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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego/ 

do Umowy nr CSIOZ/…./2018 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja monitoringu wizyjnego w Centrum (zwanego dalej 

„Systemem”) dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy 

ul. Stanisława Dubois 5A. 

  

W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca: 

1) dostarczy dedykowane urządzenia telewizji dozorowej CCTV; 

2) dostarczy niezbędne oprogramowanie wraz z licencjami do zarządzania Systemem; 

3) dokona demontażu elementów obecnego systemu telewizji dozorowej CCTV;  

4) dokona instalacji nowych elementów Systemu oraz uruchomi i skonfiguruje System do pracy; 

5) wykona testy diagnostyczne Systemu; 

6) przygotuje i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą.  

 

Zdemontowane elementy obecnego systemu telewizji dozorowej CCTV pozostaną u Zamawiającego 

 

Opis stanu istniejącego :  

Zamawiający posiada system telewizji dozorowej oparty na 2 rejestratorach: Aper digital video 

recorder Hybrid NVR 16Ch , Aper  PDR-X5016 H.264 PRO 16Ch, zasilaczu awaryjnym Fideeltronik Ares 

1000 Rack, switch Air Line POE-FSH804AT , oraz kamerach wewnętrznych sztuk 17 (6xAper VACC-

1402H oraz 8xAper VACC-1562H-B, 3xAper IP FullHD NADN-4225H  ),  zewnętrznych sztuk 6 (Aper 

VACC-1415H310 ) 

Zamawiający nie posiada aktualnej dokumentacji istniejącego systemu CCTV. 

Przed złożeniem oferty, Zamawiający wymaga dokonania wizji lokalnej. 

Wymagania minimalne Sprzętu: 

1. kamera zewnętrzna – 6 sztuk 

a) Kamera przemysłowa HDTVI 

b) przetwornik 2 Megapixela CMOS, 
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c) Obiektyw 2,8 mm do12 mm (moto-zoom), F1.2, 

d) Kat widzenia 32 do 98° 

e) Rozdzielczość 1080p 

f) Liczba klatek 25 kl./s 

g) Wyjście HD video 1szt 

h) kodowanie H.264  

i) obsługa ICR Dzień/Noc, 

j) cyfrowa redukcja szumów 3D DNR, 

k) obudowa zewnętrzna metalowa, 

l) promiennik podczerwieni o zasięgu 40m, 

m) standard IP67, 

n) zasilanie DC12V  

o) zasilanie 24VAC 

p) temperatura pracy -40…60 °C 

 

2. kamera wewnętrzna – 14 sztuk 

a) kamera standard HDTVI 

b) przetwornik 2 Megapixela CMOS, 

c) Obiektyw 2,8 mm do12 mm (moto-zoom), F1.2, 

d) Kąt widzenia 32,1 ….103 ° 

e) Rozdzielczość 1080p 

f) Liczba klatek 25 kl./s 

g) Wyjscie HD video 1szt 

h) kodowanie H.264  

i) obsługa ICR Dzień/Noc, 

j) cyfrowa redukcja szumów 3D DNR, 

k) promiennik podczerwieni o zasięgu 40m, 

l) standard IP67, 

m) zasilanie DC12V  
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3. rejestrator wraz z niezbędnym oprogramowaniem narzędziowym – 1 sztuka 

 

a) Rejestrator cyfrowy 32x video 4x audio 

b) Wejście analogowe 32 BNC (TURBO HD, PAL automatyczna konfiguracja) 

c) Kompresja wizji H.264 

d) Obsługiwana rozdzielczość min 1920x1080 

e) Obsługiwane standardy 1080p, 720p, CVBS 

f) Szybkość reakcji 12kl./s (1920x1080), 25kl./s dla innych rozdzielczości, 

g) Obsługa kamer IP 

h) Liczba kamer IP min 24+8 

i) Wyjścia video min 1x HDMI/VGA 

j) Wejścia audio 4 szt. 

