3, DNS, 
DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, 
ONVIF Profile S 

17.  Sposób transmisji Obsługa Unicast oraz Multicast 

18.  
Sterowanie transmisją 

Constant Bit Rate (CBR) 
oraz Variable Bit Rate (VBR) 

19.  Detekcja ruchu TAK 

20.  Strefy prywatności Co najmniej 3 

21.  Filtrowanie adresów IP TAK 

22.  Historia ostatnich połączeń Co najmniej 50 ostatnich połączeń 

23.  
Alarmy 

Co najmniej przesyłanie obrazów 
na serwer FTP, na adres email 

24.  

Inne 

Kamera kopułkowa wysokiej rozdzielczości 
tego samego producenta 
co kamera stacjonarna wysokiej rozdzielczości 
Deklaracja CE 

25.  Gwarancja Wykonawcy, co najmniej 3 lata 

X.3.2. Do oferty należy załączyć deklarację zgodności CE kamery stacjonarnej wysokiej rozdzielczości. 

X.3.3. Zamawiający wymaga aby zastosowane kamery kopułkowe wysokiej rozdzielczości były wyposażone 
w zasilacze charakteryzujące się co najmniej następującymi parametrami: 

Tabela XVIII Wymagania minimalne - zasilacz kamery stacjonarnej wysokiej rozdzielczości 

Lp. Parametr - funkcja 
Minimalne wymagania funkcjonalne 
oraz parametry techniczne 

1.  Rodzaj Zasilacz kamery stacjonarnej wysokiej rozdzielczości 

2.  Typ PoE 

3.  Moc Co najmniej 15W 

4.  Inne Deklaracja CE 

5.  Gwarancja Wykonawcy, co najmniej 3 lata 

X.3.3.1. Do oferty należy załączyć deklarację zgodności CE zasilacza kamery stacjonarnej wysokiej 
rozdzielczości. 

X.4. Moduł wejść/wyjść alarmowych 

X.4.1. Zamawiający wymaga aby zastosowane moduły wejść/wyjść alarmowych charakteryzowały się co 
najmniej następującymi parametrami: 

Tabela XIX Wymagania minimalne - moduł wejść/wyjść alarmowych 

Lp. Parametr - funkcja 
Minimalne wymagania funkcjonalne 
oraz parametry techniczne 

1.  Rodzaj Moduł wejść/wyjść alarmowych 

2.  Wejścia/wyjścia 
Możliwość podłączenia co najmniej 
8 wejść alarmowych i/lub 8 wyjść alarmowych 

3.  Porty wejściowe -40V do +40V DC 

4.  Porty wyjściowe - obciążenie Co najmniej 80mA 

5.  Porty wyjściowe - napięcie 40V DC 

6.  Audio Dwukierunkowa transmisja audio 

7.  Wejście audio Mikrofonowe/liniowe 

8.  Funkcje audio Detekcja audio 
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Lp. Parametr - funkcja 
Minimalne wymagania funkcjonalne 
oraz parametry techniczne 

odtwarzanie plików WAV (np. nagranych komunikatów) 

9.  Złącza Ethernet 10/100Base-TX 

10.  Dostęp do konfiguracji 
Dostęp do konfiguracji z poziomu przeglądarki internetowej i z poziomu 
dedykowanego oprogramowania 

11.  Obsługa protokołów 
Co najmniej IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, QoS, DiffServ, FTP, SMTP, SNMPv3, DNS, 
DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS 

12.  Zasilanie PoE 

13.  Inne Deklaracja CE 

14.  Gwarancja Wykonawcy, co najmniej 3 lata 

X.4.2. Do oferty należy załączyć deklarację zgodności CE modułu wejść/wyjść alarmowych. 

X.5. Stacja kliencka 

X.5.1. Zamawiający wymaga aby zastosowane stacje klienckie (stacje operatorskie) charakteryzowały się co 
najmniej następującymi parametrami: 

Tabela XX Wymagania minimalne - stacja kliencka 

Lp. Parametr - funkcja 
Minimalne wymagania funkcjonalne 
oraz parametry techniczne 

1.  Rodzaj Stacja kliencka 

2.  Obudowa Mini Tower 

3.  Procesor 
Procesor czterordzeniowy uzyskujący wynik co najmniej 9450 punktów w 
teście Passmark - CPU Mark według wyników procesorów publikowanych na 
stronie http://cpubenchmark.net/. 

4.  Liczba procesorów Co najmniej 1 

5.  Pamięć 
Co najmniej 8GB DDR-3 SDRAM 
Co najmniej 1600MHz 

6.  Sloty PCI 
Co najmniej 2 x PCI-Express 3.0 x 16 pełna długość i wysokość 
Co najmniej 1 x PCI-Express 3.0 x 8 pełna długość i wysokość 

7.  Karta graficzna 

PCI-Express 3.0 x 16 
Co najmniej 4GB GDDR5 
Umożliwiająca podłączenie co najmniej 4 monitorów 
Umożliwiająca pracę w rozdzielczości co najmniej 4096 x 2160  
na 4 monitorach jednocześnie 
Wsparcie dla Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit lub Windows 7 Professional 
64-bit Edition 

8.  Dyski HDD Co najmniej 1 x 1TB, 7.200 obrotów na minutę 

9.  Kontroler pamięci masowej 
Co najmniej 1 x SATA 6Gb/s 
Co najmniej 1 x RAID (RAID 0, 1, 5, 10) 

10.  Interfejs sieciowy Co najmniej Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet 
11.  Karta dźwiękowa Zintegrowana 

12.  Napęd optyczny DVD RW SATA 

13.  Klawiatura 
Klawiatura USB w układzie polski programisty - 
- w kolorze zbliżonym do koloru obudowy 

14.  Mysz 
Mysz USB z min. trzema klawiszami oraz rolką – 
- w kolorze zbliżonym do koloru obudowy 

15.  Porty 

Co najmniej 4 x USB 3.0, 4 x USB 2.0 
4 x DisplayPort 
1 x wejście liniowe audio, 1 x wejście mikrofonowe 
1 x wyjście liniowe audio, 1 x wyjście słuchawkowe 

16.  Zasilanie Co najmniej 1 zasilacz 600W 

17.  Inne 

System operacyjny: 
Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit (W przypadku gdy zaoferowane 
oprogramowanie do obsługi monitoringu nie wspiera tej wersji systemu, 
dopuszczalne jest dostarczenie ww. systemu z możliwością downgrade do 
Microsoft Windows 7 Professional 64-bit Edition) 
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Lp. Parametr - funkcja 
Minimalne wymagania funkcjonalne 
oraz parametry techniczne 

Deklaracja CE 

18.  Gwarancja  
Wykonawcy, co najmniej 3 lata 
Gwarancja realizowana w siedzibie użytkownika. 

X.5.2. Do oferty należy załączyć deklarację zgodności CE stacji klienckiej. 

X.5.3. Do każdej stacji klienckiej należy dostarczyć listwę antyprzepięciową o następującej charakterystyce: 
7 gniazd wyjściowych typ PL, automatyczny bezpiecznik 10A, wyłącznik podświetlany, długość przewodu 
co najmniej 3m. 

