
Załącznik Nr 1  6 do siwz

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę do wskazanego przez zamawiającego miejsca oraz montaż i

konfigurację  fabrycznie  nowych  komputerów  stacjonarnych,  monitorów,  megapikselowych  kamer  IP,

enkoderów wideo H.264,  przełączników sieciowych PoE oraz oprogramowania,  zgodnie  z  przedstawionym

zestawieniem, specyfikacją i wymaganiami dodatkowymi.

Zestawienie wymaganego sprzętu

LP PRZEDMIOT ILOŚĆ

1. Stacja robocza "Operator": 4 szt.

2. Komputer „Pomocnik” 2 szt.

3. Komputer „Archiwista” 1 szt.

4. Komputer „Administrator” 1 szt. 

5. Komputer „Video Wall” 2 szt.

6. Monitor 11 szt.

7. Manipulator z joystickiem: 6 szt.

8. Kamera stałopozycyjna FHD 4 szt.

9. Kamera szybkoobrotowa FHD 8 szt.

10. Kamera szybkoobrotowa 4K: 1 szt.

11. Enkoder H.264 28 szt.

12. Switch sieciowy High PoE 8 portowy 3 szt.

13. Moduł audio / CC 8 szt.

14. Media konwerter: 35 szt.

15. Moduł Cisco WS-X4516-10GE lub równoważny 1 szt.

16. Moduł Cisco WS-X4448-GB-SFP lub równoważny 1 szt.
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OPIS AKTUALNEGO SYSTEMU MONITORINGU MIASTA SZCZECINA 

(Definicje pojęć i skrótów znajdują się na stronie 28)

SMMS składa się z 39 PK. Na każdy PK składa się jedna kamera szybkoobrotowa (z protokołem PTZ zgodnym

z Pelco-D) podłączona do enkodera wideo, który zamienia analogową postać sygnału wizyjnego na strumienie 

sieciowe. Obraz rejestrowany jest na dwóch rejestratorach sieciowych firmy TELESTE. Całością systemu 

zarządza serwer firmy TELESTE z zainstalowanym oprogramowanie systemowym VMX w wersji 6 SP2. 

Każdy PK wyposażony jest w skrzynkę teletechniczną,w której umieszczone są: zabezpieczenia elektryczne, 

zasilacz kamery, enkoder MPC-E1 CC, wzmacniacz audio. Kodery wyposażone są we wkładki światłowodowe 

APAC LS38-A3S-TI-N. Transmisja sygnału audio-wideo odbywa się za pomocą sieci światłowodowej do 

Centrum Monitoringu zlokalizowanego przy ulicy Piotra i Pawła 4/5. Operatorzy za pomocą oprogramowania 

lub manipulatora z joystickiem, mogą wyświetlać obraz z dowolnej kamery na komputerze, a także na ścianie 

wideo w układzie 3x3, która obsługiwana jest za pomocą sprzętowego dekodera  MPX-D8 oraz MPX-D1. 

Główny switch, do którego schodzą się wszystkie połączenia światłowodowe to CISCO Catalyst 4506, 

wyposażony w Supervisor Engine II+ (WS-X4013+),  24 portowy moduł GE (WS-X4424-GB-RJ45) oraz 48 

portowy moduł FE SFP (WS-X4248-FE-SFP). W MCZK – Grodzka, na switchu D-Link DGS-3100-24TG 

zagregowano sygnał z 16 kamer i połączono ze switchem CISCO 4506 za pomocą portu uplink. Drugi port 

uplink switcha CISCO wykorzystany jest do połączenia z systemem monitoringu wykorzystywanym przez 

WGKiOŚ w ramach Systemu Zarządzania Ruchem. Kamery z monitoringu WGKiOŚ dostępne są dla Policji, 

jak również kamery Policji dostępne są dla WGKiOŚ. W COM znajdują się 4 główne stanowiska operatorów 

monitoringu, dwa pomocnicze oraz stanowisko archiwisty. Stanowisko administratora jest wyniesione do 

budynku KWP w Szczecinie. Urządzenie CISCO 4506 realizuje dodatkowo funkcję serwera czasu dla 

wszystkich urządzeń sieciowych, routera multicastowego, a także pełni rolę bramy sieciowej umożliwiającej 

łączność z serwerem monitoringu WGKiOŚ. 

W SPNT zlokalizowane jest  TCM oparte o rejestrator G-Scope 6000-IP firmy Geutebruck, pracujący pod 

kontrolą Windowsa Embeded 8.1 Industry (64bit), z oprogramowaniem G-Core, G-SIM, który służyć ma do 

obsługi zmodernizowanego systemu monitoringu. W warstwie transmisji danych SPNT dysponuje urządzeniem 

sieciowym, z którego zostaną udostępnione 2 porty 10GE do budowy redundantnego łącza w relacji 

SWD ↔ SPNT.