k) Kompresja audio G.711 

l) wejście / wyjście Audio 1 – dwukierunkowy tor audio, 

m) Liczba użytkowników zdalnych 128 strumieni z kanałów video( wydajność sieciowa do 

200Mbps 

n) Liczba obsługiwanych HDD 4 szt. (min do 6TB każdy) 

o) Interfejs eSATA  

p) Interfejs szeregowy RS-232, RS 485 

q) interfejs 1x RJ-45 10/100/1000, 4x SATA, 3xUSB, 

r) zasilanie AC 100~240V 

s) Obudowa RACK 19” z szynami 

t) Pilot 

u) •Funkcja Pentaplex: obraz na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizacja i zdalny dostęp 

 

4. dysk HDD – 2 sztuki 

a) interfejs SATA klasy III, o szybkości dostępu 6Gb/s, 

b) pamięć podręczna 64 MB, 

c) pojemność 4TB, 

d) nominalny czas pracy min.500.000 godzin, 

e) dostosowany do pracy ciągłej, 
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Warunki dostawy i montażu: 

1. Termin realizacji zamówienia do 25 dni roboczych od podpisania umowy. 

2. Wykonawca w ramach realizacji Umowy dokona: demontażu elementów obecnego systemu, 

zamontuje nowe elementy systemu CCTV, dokonana ich instalacji, uruchomi i skonfiguruje system 

do pracy, wykona testy diagnostyczne oraz wykona dokumentacje o której mowa w pkt. 4.   

3. Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca posiadał aktualne, Uprawnienia Techniczne 

Zabezpieczeń Technicznych II stopnia.,  

4. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą, zawierającą opis, schematy połączeń i trasy 

kablowe naniesione na podkładach architektonicznych udostępnionych przez Zamawiającego. 

5. W przypadku wystąpienia konieczności zastosowania zasilaczy do kamer, innych niż posiadany 

przez Zamawiającego, zastosowania uchwytów montażowych do kamer, wymiany jednego lub 

kilku odcinków kabla koncentrycznego, wykonawca zobowiązuje się do ich dostarczenia i montażu 

w ramach uruchomienia systemu CCTV. 

6. Wykonawca, w ramach dostawy dostarczy niezbędne oprogramowanie i licencje do obsługi kamer 

i rejestratora video. 

 

Gwarancja: 

1. Wykonawca gwarantuje,  że System jest wysokiej jakości, fabrycznie nowy,  wolny  od  wad 

oraz spełnia wymogi zawarte w OPZ. 

2. Wykonawca  udziela  Zamawiającemu,  w  ramach  wynagrodzenia  określonego  w  Umowie, 

gwarancji  na  System  przez  okres  24  miesięcy  od  dnia  podpisania  przez  Strony  Protokołu 

Odbioru, który stanowi załącznik do  Umowy  na  warunkach określonych  w OPZ  oraz w 

dokumentach określających warunki gwarancji oferowane przez producenta Systemu. 

3. W przypadku  nie  dających  się  usunąć  uszkodzeń  lub  usterek  w  Systemie  objętych  gwarancją  

, Wykonawca  dostarczy  nowy  System  o  parametrach  co  najmniej  takich  samych,  jak  

uszkodzony  lub posiadający  usterki  System,  w  terminie  pisemnie  uzgodnionym  przez  Strony,  

nie  później  jednak  niż w  terminie 14 Dni Roboczych od dnia ich zgłoszenia Wykonawcy.  

4. Zakres udzielonej gwarancji obejmuje w szczególności: 

1)  diagnozę wad  Systemu  

2)  naprawę występujących wad Systemu 

3)  dostawę Systemu wolnego od wad; 

4)  instalację i konfigurację dostarczonego Systemu wolnego od wad; 
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5)  serwis wszystkich elementów sprzętowych łącznie z wymianą na nowe w przypadku awarii; 

6)  zapewnienie  dostępu  do  poprawek  i  nowych  wersji  oprogramowania  (aktualizacje)  

udostępnianych przez producenta oprogramowania.  