X.5.4. Monitor stacji klienckiej 

X.5.4.1. Zamawiający wymaga aby zastosowany monitor stacji klienckiej charakteryzował się co najmniej 
następującymi parametrami: 

Tabela XXI Wymagania minimalne - monitor stacji klienckiej 

Lp. Parametr - funkcja 
Minimalne wymagania funkcjonalne 
oraz parametry techniczne 

1.  Rodzaj Monitor stacji klienckiej 

2.  Przekątna ekranu Co najmniej 23,5" 

3.  Rozdzielczość Co najmniej 1920x1080 

4.  Proporcje obrazu 16:9 

5.  Kąt obserwacji Co najmniej 170 o poziomo /170 o pionowo 

6.  Czas reakcji Maksymalnie 5 ms 

7.  Kontrast Co najmniej 1000:1 

8.  Jasność Co najmniej 300 cd/m2 

9.  Konfiguracja OSD, Plug&Play 

10.  Złącza Video 
Co najmniej: 
1 x D-Sub 15 pin, 1 x DVI 

11.  Szerokość ramki obrazu Nie więcej niż 30mm z każdej strony (lewa, prawa, góra, dół) 

12.  Mocowanie VESA 

13.  Normy Co najmniej Energy Star 5.0, TCO 5.0 

14.  Inne 

Monitor stacji klienckiej tego samego producenta 
co monitor ściany graficznej typ 1 
oraz monitor ściany graficznej typ 2 
Deklaracja CE 

15.  Gwarancja 
Wykonawcy, co najmniej 3 lata 
(w tym na podświetlanie ekranu) 

X.5.4.2. Do oferty należy załączyć deklarację zgodności CE monitora stacji klienckiej. 
X.5.4.3. Dostawca musi legitymować się certyfikatem autoryzowanego partnera serwisowego 

producenta.  
X.5.4.4. Do oferty należy załączyć wymagane oświadczenie producenta. 

X.6. Pulpit PTZ stacji klienckiej 

X.6.1. Zamawiający wymaga aby zastosowane pulpity PTZ stacji operatorskich były przeznaczonye do pracy 
w trybie 24/7/365 oraz charakteryzowały się co najmniej następującymi parametrami: 

Tabela XXII Wymagania minimalne - pulpit PTZ stacji klienckiej 

Lp. Parametr - funkcja 
Minimalne wymagania funkcjonalne 
oraz parametry techniczne 

1.  Rodzaj Pulpit PTZ stacji klienckiej 

2.  Joystick PTZ TAK 

3.  Pokrętło JOG TAK 

4.  Przyciski Co najmniej 35, programowalne, podświetlone 

5.  Sygnalizacja Wbudowany dzwonek 

6.  Złącza USB 2.0 
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Lp. Parametr - funkcja 
Minimalne wymagania funkcjonalne 
oraz parametry techniczne 

7.  Praca w zakresie temperatur Co najmniej 0°C do +40°C 

8.  Gwarancja Wykonawcy, co najmniej 3 lata 

X.6.2. Do oferty należy załączyć deklarację zgodności CE pulpitu PTZ stacji klienckiej. 

X.7. Serwer interkomów IP 

X.7.1. Zamawiający wymaga aby zastosowany serwer interkomów IP charakteryzował się co najmniej 
następującymi parametrami: 

Tabela XXIII Wymagania minimalne - serwer interkomów IP 

Lp. Parametr - funkcja 
Minimalne wymagania funkcjonalne 
oraz parametry techniczne 

1.  Rodzaj Serwer interkomów IP 

2.  Pasmo przenoszenia Co najmniej 14 kHz 

3.  Obsługa 

Co najmniej 40 abonentów interkom 
Obsługa urządzeń typu: „Interkom IP” 
Obsługa urządzeń interkom IP typu 
„help point”, „sos”, „punkt informacyjny” 
Obsługa urządzeń interkom IP „do zabudowy” 

4.  Funkcje 

Co najmniej: 
Funkcja zajętości 
Przywołanie priorytetowe 
Przekierowanie przywołania 
Przejmowanie przywołania 
Przekierowanie przywołania po czasie 
Przekierowanie przywołania w zaprogramowanych godzinach 
(np. przekierowanie w godz. 16-8) 
Monitoring audio  
(do automatycznego inicjowania przywołania 
np. dla urządzeń typu „help point”, „sos”, „punkt informacyjny”) 
Zestawianie połączeń z grupą 
Zestawianie połączeń ze wszystkimi 
Zestawianie połączeń w trybie pełnego dupleksu 
Automatyczne rozłączanie połączenia po zakończeniu rozmowy 
Dźwiękowe powiadanie abonenta o połączniu oczekującym 

5.  Integracja 

Możliwość integracji z telefonią analogową 
Możliwość integracji z telefonią VoIP 
Funkcjonalność zestawiania połączeń 
z abonentami istniejącego systemu VoIP 
(istniejącego systemu miejskiego) 
Możliwość integracji z radiotelefonami 
Możliwość rozbudowy o nowe centrale 
Możliwość rozbudowy o nowych abonentów interkom 

6.  Złącza Ethernet 10/100Base-TX 

7.  Konfiguracja Co najmniej przez dedykowane oprogramowanie 

8.  Obsługa protokołów Co najmniej QoS, SNMP 

9.  
Możliwości 
rozbudowy 

Możliwość rozbudowy 
o funkcjonalność zestawiania połączeń 
z abonentami istniejącego systemu VoIP  
Możliwość rozbudowy  
o funkcjonalność rejestracji połączeń audio 
poprzez instalację dedykowanego serwera audio 
Możliwość rozbudowy o system rozgłoszeniowy 

10.  Inne 
Serwer interkomów IP tego samego producenta 
co interkom IP oraz interkom IP typu „help point” 
Deklaracja CE 
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Lp. Parametr - funkcja 
Minimalne wymagania funkcjonalne 
oraz parametry techniczne 

11.  Gwarancja Wykonawcy, co najmniej 3 lata 

X.7.2. Do oferty należy załączyć deklarację zgodności CE serwera interkomów IP. 

X.8. Interkom IP 

X.8.1. Zamawiający wymaga aby zastosowane interkomy IP charakteryzowały się co najmniej następującymi 
parametrami: 

Tabela XXIV Wymagania minimalne - interkom IP 

Lp. Parametr - funkcja 
Minimalne wymagania funkcjonalne 
oraz parametry techniczne 

1.  Rodzaj Interkom IP 

2.  Pasmo przenoszenia Co najmniej 14 kHz 

3.  Wyświetlacz 

Co najmniej 8 linii x 14 znaków, podświetlany 
Historia połączeń z podziałem na 
wybierane, odbierane, nieodebrane,  
Książka adresowa 
Możliwość wyświetlenia komunikatu 
dla wybranych zdarzeń w systemie 

4.  Wskaźniki 

Co najmniej jeden wskaźnik optyczny  
programowalna dioda LED (co najmniej 3 kolory) 
Możliwość przypisania dowolnej akcji  
(kolor i rodzaj świecenia) 
dla wybranych zdarzeń w systemie 