OCZEKIWANE ZADANIA MODERNIZACJI

ZAMAWIAJĄCY oczekuje modernizacji COM oraz PK na mieście, w zakresie przystosowania do obsługi 

nowego systemu monitoringu opartego o wyżej wymieniony rejestrator. W tym celu zamawiający oczekuje:

• wymiany 4 stacji operatorów monitoringu na zgodne z podaną specyfikacją w ust. 1.1

• wymiany 2 stacji pomocniczych monitoringu na zgodne z podaną specyfikacją w ust. 1.2

• wymiany 1 stacji archiwisty na zgodną z podaną specyfikacją w ust. 1.3

• wymiany 1 stacji administratora na zgodną z podaną w specyfikacji w ust. 1.4
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• przystosowania ściany wideo do możliwości dekodowania obrazu zarówno ze starych jak i nowych 

kamer za pomocą 2 komputerów o specyfikacji podanej w ust. 1.5

• przystosowania punktów kamerowych PK1, PK8, PK10, PK11, PK13, PK14, PK16, PK17, PK18, 

PK19, PK20, PK21, PK22, PK23, PK24, PK25, PK26, PK28, PK30, PK31, PK32, PK33, PK34, PK35,

PK36, PK37, PK38, PK39 do możliwości przyłaczenia do rejestratora G-Scope 6000-IP za pomocą 

wymiany enkoderów wideo, na zgodne z podaną specyfikacją podaną w ust. 1.12 oraz doposażenia w 

mediakonwertery zgodne ze specyfikacją podaną w ust. 1.8

• wymiany kamer szybkoobrotowych z PK03, PK04, PK05, PK06, PK07, PK09, PK15, PK29 na kamery

szybkoobrotowe FHD, zgodne ze specyfikacją podaną w ust. 1.9 oraz doposażenia w mediakonwertery 

zgodne ze specyfikacją podaną w ust. 1.8

• Wymiany kamery szybkoobrotowej z PK02 na kamerę szybkoobrotową 4K, zgodne ze specyfikacją 

podaną w ust. 1.10

• Wymiany kamery szybkoobrotowej z PK12 na kamerę stałopozycyjną FHD zgodnie ze specyfikacją 

podaną w ust. 1.11 oraz doposażenia w mediakonwerter zgodne ze specyfikacją podaną w ust. 1.8

• Doposażenia PK02 w 3 kamery stałopozycyjne FHD zgodnie ze specyfikacją podaną w ust. 1.11

• Umieszczenia w PK02, PK04 oraz PK07 przemysłowych przełączników sieciowych o specyfikacji 

podanej w ust. 1.14

• Wymiany modułu WS-X4013+ w switchu Cisco Catalyst 4506 na zgodny ze specyfikacją w ust. 1.15 

• Doposażenia switcha Cisco Catalyst 4506 w moduły wymienione w ust. 1.16

• Konfiguracji całego systemu (sprzętu i oprogramowania)

• Szkolenia zgodnie z zakresem wymienionym w ust. 3

ZAMAWIAJĄCY oczekuje, iż po modernizacji, z dowolnej stacji operatora monitoringu, będzie mógł uzyskać

dostęp do dowolnego zmodernizowanego PK, poprzez wyświetlenie obrazu na monitorze lokalnym i/lub ścianie

wideo. Dotyczy to zarówno przekazu na żywo jak i materiału zarchiwizowanego. Każde stanowisko operatora i

pomocnicze ma mieć możliwość sterowania kamerami szybkoobrotowymi za pomocą klawiatury komputera,

myszki,  manipulatora  z  joystickiem.  Użytkownicy  pracują  w  ramach  zdefiniowanych  w  systemie  profili

dających  dostęp  do  uprawnionych  zasobów.  Modernizacja  i  przystosowanie  do  nowego  systemu  kamer

eksploatowanych przez WGKiOŚ nie wchodzi w skład przedmiotu zamówienia. Konfiguracja redundantnego

łącza w relacji  SWD ↔ SPNT zostanie wykonana przez Wydział  Informatyki  Urzędu Miasta Szczecin oraz

Wydział Łączności i Informatyki KWP w Szczecinie.
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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1. Stacja robocza "Operator":

Procesor: osiągający minimum 11 000 punktów w teście Passmark CPU Mark.

Chłodzenie procesora:  dedykowane chłodzenie  o maksymalnej  zdolności  odprowadzania ciepła  (TDP) nie

mniejszej niż 220 W.

Pamięć operacyjna: co najmniej 8 GB DDR3 z możliwością rozbudowy do 32 GB.

Karta  graficzna: ze  sprzętowym  wsparciem  dekodowania  materiału  skompresowanego  w  standardzie

kodowania H.264,  co najmniej  1 złacze HDMI 2.0 lub wyższe,  co najmniej  1 złącze Display Port  1.2 lub

wyższa,  umożliwiające  przysył  Audio  oraz  Video  jednym  kablem  połączeniowym.   Karta  graficzna  ma

umożlwić bezproblemowe wyświetlenie obrazu UltraHD (4K) o rozdzielczości 3840x2160p@60Hz na każdym

z  monitorów.  Niedozwolone  jest  stosowanie  kart  graficznych  z  turbinowym  systemem  chłodzenia.

ZAMAWIAJĄCY dopuszcza  stosowanie  kart  graficznych  zintegrowanych  z  rdzeniem procesora  oraz  kart

zewnętrznych.  Liczba  kart  graficznych  adekwatna  do  osiągnięcia  założeń  wyświetlania  obrazu  na  dwóch

monitorach 4K w rozdzielczości 3840x2160p@60Hz każdy.

