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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego/  

Załącznik nr 1 do Umowy nr CSIOZ/…../2017 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu telewizji dozorowej CCTV (ang. Closed Circuit TeleVision) 

(zwanego dalej „Systemem”) dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą 

w  Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A. 

  

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

 

1) dostawę fabrycznie nowych urządzeń telewizji dozorowej CCTV; 

2) dostawę niezbędnego oprogramowania wraz z licencjami do zarządzania Systemem; 

3) demontaż elementów obecnego systemu telewizji dozorowej CCTV;  

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

5) wykonanie testów diagnostycznych Systemu; 

6) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej.  

 

Opis stanu istniejącego:  

Zamawiający posiada system telewizji dozorowej wykonany w oparciu o kamery sieciowe SNC-CS11 
o rozdzielczości 640 x 480 pikseli zasilane z oddzielnej sieci o napięciu AC 24V wraz z  serwerem video 
(z systemem operacyjnym Windows XP, dyskiem o pojemności 1TB i aplikacją exacqVision IP) oraz switchem. 
Zamawiający posiada zasilacz do kamer o napięciu AC 24V. Zamawiający posiada aktualną dokumentację 
istniejącego systemu telewizji dozorowanej CCTV.  
 

Przed złożeniem oferty, Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej. 

 

Wymagania minimalne Sprzętu: 

1. kamera IP– 6 sztuk 

a) przetwornik 1.3" 3 Megapixela CMOS, 
b) kodowanie H.264 & MJPEG, 
c) obsługa dwóch strumieni kodowania: 

- 20 kl/sek@3M(2048×1536) 
- 25 kl/sek@1080p 

d) obsługa ICR Dzień/Noc, 
e) cyfrowa redukcja szumów 3NR, 
f) wbudowany WEB Server, zgodność z NVR, CMS(PSS/DSS) & DMSS, 
g) obudowa zewnętrzna metalowa, 
h) obiektyw zoom  2.8mm do 12mm , F1.4, 
i) promiennik podczerwieni o zasięgu 30m, 
j) standard IP67, 
k) zasilanie DC12V i PoE (802.3af), 

2. rejestrator wraz z niezbędnym oprogramowaniem narzędziowym – 1 sztuka 
a) rejestrator sieciowy IP 6 kanałowy, 
b) rozdzielczość nagrywania 5Mpx, 3 Mpx, 1080p, 720p, D1, 
c) kompresja H.264 / MPEG4, 
d) bitrate wejścia / wyjścia 200Mbit, 
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e) wyjścia video 1x HDMI i 1x VGA, 
f) wejście / wyjście Audio 1 – dwukierunkowy tor audio, 
g) obsługa dysków twardych co najmniej 1x SATA o pojemności 4TB, 
h) interfejs 1x RJ-45 10/100/1000, 1x SATA, 2xUSB, 
i) funkcja PENTAPLEX, 
j) zasilanie AC 100~240V, 50/60Hz, wbudowany switch PoE, 
k) obudowa RACK 19” z szynami. 

3. dysk HDD – 1 sztuka 
a) interfejs SATA klasy III, o szybkości dostępu 6Gb/s, 
b) pamięć podręczna 64 MB, 
c) pojemność 4TB, 
d) nominalny czas pracy 1.000.000 godzin, 
e) dostosowany do pracy ciągłej, 
f) dedykowany do monitoringu video, w podwyższonej temperaturze otoczenia. 

 

Warunki dostawy i montażu: 

 

1. Termin realizacji zamówienia: do 10 dni roboczych od zawarcia umowy. 

2. Wykonawca w ramach realizacji Umowy:  

1) dokona demontażu elementów obecnego systemu telewizji dozorowej CCTV (zdemontowane elementy 

pozostaną u Zamawiającego),  

2) zamontuje nowe elementy Systemu i dokonana ich instalacji,  

3) uruchomi i skonfiguruje System do pracy,  

4) wykona testy diagnostyczne Systemu, 

5) wykona dokumentację powykonawczą, o której mowa w pkt. 4 poniżej. 

3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał zatrudnienie pracownika z aktualnymi, potwierdzonymi 

Uprawnieniami Technicznymi Zabezpieczeń Technicznych II stopnia.  

4. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą zawierającą wprowadzone zmiany w Systemie, tj. 

w schematach i ich opisie. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać w szczególności: opis, 

schematy połączeń i trasy kablowe naniesione na podkładach architektonicznych udostępnionych przez 

Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu zamówienia, w przypadku wystąpienia konieczności 

do: 

a. zastosowania zasilacza do kamer, innego niż posiadany przez Zamawiającego,  

b. zastosowania uchwytów montażowych do kamer w ilości do 6 szt.,  

c. wymiany jednego lub kilku odcinków przewodów UTP.  

6. Wykonawca w ramach dostawy dostarczy niezbędne oprogramowanie wraz licencjami do zarządzania 

Systemem. 