5.  Klawisze 
Klawiatura numeryczna 
Co najmniej 3 programowalne przyciski funkcyjne  

6.  Mikrofon 

Wbudowane co najmniej dwa mikrofony: 
- mikrofon dookólny 
dystans mówienia co najmniej 5m 
- mikrofon typu gęsia szyja 
dystans mówienia nie więcej niż 0,5m, 

7.  Głośnik 
Wbudowany głośnik, co najmniej 1,5W 
Wbudowany wzmacniacz 
do podłączenia zewnętrznego głośnika, co najmniej 2,5W 

8.  Funkcje 

Obsługa programowanych kodów klawiszowych, np. 
wywoływanie grupy 
sterowanie urządzeniami wejść/wejść alarmowych 
Wbudowany sensor położenia 3D 
do obsługi funkcji zmiany dostępności (przekierowanie) 
po położeniu urządzenia 

9.  Złącza 
Ethernet 10/100Base-TX 
Złącze do podłączenia zestawu słuchawkowego 

10.  Konfiguracja Co najmniej przez dedykowane oprogramowanie 

11.  Obsługa protokołów Co najmniej QoS, SNMP, DHCP 

12.  Integracja 

Funkcjonalność zestawiania połączeń 
(poprzez serwer interkomów IP) 
z abonentami istniejącego systemu VoIP 
(istniejącego systemu miejskiego) 

13.  Zasilanie PoE 

14.  Inne 
Interkom IP tego samego producenta 
co interkom IP typu „help point” oraz serwer interkomów IP 
Deklaracja CE 

15.  Gwarancja Wykonawcy, co najmniej 3 lata 
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X.8.2. Interkom IP (w miejscu instalacji) ma być podłączony do systemu stacji interkom (podłączony do 
serwera interkomów IP) dostarczonych i uruchomionych w ramach niniejszego postępowania. 

X.8.3. Do oferty należy załączyć deklarację zgodności CE interkomu IP. 

X.9. Interkom IP typu „help point” 

X.9.1. Budowa Systemu Monitoringu uwzględnia zastosowanie interkomów IP typu „help point”. 
Zastosowane interkomy IP typu „help point” mają charakteryzować się co najmniej następującymi 
parametrami: 

Tabela XXV Wymagania minimalne - interkom IP typu „help point” 

Lp. Parametr - funkcja 
Minimalne wymagania funkcjonalne 
oraz parametry techniczne 

1.  Rodzaj Interkom IP typu „help point” 

2.  Pasmo przenoszenia Co najmniej 14 kHz 

3.  Wskaźniki 

Co najmniej jeden wskaźnik optyczny  
programowalna dioda LED (co najmniej 3 kolory) 
Możliwość przypisania dowolnej akcji  
(kolor i rodzaj świecenia) 
dla wybranych zdarzeń w systemie 

4.  Przyciski 
Dwa programowalne przyciski: 
- przycisk SOS 
- przycisk funkcyjny (programowalny) 

5.  Mikrofon 
Wbudowany mikrofon 
dystans mówienia co najmniej 7m 

6.  Głośnik 
Wbudowane co najmniej 2 głośniki 
Wbudowany wzmacniacz, co najmniej 2,5W 

7.  Funkcje 

Praca w trybie full duplex 
Wbudowany mechanizm usuwania efektu echa 
Wbudowany mechanizm usuwania szumu tła 
Możliwość odtworzenia predefiniowanych komunikatów audio: 
Co najmniej: wiadomość o lokalizacji, wiadomość o awarii linii 

8.  Złącza 
Ethernet 10/100Base-TX 
Drugie złącze Ethernet 10/100Base-TX (downlink) 
do rozbudowy zestawu o kamerę IP 

9.  Konfiguracja Co najmniej przez dedykowane oprogramowanie 

10.  Obsługa protokołów Co najmniej QoS, SNMP, DHCP 

11.  Integracja 

Funkcjonalność zestawiania połączeń 
(poprzez serwer interkomów IP) 
z abonentami istniejącego systemu VoIP 
(istniejącego systemu miejskiego) 

12.  Zasilanie PoE 

13.  Obudowa 
Metalowa  
Wandaloodporna 

14.  Poziom szczelności Co najmniej IP65 

15.  Wytrzymałość na uderzenia Co najmniej IK07 

16.  Praca w zakresie temperatur Co najmniej -20°C do +50°C 

17.  Inne 
Interkom IP typu „help point” tego samego producenta 
co interkom IP oraz serwer interkomów IP 
Deklaracja CE 

18.  Gwarancja Wykonawcy, co najmniej 3 lata 
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X.9.2. Interkom IP typu „help point” (w miejscu instalacji) ma być podłączony do systemu stacji interkom 
(podłączony do serwera interkomów IP) dostarczonych i uruchomionych w ramach niniejszego 
postępowania. 

X.9.3. Do oferty należy załączyć deklarację zgodności CE interkomu IP typu „help point”. 

X.10. Kontroler ściany graficznej 

X.10.1. Budowa Systemu Monitoringu uwzględnia zastosowanie kontrolerów ściany graficznej. 
Zastosowane kontrolery ściany graficznej mają charakteryzować się co najmniej następującymi 
parametrami: 

Tabela XXVI Wymagania minimalne - kontroler ściany graficznej 

Lp. Parametr - funkcja 
Minimalne wymagania funkcjonalne 
oraz parametry techniczne 

1.  Rodzaj Kontroler ściany graficznej 

2.  Obudowa 
Wymiary nie więcej niż 20 x 50 x 50 cm 
Waga nie więcej niż 15kg 

3.  Procesor 
Procesor sześciordzeniowy uzyskujący wynik co najmniej 12428 punktów w 
teście Passmark - CPU Mark według wyników procesorów publikowanych na 
stronie http://cpubenchmark.net/ 

4.  Liczba procesorów Co najmniej 1 

5.  Pamięć 
Co najmniej 8GB DDR-3 SDRAM 
Co najmniej 1600MHz 
Możliwość rozbudowy do co najmniej 32GB 

6.  Sloty PCI 
Co najmniej 2 x PCI-Express 3.0 x 16 pełna długość i wysokość 
Co najmniej 1 x PCI-Express 3.0 x 8 pełna długość i wysokość 

7.  Karta graficzna 

PCI-Express 3.0 x 16 
Co najmniej 4GB GDDR5 
Umożliwiająca podłączenie co najmniej 4 monitorów 
Umożliwiająca pracę w rozdzielczości co najmniej 4096 x 2160  
na 4 monitorach jednocześnie 
Wsparcie dla Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit lub Windows 7 Professional 
64-bit Edition 

8.  Dyski HDD Co najmniej 1 x 1TB, 7.200 obrotów na minutę 

9.  Kontroler pamięci masowej 
Co najmniej 1 x SATA 6Gb/s 
Co najmniej 1 x RAID (RAID 0, 1, 5, 10) 

10.  Interfejs sieciowy Co najmniej Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet 
11.  Karta dźwiękowa Zintegrowana 