Multimedia:  min.  24-bitowa  karta  dźwiękowa  zintegrowana  z  płytą  główną,  zgodna  z  High  Definition,

próbkowanie  AD/DA co najmniej  44.1/48/96/192[KHz],  obsługa  dźwięku wielokanałowego  7.1,  SNR min.

110[dB] dla frontowych przetworników DAC, porty słuchawek i mikrofonu.

Karta  sieciowa: zintegrowana  z  płytą  główną,  złącze  RJ-45,  obsługa  WOL,  autonegocjacja  10/100/1000

Mbit/s. Dodatkowa druga karta sieciowa spełniająca następujące standardy: IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE

802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, WOL.

Dysk twardy: 

1 x SSD, pojemność minimum 128 GB, odczyt sekwencyjny minimum 450 MB/s, zapis sekwencyjny

minimum 450 MB/s

1 x HDD, pojemność 2 TB, dedykowane przeznaczenie do pracy ciągłej w systemach nadzorczych i

monitoringu, rejestratorach DVR / NVR.

Napęd  optyczny: nagrywarka  DVD+/-RW,  wewnętrzna.  Nieograniczone  czasowo  oprogramowanie

umożliwiające nagrywanie materiału z rejestratorów na płyty.

Obudowa:  wyposażona  w co  najmniej  2  nawiewne  wentylatory o  wielkości  nie  mniejszej  niż  120  [mm]

umieszczone od frontu jeden nad drugim i co najmniej jeden wentylator wywiewny nie mniejszy niż 120 [mm]

umieszczony z tyłu obudowy.

Zasilacz: minimum 650W, certyfikat minimum 80+, PFC, chłodzenie aktywne, wentylator minimum 120 [mm],

zabezpieczenia przeciwprzeciążeniowe, nadnapięciowe, zbyt niskiego napięcia, przeciwzwarciowe, termiczne.

Klawiatura wraz z  myszą: klawiatura  bezprzewodowa,  układ klawiszy QWERTY. Mysz  bezprzewodowa,

optyczna, interfejs USB, 2 przyciski i rolka przewijania, podkładka. Klawiatura oraz mysz powinny korzystać z

tego samego odbiornika sygnału. W komplecie musi  znajdować się dedykowany przedłużacz o długości  co

najmniej 1,5[m] do wyniesienia odbiornika sygnału.
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Zewnętrzne porty I/O: min. 6xUSB (w tym co najmniej cztery porty USB 3.0).

Czytnik kart pamięci: zewnętrzny, podłączany przez port USB, USB 3.0, możliwość odczytu kart SD, SDHC,

SDXC, UHS-II i microSD/SDHC/SDXC oraz UHS-I, Plug & Play.

System operacyjny: Nieograniczony  czasowo,  aktywowany  (o  ile  wymagane),  w  języku  polskim,

umożliwiający poprawną pracę w aplikacji  GEUTEBRÜCK G-SIM, G-View. Do oprogramowania powinien

być dołączony certyfikat autentyczności lub unikalny kod aktywacyjny (o ile wymagany).

Monitor: 2 szt - zgodne ze specyfikacją z ust. 1.6

Manipulator z joystickiem: zgodnie ze specyfikacją z ust. 1.7

Certyfikaty i standardy:

 Certyfikat ISO9001 lub równoważny dla producenta sprzętu, 

 Deklaracja zgodności CE

 Zgodność z dyrektywą RoHS 

1.2. Komputer „Pomocnik”

Procesor: osiągający minimum 11 000 punktów w teście Passmark CPU Mark.

Chłodzenie procesora:  dedykowane chłodzenie  o maksymalnej  zdolności  odprowadzania ciepła  (TDP) nie

mniejszej niż 220 W.

Pamięć operacyjna: co najmniej 8 GB DDR3 z możliwością rozbudowy do 32 GB.

Karta  graficzna: ze  sprzętowym  wsparciem  dekodowania  materiału  skompresowanego  w  standardzie

kodowania H.264,  co najmniej  1 złacze HDMI 2.0 lub wyższe,  co najmniej  1 złącze Display Port  1.2 lub

wyższa,  umożliwiające  przysył  Audio  oraz  Video  jednym  kablem  połączeniowym.   Karta  graficzna  ma

umożlwić  bezproblemowe  wyświetlenie  obrazu  UltraHD (True4K)  o  rozdzielczości  3840x2160p@60Hz na

monitorze.  Niedozwolone  jest  stosowanie  kart  graficznych  z  turbinowym  systemem  chłodzenia.

5

Ilustracja 1: Poglądowy rysunek oczekiwanej konfiguracji 
stacji roboczej operatora



ZAMAWIAJĄCY dopuszcza  stosowanie  kart  graficznych  zintegrowanych  z  rdzeniem procesora  oraz  kart

zewnętrznych.  Liczba  kart  graficznych  adekwatna  do  osiągnięcia  założeń  wyświetlania  obrazu  na  jednym

monitorze 4K w rozdzielczości 3840x2160p@60Hz.

Multimedia:  min.  24-bitowa  karta  dźwiękowa  zintegrowana  z  płytą  główną,  zgodna  z  High  Definition,

próbkowanie  AD/DA co najmniej  44.1/48/96/192[KHz],  obsługa  dźwięku wielokanałowego  7.1,  SNR min.

110[dB] dla frontowych przetworników DAC, porty słuchawek i mikrofonu.