5. Za wady Systemu uznaje się:  

1)  nieistnienie w Systemie wszystkich deklarowanych modułów; 

2)  niewykonywanie  lub  nienależyte  wykonywanie  przez  System  wszystkich  lub  niektórych  

funkcji określonych w OPZ oraz funkcji, które nie określone powinny być przynależne Systemowi 

z racji zakresu jego działania; 

3)  brak zasadniczej bezbłędności wykonywania przez System jego funkcji. 

6. Serwis gwarancyjny musi zawierać wsparcie świadczone przez Wykonawcę telefonicznie oraz 

pocztą elektroniczną, oraz umożliwiać dostęp do nowych wersji Systemu. 

7. Zamawiający będzie dokonywał zgłoszeń serwisowych pocztą elektroniczną całodobowo, na 

adres email Wykonawcy. 

8. Wykonawca podejmie działania serwisowe polegające na realizacji zgłoszenia w ciągi 24 godzin 

od zgłoszenia oraz zobowiązuje się do rozwiązania zgłoszonego problemu w ciągu 3 Dni 

Roboczych od otrzymania zgłoszenia. 

9.  Zamawiający wymaga, aby serwis gwarancyjny zapewniał obsługę zgłoszeń serwisowych i 

zapytań o pomoc techniczną nawet w przypadku, gdy wybrany partner utraci autoryzację 

producenta. 

10.  W szczególnych przypadkach, gdy naprawa Systemu wymagać będzie terminu dłuższego, niż 

termin wskazany w ust. 8, Zamawiający może wyrazić zgodę na jego wydłużenie na pisemny 

wniosek Wykonawcy.  

11. Zamawiający ma prawo zlecenia realizacji danego zgłoszenia przez podmiot trzeci, na koszt i 

ryzyko Wykonawcy, do czego Wykonawca niniejszym upoważnia Zamawiającego, jeżeli 

Wykonawca nie dokona realizacji zgłoszenia w terminie 5 Dni Roboczych od dnia jego zgłoszenia, 

chyba że Zamawiający wyraził zgodę na taki termin, zgodnie z ust. 11. Realizacja zgłoszenia przez 

podmiot trzeci pozostaje bez wpływu na warunki gwarancyjne. 

12.  Wszystkie koszty związane z realizacją świadczeń wynikających z gwarancji jakości ponosi 

Wykonawca. 

13.  Świadczenie serwisu gwarancyjnego lub napraw wynikających z rękojmi będą wykonywane w 

siedzibie Zamawiającego lub miejscu funkcjonowania elementów Systemu, chyba, że 

świadczenie w tym miejscu będzie niemożliwe lub nieuzasadnione. W przypadku gdy 
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Wykonawca wykonuje naprawę poza siedzibą Zamawiającego, jest on zobowiązany na czas 

naprawy udostępnić Zamawiającemu i dostarczyć na własny koszt elementy Systemu lub System 

o parametrach nie gorszych od naprawianego. 

14.  Wszelkie świadczenia w ramach serwisu gwarancyjnego będą wykonywane przez 

wykwalifikowany i posiadający wystarczającą wiedzę na temat Systemu personel. Wykonawca 

jest zobowiązany zrealizować wszelkie świadczenia w ramach serwisu gwarancyjnego w taki 

sposób, aby zapewnić pełną funkcjonalność Systemu w trakcie i po zrealizowaniu świadczenia. 

15.  Rozbudowa Systemu przez Zamawiającego o kolejne moduły oraz licencje nie może powodować 

utraty praw gwarancyjnych, o ile Zamawiający dokona takiej rozbudowy zgodnie z ogólnymi 

wytycznymi producenta i logiką techniczną. 

16. Realizacja obowiązków gwarancyjnych podlega dokumentowaniu w Protokole reklamacyjnym, 

którego wzór stanowi do Umowy. 
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