12.  Napęd optyczny DVD RW SATA 

13.  Klawiatura 
Klawiatura USB w układzie polski programisty - 
- w kolorze zbliżonym do koloru obudowy 

14.  Mysz 
Mysz USB z min. trzema klawiszami oraz rolką - 
- w kolorze zbliżonym do koloru obudowy 

15.  Porty 

Co najmniej 4 x USB 3.0, 4 x USB 2.0 
1 x wejście liniowe audio, 1 x wejście mikrofonowe 
1 x wyjście liniowe audio, 1 x wyjście słuchawkowe 
Co najmniej 2 x FireWire 

16.  Zasilanie Co najmniej 1 zasilacz 600W 

17.  Inne 

System operacyjny 
Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit (W przypadku gdy zaoferowane 
oprogramowanie do obsługi monitoringu nie wspiera tej wersji systemu, 
dopuszczalne jest dostarczenie ww. systemu z możliwością downgrade do 
Microsoft Windows 7 Professional 64-bit Edition) 
Deklaracja CE 

18.  Gwarancja Wykonawcy, co najmniej 3 lata 
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X.10.2. Karta graficzna kontrolera ściany graficznej: 

X.10.2.1. Należy zastosować karty graficzne z co najmniej 4 wyjściami wideo do podłączenia co najmniej 
4 monitorów. Ma być możliwa obsługa 4 monitorów pracujących w rozdzielczości co najmniej 4096 x 
2160. Ma być możliwe grupowanie ekranów tak by działały jako jeden duży wyświetlacz. 

Tabela XXVII Wymagania minimalne - karta graficzna kontrolera ściany graficznej 

Lp. Parametr - funkcja 
Minimalne wymagania funkcjonalne 
oraz parametry techniczne 

1.  Rodzaj Karta graficzna kontrolera ściany graficznej 

2.  Typ magistrali PCI-Express 3.0 x 16 

3.  Pamięć Co najmniej 4GB GDDR5 

4.  Szerokość pasma Co najmniej 150 GBps 

5.  Ilość wyjść wideo Co najmniej 4 

6.  Rozdzielczość 
Co najmniej 4096 x 2160  
na 4 monitorach jednocześnie 

7.  Złącza Video Co najmniej 4 x DisplayPort 

8.  Grupowanie ekranów TAK 

9.  Inne 
Wsparcie dla Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit lub Windows 7 Professional 
64-bit Edition 

10.  Gwarancja Wykonawcy, co najmniej 3 lata 

X.10.2.2. Do oferty należy załączyć deklarację zgodności CE kontrolera ściany graficznej. 

X.10.3. Do każdego kontrolera ściany graficznej należy dostarczyć listwę antyprzepięciową o następującej 
charakterystyce: 7 gniazd wyjściowych typ PL, automatyczny bezpiecznik 10A, wyłącznik podświetlany, 
długość przewodu co najmniej 3m. 

X.10.4. Monitor ściany graficznej typ 1 

X.10.4.1. Budowa Systemu Monitoringu uwzględnia zastosowanie monitorów ściany graficznej. 
Zamawiający wymaga dostawy monitorów ściany graficznej, przeznaczonych do pracy w trybie 
16/7/365. Zastosowane monitory ściany graficznej mają charakteryzować się co najmniej 
następującymi parametrami: 

Tabela XXVIII Wymagania minimalne - monitor ściany graficznej typ 1 

Lp. Parametr - funkcja 
Minimalne wymagania funkcjonalne 
oraz parametry techniczne 

1.  Rodzaj Monitor ściany graficznej typ 1 

2.  Przekątna ekranu Co najmniej 54" 

3.  Rozdzielczość Co najmniej 1920x1080 

4.  Proporcje obrazu 16:9 

5.  Kąt obserwacji Co najmniej 176 o poziomo /176 o pionowo 

6.  Czas reakcji Maksymalnie 8 ms 

7.  Kontrast Co najmniej 4000:1 

8.  Jasność Co najmniej 400 cd/m2 

9.  Konfiguracja OSD, Plug&Play 

10.  Głośniki Zintegrowane co najmniej 10W + 10W 

11.  Zastosowanie Do pracy 16/7/365 

12.  Czujniki Wbudowany czujnik natężenia oświetlenia otoczenia 

13.  Złącza Wideo 

Co najmniej: 
1 x D-Sub 15 pin, 1 x Composite (BNC) 
1 x DVI, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 

14.  Złącza Audio 
Co najmniej: 
1 x Jack 3,5mm, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort 

15.  Szerokość ramki obrazu Nie więcej niż 20mm z każdej strony (lewa, prawa, góra, dół) 

16.  Mocowanie VESA, w komplecie zestaw do montażu na ścianie 

17.  Normy Co najmniej Energy Star 5.0 

18.  Inne 
Monitor ściany graficznej typ 1 tego samego producenta co 
monitor ściany graficznej typ 2 
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Lp. Parametr - funkcja 
Minimalne wymagania funkcjonalne 
oraz parametry techniczne 

oraz monitor stacji klienckiej 
Deklaracja CE 

19.  Gwarancja 
Wykonawcy co najmniej 3 lata 
(w tym na podświetlanie ekranu) 

X.10.4.2. Do oferty należy załączyć deklarację zgodności CE monitora ściany graficznej. 
X.10.4.3. Dostawca musi posiadać certyfikat autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Do 

oferty należy załączyć wymagane oświadczenie producenta. 

X.11. Monitor ściany graficznej typ 2 

X.11.1. Budowa Systemu Monitoringu uwzględnia zastosowanie monitorów ściany graficznej. Zamawiający 
wymaga dostawy monitorów ściany graficznej, przeznaczonych do pracy  
w trybie 16/7/365. Zastosowane monitory ściany graficznej mają charakteryzować się co najmniej 
następującymi parametrami: 

Tabela XXIX Wymagania minimalne - monitor ściany graficznej typ 2 

Lp. Parametr - funkcja 
Minimalne wymagania funkcjonalne 
oraz parametry techniczne 

1.  Rodzaj Monitor ściany graficznej typ 2 

2.  Przekątna ekranu Co najmniej 42" 

3.  Rozdzielczość Co najmniej 1920x1080 

4.  Proporcje obrazu 16:9 

5.  Kąt obserwacji Co najmniej 176 o poziomo /176 o pionowo 

6.  Czas reakcji Maksymalnie 12 ms 

7.  Kontrast Co najmniej 1200:1 

8.  Jasność Co najmniej 400 cd/m2 

9.  Konfiguracja OSD, Plug&Play 

10.  Głośniki Zintegrowane co najmniej 10W + 10W 

11.  Zastosowanie Do pracy 16/7/365 

12.  Czujniki Wbudowany czujnik natężenia oświetlenia otoczenia 

13.  Złącza Wideo 

Co najmniej: 
1 x D-Sub 15 pin, 1 x Composite (BNC) 
1 x DVI, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 

14.  Złącza Audio 
Co najmniej: 
1 x Jack 3,5mm, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort 

15.  Szerokość ramki obrazu Nie więcej niż 20mm z każdej strony (lewa, prawa, góra, dół) 

16.  Mocowanie VESA, w komplecie zestaw do montażu na ścianie 

17.  Normy Co najmniej Energy Star 5.0 

18.  Inne 

Monitor ściany graficznej typ 2 tego samego producenta co 
monitor ściany graficznej typ 1 
oraz monitor stacji klienckiej 
Deklaracja CE 

19.  Gwarancja 
Wykonawcy, co najmniej 3 lata 
(w tym na podświetlanie ekranu) 
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X.11.2. Do oferty należy załączyć deklarację zgodności CE monitora ściany graficznej. 