Karta  sieciowa: zintegrowana  z  płytą  główną,  złącze  RJ-45,  obsługa  WOL,  autonegocjacja  10/100/1000

Mbit/s. Dodatkowa druga karta sieciowa spełniająca następujące standardy: IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE

802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, WOL.

Dysk twardy: 

1 x SSD, pojemność minimum 128 GB, odczyt sekwencyjny minimum 450 MB/s, zapis sekwencyjny

minimum 450 MB/s

1 x HDD, pojemność 1 TB, dedykowane przeznaczenie do pracy ciągłej w systemach nadzorczych i

monitoringu, rejestratorach DVR / NVR.

Napęd  optyczny: nagrywarka  DVD+/-RW,  wewnętrzna.  Nieograniczone  czasowo  oprogramowanie

umożliwiające nagrywanie materiału z rejestratorów na płyty.

Obudowa:  wyposażona  w co  najmniej  2  nawiewne  wentylatory o  wielkości  nie  mniejszej  niż  120  [mm]

umieszczone od frontu jeden nad drugim i co najmniej jeden wentylator wywiewny nie mniejszy niż 120 [mm]

umieszczony z tyłu obudowy.

Zasilacz: minimum 650W, certyfikat minimum 80+, PFC, chłodzenie aktywne, wentylator minimum 120 [mm],

zabezpieczenia przeciwprzeciążeniowe, nadnapięciowe, zbyt niskiego napięcia, przeciwzwarciowe, termiczne.

Klawiatura wraz z  myszą: klawiatura  bezprzewodowa,  układ klawiszy QWERTY. Mysz  bezprzewodowa,

optyczna, interfejs USB, 2 przyciski i rolka przewijania, podkładka. Klawiatura oraz mysz powinny korzystać z

tego samego odbiornika sygnału. W komplecie musi  znajdować się dedykowany przedłużacz o długości  co

najmniej 1,5[m] do wyniesienia odbiornika sygnału.

Zewnętrzne porty I/O: min. 6xUSB (w tym co najmniej cztery porty USB 3.0).

System operacyjny: Nieograniczony  czasowo,  aktywowany  (o  ile  wymagane),  w  języku  polskim,

umożliwiający poprawną pracę w aplikacji  GEUTEBRÜCK G-SIM, G-View. Do oprogramowania powinien

być dołączony certyfikat autentyczności lub unikalny kod aktywacyjny (o ile wymagany).

Monitor: 1 szt - zgodne ze specyfikacją z ust. 1.6

Manipulator z joystickiem: zgodnie ze specyfikacją z ust. 1.7

Certyfikaty i standardy:

 Certyfikat ISO9001 lub równoważny dla producenta sprzętu, 

 Deklaracja zgodności CE

 Zgodność z dyrektywą RoHS 
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1.3. Komputer „Archiwista”

Procesor: osiągający minimum 11 000 punktów w teście Passmark CPU Mark.

Chłodzenie procesora:  dedykowane chłodzenie  o maksymalnej  zdolności  odprowadzania ciepła  (TDP) nie

mniejszej niż 220 W.

Pamięć operacyjna: co najmniej 8 GB DDR3 z możliwością rozbudowy do 32 GB.

Karta  graficzna: ze  sprzętowym  wsparciem  dekodowania  materiału  skompresowanego  w  standardzie

kodowania H.264,  co najmniej  1 złacze HDMI 2.0 lub wyższe,  co najmniej  1 złącze Display Port  1.2 lub

wyższa,  umożliwiające  przysył  Audio  oraz  Video  jednym  kablem  połączeniowym.   Karta  graficzna  ma

umożlwić  bezproblemowe  wyświetlenie  obrazu  UltraHD (True4K)  o  rozdzielczości  3840x2160p@60Hz na

monitorze.  Niedozwolone  jest  stosowanie  kart  graficznych  z  turbinowym  systemem  chłodzenia.

ZAMAWIAJĄCY dopuszcza  stosowanie  kart  graficznych  zintegrowanych  z  rdzeniem procesora  oraz  kart

zewnętrznych.  Liczba  kart  graficznych  adekwatna  do  osiągnięcia  założeń  wyświetlania  obrazu  na  jednym

monitorze 4K w rozdzielczości 3840x2160p@60Hz.

Multimedia:  min.  24-bitowa  karta  dźwiękowa  zintegrowana  z  płytą  główną,  zgodna  z  High  Definition,

próbkowanie  AD/DA co najmniej  44.1/48/96/192[KHz],  obsługa  dźwięku wielokanałowego  7.1,  SNR min.

110[dB] dla frontowych przetworników DAC, porty słuchawek i mikrofonu.

Karta  sieciowa: zintegrowana  z  płytą  główną,  złącze  RJ-45,  obsługa  WOL,  autonegocjacja  10/100/1000

Mbit/s. Dodatkowa druga karta sieciowa spełniająca następujące standardy: IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE

802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, WOL.

Dysk twardy: 

1 x SSD, pojemność minimum 128 GB, odczyt sekwencyjny minimum 450 MB/s, zapis sekwencyjny
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minimum 450 MB/s

1 x HDD, pojemność 6 TB, dedykowane przeznaczenie do pracy ciągłej w systemach nadzorczych i

monitoringu, rejestratorach DVR / NVR.

Napęd  optyczny: nagrywarka  DVD+/-RW,  wewnętrzna.  Nieograniczone  czasowo  oprogramowanie

umożliwiające nagrywanie materiału z rejestratorów na płyty.

Obudowa:  wyposażona  w co  najmniej  2  nawiewne  wentylatory o  wielkości  nie  mniejszej  niż  120  [mm]

umieszczone od frontu jeden nad drugim i co najmniej jeden wentylator wywiewny nie mniejszy niż 120 [mm]

umieszczony z tyłu obudowy.

Zasilacz: minimum 650W, certyfikat minimum 80+, PFC, chłodzenie aktywne, wentylator minimum 120 [mm],

zabezpieczenia przeciwprzeciążeniowe, nadnapięciowe, zbyt niskiego napięcia, przeciwzwarciowe, termiczne.

Klawiatura wraz z  myszą: klawiatura  bezprzewodowa,  układ klawiszy QWERTY. Mysz  bezprzewodowa,

optyczna, interfejs USB, 2 przyciski i rolka przewijania, podkładka. Klawiatura oraz mysz powinny korzystać z

tego samego odbiornika sygnału. W komplecie musi  znajdować się dedykowany przedłużacz o długości  co

najmniej 1,5[m] do wyniesienia odbiornika sygnału.

Zewnętrzne porty I/O: min. 6xUSB (w tym co najmniej cztery porty USB 3.0).

System operacyjny: Nieograniczony  czasowo,  aktywowany  (o  ile  wymagane),  w  języku  polskim,

umożliwiający poprawną pracę w aplikacji  GEUTEBRÜCK G-SIM, G-View. Do oprogramowania powinien

być dołączony certyfikat autentyczności lub unikalny kod aktywacyjny (o ile wymagany).

Monitor: 1 szt - zgodne ze specyfikacją z ust. 1.6

Certyfikaty i standardy:

 Certyfikat ISO9001 lub równoważny dla producenta sprzętu, 

 Deklaracja zgodności CE

 Zgodność z dyrektywą RoHS 
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1.4. Komputer „Administrator”

Procesor: osiągający minimum 11 000 punktów w teście Passmark CPU Mark.

Chłodzenie procesora:  dedykowane chłodzenie  o maksymalnej  zdolności  odprowadzania ciepła  (TDP) nie

mniejszej niż 220 W.

Pamięć operacyjna: co najmniej 8 GB DDR3 z możliwością rozbudowy do 32 GB.

Karta  graficzna: ze  sprzętowym  wsparciem  dekodowania  materiału  skompresowanego  w  standardzie

kodowania H.264,  co najmniej  1 złacze HDMI 2.0 lub wyższe,  co najmniej  1 złącze Display Port  1.2 lub

wyższa,  umożliwiające  przysył  Audio  oraz  Video  jednym  kablem  połączeniowym.   Karta  graficzna  ma

umożlwić  bezproblemowe  wyświetlenie  obrazu  UltraHD (True4K)  o  rozdzielczości  3840x2160p@60Hz na

monitorze.  Niedozwolone  jest  stosowanie  kart  graficznych  z  turbinowym  systemem  chłodzenia.

ZAMAWIAJĄCY dopuszcza  stosowanie  kart  graficznych  zintegrowanych  z  rdzeniem procesora  oraz  kart

zewnętrznych.  Liczba  kart  graficznych  adekwatna  do  osiągnięcia  założeń  wyświetlania  obrazu  na  jednym

monitorze 4K w rozdzielczości 3840x2160p@60Hz.

Multimedia:  min.  24-bitowa  karta  dźwiękowa  zintegrowana  z  płytą  główną,  zgodna  z  High  Definition,

próbkowanie  AD/DA co najmniej  44.1/48/96/192[KHz],  obsługa  dźwięku wielokanałowego  7.1,  SNR min.

110[dB] dla frontowych przetworników DAC, porty słuchawek i mikrofonu.

Karta  sieciowa: zintegrowana  z  płytą  główną,  złącze  RJ-45,  obsługa  WOL,  autonegocjacja  10/100/1000

Mbit/s. Dodatkowa druga karta sieciowa spełniająca następujące standardy: IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE

802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, WOL.

Dysk twardy: 

1 x SSD, pojemność minimum 128 GB, odczyt sekwencyjny minimum 450 MB/s, zapis sekwencyjny

minimum 450 MB/s

1 x HDD, pojemność 2 TB, dedykowane przeznaczenie do pracy ciągłej w systemach nadzorczych i

monitoringu, rejestratorach DVR / NVR.

Napęd  optyczny: nagrywarka  DVD+/-RW,  wewnętrzna.  Nieograniczone  czasowo  oprogramowanie

umożliwiające nagrywanie materiału z rejestratorów na płyty.

Obudowa:  wyposażona  w co  najmniej  2  nawiewne  wentylatory o  wielkości  nie  mniejszej  niż  120  [mm]

umieszczone od frontu jeden nad drugim i co najmniej jeden wentylator wywiewny nie mniejszy niż 120 [mm]

umieszczony z tyłu obudowy.

Zasilacz: minimum 650W, certyfikat minimum 80+, PFC, chłodzenie aktywne, wentylator minimum 120 [mm],

zabezpieczenia przeciwprzeciążeniowe, nadnapięciowe, zbyt niskiego napięcia, przeciwzwarciowe, termiczne.