X.11.3. Dostawca musi posiadać certyfikat autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Do oferty 
należy załączyć wymagane oświadczenie producenta. 

X.12. Przełącznik sieciowy typ 1 w punkcie kamerowym 

X.12.1. Budowa Systemu Monitoringu uwzględnia zastosowanie przełączników sieciowych typ 1 w punkcie 
kamerowym. Zastosowane przełączniki sieciowe mają charakteryzować się co najmniej następującymi 
parametrami: 

Tabela XXX Wymagania minimalne - przełącznik sieciowy typ 1 w punkcie kamerowym 

Lp. Parametr - funkcja 
Minimalne wymagania funkcjonalne 
oraz parametry techniczne 

1.  Rodzaj Przełącznik sieciowy zarządzalny 

2.  Złącza 
Co najmniej 8 x Ethernet 10/100/1000Base-T(X) 
Co najmniej 2 x 100/1000BaseSFP 
Co najmniej 1 x USB port (do konfiguracji) 

3.  Obsługa protokołów 
Co najmniej HTTP, HTTPS, SSH, QoS 
SNMP oraz NTP klient, LACP 

4.  Tablica MAC Co najmniej 8000 

5.  Tablica VLAN Co najmniej 4000 (802.1Q), obsługa protokołu MSTP 

6.  Obsługa Ringu TAK, czas przełączenia Ringu nie więcej niż 20ms  

7.  Zarządzanie Co najmniej przez WEB, Console, SSH 

8.  Konfiguracja Co najmniej przez HTTPS serwer oraz przez port USB 

9.  Diagnostyka SNMPv1/v2c/v3 

10.  Zasilanie 
DC co najmniej (jeden ze wskazanych) 12V, 24V, 48V 
Zasilanie redundantne 

11.  Obudowa Metalowa 

12.  Poziom szczelności Co najmniej IP30 

13.  Praca w zakresie temperatur Co najmniej -40°C do +70°C 

14.  Wymiary Nie więcej niż 91 x 120 x 140mm 

15.  Montaż Na szynie DIN 

16.  Gwarancja Wykonawcy, co najmniej 3 lata 

X.12.2. Do oferty należy załączyć deklarację zgodności CE przełącznika sieciowego typ 1. 

 

X.13. Łącze radiowe 

X.13.1. Budowa Systemu Monitoringu uwzględnia zastosowanie łączy radiowych punkt-punkt. Zastosowane 
łącza radiowe mają charakteryzować się co najmniej następującymi parametrami: 

Tabela XXXI Wymagania minimalne - łącze radiowe 

Lp. Parametr - funkcja 
Minimalne wymagania funkcjonalne 
oraz parametry techniczne 

1.  Rodzaj Łącze radiowe punkt-punkt 

2.  Przepustowość Co najmniej 100Mbit Full Duplex 

3.  Praca w paśmie 57 - 64GHz 

4.  Moc EIRP Co najmniej 46dBm 

5.  Antena 
Zintegrowana 
Co najmniej 38dBi 

6.  Zasięg Co najmniej 1000m 

7.  Dostępność Co najmniej na poziomie 99,99% w skali roku 

8.  Obsługa Co najmniej VLAN IEEE 802,1Q, 802.1p, QoS, DiffServ 

9.  Zarządzanie Co najmniej SNMP V1, V2C, V3, HTTP 

10.  Złącza Co najmniej Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T 
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Lp. Parametr - funkcja 
Minimalne wymagania funkcjonalne 
oraz parametry techniczne 

11.  Praca w zakresie temperatur Co najmniej -40°C do +50°C 

12.  Wymiary Nie więcej niż 20 x 20 x 8 cm 

13.  Waga Nie więcej niż 3kg (z obudową) 

14.  Inne 
Określony przez producenta parametr MTBF 
co najmniej 25lat 
Deklaracja CE 

15.  Gwarancja Producenta, co najmniej 5 lat 

X.13.2. Do oferty należy załączyć deklarację zgodności CE łącza radiowego typ 1. 

X.13.3. Ze względu na planowane (docelowo) doprowadzenie kabli światłowodowych do punktów 
kamerowych, które na etapie realizacji projektu podłączone zostaną do sieci transmisyjnej z 
wykorzystaniem ww. łączy radiowych, wymaga się zastosowania łączy radiowych o zasięgu co najmniej 
1000 metrów (ze względu na późniejszą zmianę lokalizacji kompletów urządzeń łączy radiowych). 

X.13.4. Wykonawca pokryje koszty związane ze złożeniem wniosków o korzystanie z częstotliwości 
radiowych niezbędnych do uruchomienia połączeń, oraz pokryje koszty związane z użytkowaniem 
częstotliwości radiowych w okresie dwóch lat licząc od daty odbioru końcowego systemu. 

X.14. Zasilacz UPS typ 1 w punkcie kamerowym 

X.14.1.  Budowa Systemu Monitoringu uwzględnia zastosowanie zasilaczy UPS w punktach kamerowych. 
Zastosowane zasilacze mają charakteryzować się co najmniej następującymi parametrami: 

Tabela XXXII Wymagania minimalne - zasilacz UPS typ 1 w punkcie kamerowym 

Lp. Parametr - funkcja 
Minimalne wymagania funkcjonalne 
oraz parametry techniczne 

1.  Rodzaj Zasilacz UPS 

2.  Moc wyjściowa pozorna Co najmniej 700VA 

3.  Moc wyjściowa czynna Co najmniej 420W 

4.  Czas przełączania na UPS Nie więcej niż 3ms 

5.  Przełączanie na sieć Samoczynne po pojawieniu się napięcia sieciowego 

6.  Zabezpieczenia Co najmniej przeciążeniowe, przeciwzwarciowe 

7.  Filtry Co najmniej filtr przeciwzakłóceniowy RFI-EMI 

8.  Czas podtrzymania 
Podtrzymanie napięcia punktu kamerowego 
co najmniej 8 minut 

9.  Wymiary Nie więcej niż 100 x 150 x 350mm 

10.  Inne Deklaracja CE 

11.  Gwarancja Wykonawcy, co najmniej 3 lata  

X.14.2. Do oferty należy załączyć deklarację zgodności CE zasilacza UPS typ 1. 

X.15. Zasilacz UPS typ 2 w centrum oglądowym 

X.15.1. Budowa Systemu Monitoringu uwzględnia zastosowanie zasilaczy UPS w centrach oglądowych. 
Zastosowane zasilacze mają charakteryzować się co najmniej następującymi  
parametrami: 

Tabela XXXIII Wymagania minimalne - Zasilacz UPS typ 2 w centrum oglądowym 

Lp. Parametr - funkcja 
Minimalne wymagania funkcjonalne 
oraz parametry techniczne 

1.  Rodzaj Zasilacz UPS 

2.  Obudowa 
Obudowa o wysokości maksymalnie 2U 
dedykowana do montażu w szafie rack 19" 

3.  Moc wyjściowa pozorna Co najmniej 3000VA 

4.  Moc wyjściowa czynna Co najmniej 2700W 

5.  Czas przełączania na UPS Nie więcej niż 3ms 
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Lp. Parametr - funkcja 
Minimalne wymagania funkcjonalne 
oraz parametry techniczne 

6.  Przełączanie na sieć Samoczynne po pojawieniu się napięcia sieciowego 

7.  Zabezpieczenia Co najmniej przeciążeniowe, przeciwzwarciowe 

8.  
Zakres 
napięcia wejściowego 

Co najmniej w zakresie 120 - 260VAC 

9.  
Zakres 
częstotliwości wejściowej 

Co najmniej w zakresie 45 - 65Hz 

10.  Baterie 

Możliwość dołączenia 
co najmniej 2 dodatkowych zestawów (modułów) baterii 
typu: „Moduł bateryjny do zasilacza UPS typ 2” 
każdy moduł baterii co najmniej 28Ah 

11.  
Czas podtrzymania 
bez dodatkowej 
baterii akumulatorów 

Podtrzymanie napięcia przy obciążeniu 75 % 
bez dodatkowej baterii akumulatorów 
co najmniej 5 minut 

12.  
Czas podtrzymania 
z dodatkową 
baterią akumulatorów 

Podtrzymanie napięcia przy obciążeniu 75 % 
z dodatkową 1 baterią akumulatorów 
typu: „Moduł bateryjny do zasilacza UPS typ 2” 
co najmniej 60 minut 

13.  Sprawność układu Co najmniej 95% 

14.  Układ obejściowy Co najmniej automatyczny i ręczny bypass elektroniczny 

15.  Wyświetlacz 

Co najmniej informacje 
o trybie pracy 
o napięciu wejściowym i wyjściowym 
o obciążeniu 

16.  Zarządzanie Co najmniej z poziomu UPS, www, telnet (LAN),  RS232  

17.  Diagnostyka 
Pomiar temperatury otoczenia 
Pomiar wilgotności otoczenia dedykowanym czujnikiem 
wskazania widoczne w z poziomu modułów zarządzania 

18.  Wymiary Nie więcej niż 2U/moduł UPS 

19.  Inne Deklaracja CE 

20.  Gwarancja Wykonawcy, co najmniej 3 lata  

X.15.2. Do oferty należy załączyć deklarację zgodności CE zasilacza UPS typ 2. 

X.16. Moduł bateryjny do zasilacza UPS typ 2 

X.16.1. Budowa Systemu Monitoringu uwzględnia zastosowanie modułu bateryjnego do zasilacza UPS typ 2 
w centrum oglądowym, w serwerowni. Zastosowany moduł bateryjny ma charakteryzować się co 
najmniej następującymi parametrami: 

Tabela XXXIV Wymagania minimalne - moduł bateryjny do zasilacza UPS typ 2 

Lp. Parametr - funkcja 
Minimalne wymagania funkcjonalne 
oraz parametry techniczne 

1.  Rodzaj Moduł bateryjny do zasilacza UPS typ 2 

2.  
Obudowa 

Obudowa o wysokości maksymalnie 2U 
dedykowana do montażu w szafie rack 19" 

3.  Baterie Co najmniej 28Ah 

4.  Napięcie akumulatorów Co najmniej 70V 

5.  Wymiary Nie więcej niż 2U 

6.  Inne Deklaracja CE 

7.  Gwarancja Wykonawcy, co najmniej 3 lata 



92 | S t r o n a  
ZAŁĄCZNIK NR 1 - OPS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

X.16.2. Do oferty należy załączyć deklarację zgodności CE modułu bateryjnego do zasilacza UPS typ 2. 

X.17. Szafka kamerowa 

X.17.1. Budowa Systemu Monitoringu uwzględnia zastosowanie szafek kamerowych charakteryzujących się 
co najmniej następującymi parametrami: 

Tabela XXXV Wymagania minimalne - szafka kamerowa 

Lp. Parametr - funkcja 
Minimalne wymagania funkcjonalne 
oraz parametry techniczne 

1.  Rodzaj Szafka kamerowa 

2.  Konstrukcja Konstrukcja monolityczna + drzwi na zawiasach 

3.  Materiał Wykonanie z kompozytu poliestrowego 

4.  Warstwa ochronna Żywica ochronna 

5.  Odporność 
Odporność na działanie czynników atmosferycznych 
Odporność na promieniowanie ultrafioletowe (UV) 
Odporność na działanie agresywnych czynników chemicznych 

6.  Poziom szczelności Co najmniej IP34 

7.  Wytrzymałość na uderzenia Co najmniej IK10 

8.  Wymiary Nie więcej niż 650 x 650 x 300mm 

9.  Przestrzeń użytkowa Co najmniej 550 x 550 x 200mm 

10.  Montaż Na fundamencie prefabrykowanym lub na ścianie 

11.  Wyposażenie 
Płyta montażowa, komplet zabezpieczeń obwodu zasilania:  
przeciążeniowe, przeciwprzepięciowe, różnicowoprądowe 

12.  Zabezpieczenia 
Czujnik otwarcia szafki 
Zabezpieczenia obwodu zasilania, co najmniej: 
przeciążeniowe, przeciwprzepięciowe, różnicowoprądowe 

13.  Inne 
Możliwość montażu urządzeń 
przystosowanych do montażu w szafie Rack 19" 

14.  Gwarancja Producenta, co najmniej 5 lat 

X.18. Wielofunkcyjna drukarka laserowa 

X.18.1. Budowa Systemu Monitoringu uwzględnia zastosowanie wielofunkcyjnej drukarki laserowej 
charakteryzującej się co najmniej następującymi parametrami: 

Tabela XXXVI Wymagania minimalne – wielofunkcyjna drukarka laserowa 

Lp. Parametr - funkcja 
Minimalne wymagania funkcjonalne 
oraz parametry techniczne 

1.  Rodzaj Wielofunkcyjna drukarka laserowa 

2.  Funkcje ogólne 

Procesor: Dwurdzeniowy procesor o taktowaniu co najmniej: główny: 533 
MHz/pomocniczy: 150 MHz.  
Ekran dotykowy z wyświetlaczem LCD 4,3"  
Hi-Speed USB 2.0, host USB, Ethernet 10/1000 Base-TX, Poziom hałasu: 
Drukowanie poniżej 53 dBA/kopiowanie poniżej 55 dBA/tryb czuwania 
poniżej 34 dBA  
Kompatybilność z: Windows 2003/2008/XP/Vista/7/2003 Server/2008 
Server/2008 Server R2/Mac OS X 10.4-10.7/różne Linux, system operacyjny 
UNIX  

3.  Opis 
Drukowanie/kopiowanie/skanowanie/faksowanie  
Ekran dotykowy LCD 4,3", jednoprzyciskowy tryb eko, bezpośredni port 
USB, funkcja drukowania z urządzeń przenośnych 