Klawiatura wraz z  myszą: klawiatura  bezprzewodowa,  układ klawiszy QWERTY. Mysz  bezprzewodowa,

optyczna, interfejs USB, 2 przyciski i rolka przewijania, podkładka. Klawiatura oraz mysz powinny korzystać z

tego samego odbiornika sygnału. W komplecie musi  znajdować się dedykowany przedłużacz o długości  co

najmniej 1,5[m] do wyniesienia odbiornika sygnału.

Zewnętrzne porty I/O: min. 6xUSB (w tym co najmniej cztery porty USB 3.0).

Czytnik kart mikroprocesorowych:  zewnętrzny, podłączany przez port USB, zgodny ze standardem PC/SC,
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zgodny  z  Microsoft  WHQL  (Windows  Hardware  Quality  Labs).  Odczyt  dostępnych  na  rynku  kart

kryptograficznych  zgodnych  z  normą  ISO-7816,  a  w  szczególności  współpraca  z  kartami  w  standardzie

PKCS#11 co najmniej w wersji 2.01. Współpraca z obecnie użytkowanymi w Policji kartami CRYPTOTECH

MULTI SIGN, OBERTUR ID ONE ENCARD. Sterowniki do systemu Windows XP, Windows Vista, Windows

7  32/64-bit.  Sterowniki  czytnika  zainstalowane  w  systemie  operacyjnym.  Czytnik  musi  współpracować  z

posiadanym przez Policję systemem Bezpiecznego Trybu Uwierzytelniania Użytkowników funkcjonującym w

Policyjnej  Sieci  Transmisji  Danych.  ZAMAWIAJĄCY dopuszcza  zastosowanie  czytnika  wbudowanego  w

klawiaturę.

System operacyjny: Microsoft Windows 7 Professional 64-bit PL wraz z  najnowszą obowiązująca  wersją

Service Pack (lub równoważny), dołączona licencja i nośnik instalacyjny; system operacyjny powinien zostać

zainstalowany (wraz z aktualizacjami dostepnymi na dzień podpisania umowy) na mniejszej partycji;  sprzęt

powinien posiadać zainstalowane wszystkie sterowniki do wszystkich podzespołów komputera.

W  przypadku  zaproponowania  równoważnego  systemu  operacyjnego  należy  podać  pełną  nazwę  i  wersję

systemu. Jeżeli Wykonawca nie poda nazwy równoważnego systemu operacyjnego ZAMAWIAJĄCY uzna, że

przedmiotem oferty jest system operacyjny wskazany przez Zamawiającego. 

Za  oprogramowanie  równoważne  do  Microsoft  Windows  7  Professional  64-bit  PL uznaje  się  takie,  które

posiada wbudowane mechanizmy, zapewniające bez użycia dodatkowych aplikacji: 

• polską wersję językową,

• możliwość instalacji  i  poprawnego działania oprogramowania dostępnego w ramach posiadanych

przez Zamawiającego licencji: Microsoft Office 2010 Std i Office 2010 Pro,

• możliwość instalacji i poprawnego działania aplikacji wykorzystywanych przez Zamawiającego, tj.:

• systemy klasy SWD wraz z Uniwersalnym Modułem Mapowym; 

• aplikacje umożliwiające współpracę z Krajowym Systemem Informacyjnym Policji; 

• IBM Lotus Notes;

• iBase,

• możliwość instalacji i poprawnego działania aplikacji  GEUTEBRÜCK G-SIM, G-View

• graficzne środowisko instalacji i konfiguracji,

• zapewnienie  wsparcia  dla  większości  powszechnie  używanych  urządzeń  (drukarek,  urządzeń

sieciowych, standardów USB, urządzeń Plug & Play, WiFi),

• wyposażenie systemu w zintegrowaną zaporę sieciową wraz z konsolą do zarządzania ustawieniami

i regułami IP v4 i v6,

• wyposażenie systemu w graficzny interfejs użytkownika w języku polskim,

• zintegrowanie w systemie modułu pomocy dla użytkownika w języku polskim,

• zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu; konta i profile użytkowników zarządzane

zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników,

• zintegrowane  z  systemem  operacyjnym  narzędzia  zwalczające  złośliwe  oprogramowanie;

aktualizacja dostępna u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych,

• licencję nieograniczoną w czasie, pozwalającą na wielokrotne instalowanie systemu na oferowanym
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sprzęcie  bez  konieczności  kontaktowania  się  przez  Zamawiającego  z  producentem systemu  lub

sprzętu. 

Ponadto  oprogramowanie  powinno  zawierać  certyfikat  autentyczności  lub  unikalny  kod  aktywacyjny.

ZAMAWIAJĄCY  nie  dopuszcza  rozwiązań  bazujących  na  instalacji  dodatkowych  narzędzi  emulujących

działanie systemów.

Monitor: 1 szt - zgodne ze specyfikacją z ust. 1.6

Certyfikaty i standardy:

 Certyfikat ISO9001 lub równoważny dla producenta sprzętu, 

 Deklaracja zgodności CE

 Zgodność z dyrektywą RoHS 

1.5. Komputer „Video Wall”

Procesor: osiągający minimum 11 000 punktów w teście Passmark CPU Mark.