4.  Skanowanie 

Kompatybilność ze standardem Twain/WIA  
System identyfikacji kolorów CIS  
Rozdzielczość skanowania (optyczna): do 1 200 x 1 200 dpi  
Rozdzielczość skanowania (wysoka): do 4 800 x 4 800 dpi  
Skanowanie do USB/e-mail/SMB/FTP/PC  

5.  Drukowanie 
Szybkość drukowania (tryb czarno-biały): 24 str./min w A4 (25 str./min w 
formacie Letter)  
Szybkość drukowania (tryb kolorowy): 24 str./min w A4 (25 str./min w 
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Lp. Parametr - funkcja 
Minimalne wymagania funkcjonalne 
oraz parametry techniczne 

formacie Letter)  
Szybkość drukowania (tryb czarno-biały): 17 sekund (w trybie gotowości)  
Szybkość drukowania (tryb kolorowy): 17 sekund (w trybie gotowości)  
Do 9 600 x 600 dpi rozdzielczości efektywnej (600 x 600 x 4 bit)  
Wbudowana funkcja druku dwustronnego 

6.  Faks 

Kompatybilność z ITU-T G3  
Modem 33,6 Kbps  
Rozdzielczość do 300 x 300 dpi (czarno-biały)/do 200 x 200 dpi (kolorowy) 
(faks)  
Pamięć faksu 6 MB  
Autowybieranie: Tak  
Funkcje faksu: multiwysyłka/odroczona wysyłka/zabezpieczenie 
odbioru/przekazywanie faksu 

7.  Kopiowanie 

Szybkość kopiowania (tryb czarno-biały): 24 kopii/min w formacie A4 (25 
kopii/min w formacie Letter)  
Szybkość kopiowania (w kolorze): 24 kopii/min w formacie A4 (25 kopii/min 
w formacie Letter)  
Czas kopiowania pierwszej strony (tryb czarno-biały): 17 sekund  
Czas kopiowania pierwszej strony (tryb kolorowy): 17 sekund  
Rozdzielczość kopiowania (optyczna): Do 600 x 600 dpi Rozdzielczość 
kopiowania (wysoka): 1 200 x 1 200 dpi rozdzielczości efektywnej  
Powiększenie: 25–400% (podajnik automatyczny, szyba)  
Kopiowanie w trybie multi: 1 - 999 stron  
Wbudowana funkcja kopiowania dwustronnego  
Funkcje kopiowania: Kopiowanie dokumentów (ID Copy), kopiowanie kilku 
stron na jednym arkuszu (N-up Copy), kopiowanie książek (Book Copy), 
kopiowanie ze znakiem wodnym (Watermark Copy), kopiowanie scalone 
(Collated Copy) 

8.  Gwarancja Wykonawcy, co najmniej 3 lata 

 

X.19. Fotel ergonomiczny 

X.19.1. Budowa Systemu Monitoringu uwzględnia zastosowanie foteli ergonomicznych charakteryzujących 
się co najmniej następującymi parametrami: 

Tabela XXXVII Wymagania minimalne - fotel ergonomiczny 

 

Lp. Parametr - funkcja 
Minimalne wymagania funkcjonalne 
oraz parametry techniczne 

1.  Rodzaj Fotel ergonomiczny 

2.  Regulacja  

Płynnie regulowany zagłówek w zakresie wysokości oraz wychylenia 
Płynnie regulowane podłokietniki  
w zakresie położenia w pionie 
w zakresie odległości od siedziska 
w zakresie kąta ustawienia 
Płynnie regulowana wysokości siedziska 
Płynnie regulowana głębokości siedziska 
Płynnie regulowane pochylenie przedniej części siedziska 
Płynnie regulowany kąt pochylenia oparcia  
Płynnie regulowana wysokość oparcia 
Płynnie regulowana głębokość ustawienia profilowanego podparcia odcinka 
lędźwiowego 
Możliwość dostosowania sprężystości odchylania oparcia 
Wszystkie regulacje fotela muszą być możliwe do wykonania za pomocą 
dźwigni lub siłowników bez konieczności używania narzędzi 

3.  Materiał Siedzisko fotela oraz oparcie fotela z pianki wylewanej, co najmniej 
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Lp. Parametr - funkcja 
Minimalne wymagania funkcjonalne 
oraz parametry techniczne 

80kg/m3 
Siedzisko fotela oraz oparcie fotela tapicerowane tkaniną lub naturalną 
skórą licową 
Podłokietniki z nakładkami z PU 
Stelaż fotela wykonany z metalu 

4.  Odporność Kółka fotela dostosowane do powierzchni twardych 

5.  Dopuszczalne obciążenie Co najmniej 125 kg 

6.  Waga Nie więcej niż 25kg 

7.  Gwarancja Producenta, co najmniej 5 lat 

XI. Ogólny Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia. 

XI.1. Realizacja Zamówienia przewiduje następujące terminy dla poszczególnych zadań: 

XI.1.1. Wykonawca w ciągu 41 dni od podpisania umowy uzgodni PSM (Projekt Systemu Monitoringu) .  

XI.1.2. W ciągu 95 dni od podpisania umowy dostarczy wszystkie elementy infrastruktury informatycznej, 
zainstaluje wszystkie punkty kamerowe, ułoży niezbędne okablowanie strukturalne i światłowodowe oraz 
zakończy wszystkie prace związane z uruchomieniem całego systemu. 

XI.1.3. W ciągu 110 dni od podpisania umowy przekaże uzgodnioną wersję dokumentacji powykonawczej i 
zakończy realizację całego zamówienia (wszystkie prace, które należy wykonać opisane w niniejszym 
dokumencie). 

XI.1.4. Szczegółowy harmonogram zadań zostanie określony w PSM. 

XI.2. Sposób uzgadniania PSM 

XI.2.1. Wykonawca w ciągu 30 dni od podpisania umowy przygotuje pierwszą wersję PSM.  

XI.2.2. Zamawiający dokona przeglądu w ciągu 5 dni pierwszej wersji PSM z przedstawicielami Wykonawcy 
celem wypracowania wspólnych uwag i komentarzy. 

XI.2.3. Wykonawca w ciągu kolejnych 3 dni uwzględni zgłoszone uwagi i komentarze oraz przygotuje 
propozycję drugiej wersji PSM 

Zamawiający w ciągu 3 dni zaakceptuje ostateczną wersję PSM. Każda wersja PSM przekazywana będzie 
protokołem zdawczo-odbiorczym. 

XII. Dokumentacja powykonawcza 

XII.1.1. Dla dostarczonego Systemu Monitoringu Wykonawca dostarczy dokumentację dla: 

XII.1.1.1. administratorów infrastruktury teleinformatycznej 
XII.1.1.2. administratorów dostarczonego oprogramowania wraz z oprogramowaniem narzędziowym 

niezbędnym do funkcjonowania dostarczonego rozwiązania 
XII.1.1.3. Administratorów Systemu i Liderów wdrożenia 
XII.1.1.4. Użytkowników 

XII.1.2. Dokumentacja, o której mowa w pkt. XII.1.1, która powstanie w wyniku realizacji zamówienia 
i zostanie przekazana Zamawiającemu przez Wykonawcę, stanowi własność Zamawiającego. Zamawiający 
ma prawo udostępniać tę dokumentację osobom trzecim w sposób nienaruszający licencji. 

XII.1.3. Dokumentacja musi zostać sporządzona w języku polskim. Zamawiający dopuszcza dostarczenie 
dokumentacji technicznej producenta oprogramowania narzędziowego w języku angielskim, o ile nie jest 
ona dostępna w języku polskim. 

XII.1.4. Dokumentacja, o której mowa w ust. XII.1.1, zostanie dostarczona w formie elektronicznej (na 
nośniku CD/DVD) i papierowej, przy czym dla dokumentacji wymagana jest wersja elektroniczna 
edytowalna. Zamawiający dopuszcza dla dokumentacji technicznej dotyczącej oprogramowania 
narzędziowego oraz systemu operacyjnego wersję elektroniczną nieedytowalną. Dla dostarczonego 
Systemu Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą dotyczącą: 
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XII.1.4.1. dostarczonego Systemu (usług, oprogramowania narzędziowego – o ile jest wymagane), wraz 
z opisem uruchomionego środowiska na dzień przekazania dokumentacji; 

XII.1.4.2. procedury odtworzeniowej (krok po kroku) środowiska aplikacyjnego i bazodanowego z 
uwzględnieniem wszystkich czynności służących odtworzeniu 

XII.1.5. Dokumentacja wymieniona w ust. XII.1.1 i XII.1.4 musi być aktualizowana każdorazowo po 
wprowadzeniu zmian w ramach usług wsparcia technicznego . 

XII.1.6. Opracowana dokumentacja powykonawcza musi zawierać informacje, które będą opisane zgodnie 
ze schematem opisanym poniżej (przedstawiony zakres, jest zakresem minimalnym i wykonawca może go 
rozszerzyć):  

XII.1.6.1. Wstęp 
XII.1.6.2. Cel dokumentu 
XII.1.6.3. Słowniki 
XII.1.6.4. Terminy i skróty specyficzne dla Systemu 
XII.1.6.5. Używane skróty technologiczne 
XII.1.6.6. Używane terminy 
XII.1.6.7. Symbole graficzne 
XII.1.6.8. Rodzaje środowisk systemu 
XII.1.6.9. Projekty poszczególnych środowisk 
XII.1.6.10. Projekt danego środowiska systemu 
XII.1.6.11. Klasa systemu 
XII.1.6.12. Klasa bezpieczeństwa systemu 
XII.1.6.13. Wymagania dla zabezpieczeń środowiska 
XII.1.6.14. Bezpieczeństwo transmisji w środowisku 
XII.1.6.15. Uwierzytelnianie użytkowników i administratorów w środowisku 
XII.1.6.16. Architektura środowiska 
XII.1.6.17. Architektura sieciowa środowiska 
XII.1.6.18. Wymagania komunikacyjne dla sieci LAN 
XII.1.6.19. Adresacja interfejsów sieciowych komponentów środowiska 
XII.1.6.20. Połączenia wymagane podczas eksploatacji środowiska 
XII.1.6.21. Obciążenia połączeń sieciowych w środowisku 
XII.1.6.22. Architektura sieci SAN środowiska 
XII.1.6.23. Wymagania komunikacyjne dla sieci SAN 
XII.1.6.24. Architektura punktu kamerowego 
XII.1.6.25. Platforma aplikacyjna środowiska 
XII.1.6.26. Usługi 
XII.1.6.27. aplikacyjne 
XII.1.6.28. bazodanowe 
XII.1.6.29. Systemy operacyjne 
XII.1.6.30. Dodatkowe oprogramowanie wymagane w środowisku 
XII.1.6.31. Urządzenia klienckie i peryferyjne w środowisku 
XII.1.6.32. Rodzaje użytkowników środowiska 
XII.1.6.33. Stacje klienckie 
XII.1.6.34. Oprogramowanie 
XII.1.6.35. Urządzenia peryferyjne 
XII.1.6.36. System backup’u 
XII.1.6.37. Koncepcja rozwiązania 
XII.1.6.38. Wymagania środowiska dla systemu backupowego 
XII.1.6.39. Wymagania na polityki tworzenia kopii bezpieczeństwa 
XII.1.6.40. Zabezpieczane elementy środowiska 
XII.1.6.41. System zabezpieczeń danych 
XII.1.6.42. Koncepcja rozwiązania 
XII.1.6.43. Wymagania środowiska dla Systemu zabezpieczeń danych 
XII.1.6.44. Wymagania środowiska dla Systemu wirtualizacji zasobów 
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XII.1.6.45. Koncepcja rozwiązania wirtualizacji zasobów. 
XII.1.6.46. Wykaz wymaganych maszyn wirtualnych. 
XII.1.6.47. Wymagania środowiska dla Systemu antywirusowego 
XII.1.6.48. Wymagania środowiska dla Systemu poczty elektronicznej 
XII.1.6.49. Wymagania środowiska dla systemu usług katalogowych 
XII.1.6.50. Wymagania środowiska dla Systemu zarządzania infrastruktury serwerowej oraz aplikacyjnej 
XII.1.6.51. Wymagania środowiska dla Systemu rejestrowania monitorowania i audytu zdarzeń dla 

elementów infrastruktury informatycznej 
XII.1.6.52. Wymagania środowiska dla systemu monitorowania usług. 
XII.1.6.53. Wymagania środowiska dla systemu dystrybucji oprogramowania 
XII.1.6.54. Opis przypadków użycia niezbędnych do zarządzania systemem. 
XII.1.6.55. Wymagania środowiska dla mechanizmów zarządzania awarią łącznie z rozwiązaniami DR 
XII.1.6.56. Architektura rozwiązania Disaster Recovery dla środowiska 
XII.1.6.57. Koncepcja odtworzenia środowiska po katastrofie 
XII.1.6.58. Procedury Disaster Recovery 
XII.1.6.59. Infrastruktura fizyczna. 
XII.1.6.60. Serwery 
XII.1.6.61. Macierze 
XII.1.6.62. Inne urządzenia 
XII.1.6.63. Sieć światłowodowa 
XII.1.6.64. Możliwości współpracy systemu z platformami sprzętowymi i systemowymi 
XII.1.6.65. Wymagane licencje 

Wraz z dokumentacją lub na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy wszystkie wymagane 
dokumenty i informacje wymagane przepisami prawa w tym m.in. ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
 „O ochronie danych osobowych”. 

XIII. Sposób wdrożenia 

XIII.1.1. W zakresie instalacji i konfiguracji serwerów, macierzy, oprogramowania Wykonawca ma 
obowiązek zapewnić odpowiednią kadrę osobową dedykowaną do przeprowadzenia wdrożenia, 
składająca się co najmniej z: 

XIII.1.1.1. Inżyniera certyfikowanego przez producenta oferowanych serwerów, inżyniera 
certyfikowanego przez producenta oferowanej macierzy, inżyniera certyfikowanego przez 
producenta/dystrybutora oferowanego oprogramowania do backupu 

XIII.1.1.2. Możliwe jest łączenie ww. kompetencji. 

XIII.1.2. Szczegóły sposobu wdrożenia zostaną ustalone pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na etapie 
uzgadniania PSM. 

 