Chłodzenie procesora: dedykowane chłodzenie procesora dopasowane do obudowy RACK.

Pamięć operacyjna: co najmniej 8 GB DDR3 z możliwością rozbudowy do 32 GB.

Karta  graficzna: ze  sprzętowym  wsparciem  dekodowania  materiału  skompresowanego  w  standardzie

kodowania H.264,  co najmniej  1 złacze HDMI 2.0 lub wyższe,  co najmniej  1 złącze Display Port  1.2 lub

wyższa,  umożliwiające  przysył  Audio  oraz  Video  jednym  kablem  połączeniowym.  Niedozwolone  jest

stosowanie kart graficznych z turbinowym systemem chłodzenia. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza stosowanie kart

graficznych zintegrowanych z rdzeniem procesora oraz kart zewnętrznych. Liczba kart graficznych adekwatna

do  osiągnięcia  założeń  wyświetlania  obrazu  na  4  monitorach  Panasonic  TH50PH10EK  w  rozdzielczości

1920x1080p każdy oraz obrazu o rozdzielczości 3840x2160p na 4 monitorach ułożonych w matrycę 2x2. 

Multimedia:  min.  24-bitowa  karta  dźwiękowa  zintegrowana  z  płytą  główną,  zgodna  z  High  Definition,

próbkowanie  AD/DA co najmniej  44.1/48/96/192[KHz],  obsługa  dźwięku wielokanałowego  7.1,  SNR min.

110[dB] dla frontowych przetworników DAC, porty słuchawek i mikrofonu.

Karta  sieciowa: zintegrowana  z  płytą  główną,  złącze  RJ-45,  obsługa  WOL,  autonegocjacja  10/100/1000
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Mbit/s. Dodatkowa druga karta sieciowa spełniająca następujące standardy: IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE

802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, WOL.

Dysk twardy: 

1 x SSD, pojemność minimum 128 GB, odczyt sekwencyjny minimum 450 MB/s, zapis sekwencyjny

minimum 450 MB/s

1 x HDD, pojemność 1 TB, dedykowane przeznaczenie do pracy ciągłej w systemach nadzorczych i

monitoringu, rejestratorach DVR / NVR.

Napęd optyczny: nagrywarka DVD+/-RW, wewnętrzna, zainstalowane oprogramowanie do nagrywania płyt

CD i DVD w polskiej wersji językowej bez ograniczeń czasowych.

Obudowa:  wyposażona  w co  najmniej  2  nawiewne  wentylatory o  wielkości  nie  mniejszej  niż  120  [mm]

umieszczone od frontu jeden nad drugim i co najmniej jeden wentylator wywiewny nie mniejszy niż 120 [mm]

umieszczony z tyłu obudowy.

Zasilacz: minimum 650W, certyfikat minimum 80+, PFC, chłodzenie aktywne, wentylator minimum 120 [mm],

zabezpieczenia przeciwprzeciążeniowe, nadnapięciowe, zbyt niskiego napięcia, przeciwzwarciowe, termiczne.

Klawiatura wraz z  myszą: klawiatura  bezprzewodowa,  układ klawiszy QWERTY. Mysz  bezprzewodowa,

optyczna,  interfejs  USB,  2  przyciski  i  rolka  przewijania.  Klawiatura  oraz  mysz  powinny korzystać  z  tego

samego odbiornika sygnału. 

Zewnętrzne porty I/O: min. 6xUSB (w tym co najmniej cztery porty USB 3.0).

System operacyjny: Nieograniczony  czasowo,  aktywowany  (o  ile  wymagane),  w  języku  polskim,

umożliwiający poprawną pracę w aplikacji  GEUTEBRÜCK G-SIM, G-View. Do oprogramowania powinien

być dołączony certyfikat autentyczności lub unikalny kod aktywacyjny (o ile wymagany).

Certyfikaty i standardy:

 Certyfikat ISO9001 lub równoważny dla producenta sprzętu, 

 Deklaracja zgodności CE

 Zgodność z dyrektywą RoHS
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1.6. Monitor

Wielkość ekranu: minimum 27"

Rozdzielczość natywna: 3840x2160

Typ podświetlenia: LED

Jasność: min. 300Cd/m2

Kontrast: min 1000:1

Zdolność reprodukcji kolorów: 10 bit

Czas reakcji matrycy (GTG): max 3[ms]

Złącza: min 2xUSB 3.0, DP w wersji min 1.2, HDMI w wersji min 1.4, D-Sub (VGA), DVI-D

Inne wymagania: Pivot 0-90o, wbudowane głosńiki

Certyfikaty i standardy:  Certyfikat ISO9001 lub równoważny dla producenta sprzętu,  Deklaracja zgodności

CE

1.7. Manipulator z joystickiem:

Joystick: 3 osiowy, umożliwiający osiągnięcie pełnej funkcjonalności PTZ dla obecnie posiadanych kamer, 

oraz nowych kamer IP PTZ.

Wyświetlacz: Graficzny wyświetlacz informujący w danej chwili co najmniej o wybranym monitorze i 

wybranej kamerze

Klawiatura: umożlwiająca wywołanie zaprogramowanych presetów, tras a także wybór kamery, wybór 

monitora, ręczna korekta ostrości i otwarcia przesłony, możliwośc zdefiniowania przynajmniej 6 własnych 

funkcji

Ogólne: współpracujący w pełnym zakresie z rejestratorem Geutebruck G-Scope 6000-IP, możliwośc 

komunikacji z rejestratorem co najmniej w warstwie sieciowej.

1.8. Media konwerter:

Rodzaj konwersji: FE 10/100 Mbps lub GE 10/100/1000 na światłowód jednomodowy

Chłodzenie: pasywne

Tryb pracy: store-and-forward

Porty: RJ-45, SFP (FO)

MTBF: 50 000 godzin

Sygnalizacja LED: aktywność portu, zasilanie, prędkość transmisji, link miedziany, link optyczny

Certyfikaty, standardy i inne wymagania:

 Certyfikat ISO9001 lub równoważny dla producenta sprzętu, 

 Deklaracja zgodności CE

 Kompatybilność z wkładką SFP APAC LS38-A3S-TI-N
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1.9. Kamera szybkoobrotowa FHD

Optyka:

• Przetwornik CMOS o wielkości minimum 1/3”

• Automatyczna/ręczna regulacja ostrości

• Automatyczna/ręczna regulacja przesłony

• Maksymalny kąt widzenia w pionie >36 stopni

• Maksymalny kąt widzenia w poziomie > 62 stopnie

• Tryb pracy dzień/noc

• Czułość w trybie kolorowym – minimum 0,3 lux (30 IRE) F1.4

• Czułość w trybie monochromatycznym – minimum 0,03 lux (30 IRE) F1.4

• Obrót w poziomie 360°, ciągły, bez ograniczeń, z prędkością regulowaną, maksymalną nie mniejszą niż

600°/sek

• Pochylenie w pionie > 210° z prędkością maksymalną nie mniejszą niż 400°/sek

• Zoom optyczny minimum 30x

• Zoom cyfrowy minimum 12x

• WDR ≥ 120dB

• pamięć na minimum 80 presetów

• Guard toury

Video:

• algorytm kompresji H.264 (Profile High/Main/Baseline)

• rozdzielczości – co najmniej 1080p, 720p, D1, 4CIF, 2CIF, CIF

• ilość klatek na sekundę – minimum 50 kl/sek@1080p przy 50 Hz

• regulacja ilości klatek na sekundę

• regulacja przepływności strumieni

• maskowanie stref prywatności (minimum 10)

• zamrażanie obrazu

• nakładki tekstowe

• regulacja obrazu w zakresie: koloru, jasności, ostrości, balansu bieli

• możliwość aktywacji kompensacja tylnego oświetlenia

• możliwość ustawienia cyfrowej stabilizacji obrazu

Sieć:

• Wsparcie dla protokołów IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, QoS, FTP, CIFS/SMB, SMTP, SNMP 

v1/v2c/v3, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, DNS, ICMP, SSH

• Ochrona interfejsu loginem i hasłem, filtracja adresów IP, logowanie prób dostępu

• Możliwość kontroli dostępu za pomocą standardu IEEE 802.1X 
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Ogólne:

• Obsługa przez rejestrator G-Scope 6000-IP

• Obudowa wandaloodporna minimum IK08

• klasa wodo/pyłoszczelności minimum IP66

• Praca w temperaturach od –40°C do 50°C

• Możliwość zasilania kamery w standardzie High PoE

• Złącze zasilające/transmisji danych RJ45 IP66

• kompatybilność z ONVIF

• lokalne nagrywanie na kartę pamięci umieszczoną w slocie w kamerze

• możliwość nagrywania na zasób sieciowy (NAS)

• realizowane przez kamerę funkcje takie jak: automatyczne śledzenie, detekcja udaru, detekcja ruchu

• platforma umożliwiająca wgrywanie do kamery aplikacji zgodnych z API kamery

1.10. Kamera szybkoobrotowa 4K:

Optyka:

• Przetwornik CMOS o wielkości minimum 1/2.3”

• Automatyczna/ręczna regulacja ostrości

• Automatyczna/ręczna regulacja przesłony

• Maksymalny kąt widzenia w pionie > 42stopni

• Maksymalny kąt widzenia w poziomie > 70 stopnie

• Tryb pracy dzień/noc

• Czułość w trybie kolorowym – minimum 0,5 lux (30 IRE) F1.8

• Czułość w trybie monochromatycznym – minimum 0,04 lux (30 IRE) F1.8

• Obrót w poziomie 360°, ciągły, bez ograniczeń, z prędkością regulowaną, maksymalną nie mniejszą niż

600°/sek

• Pochylenie w pionie > 210° z prędkością maksymalną nie mniejszą niż 400°/sek

• Zoom optyczny minimum 12x

• Zoom cyfrowy minimum 12x

• pamięć na minimum 80 presetów

• Guard toury

Video:

• algorytm kompresji H.264 (Profile High/Main/Baseline)

• rozdzielczości – co najmniej UltraHD (4K) 3840x2160p, 1080p, 720p, D1, 4CIF, 2CIF, CIF

• ilość klatek na sekundę – minimum 25 kl/sek@2160p przy 50 Hz, 50kl/sek@1080p

• regulacja ilości klatek na sekundę

• regulacja przepływności strumieni

• maskowanie stref prywatności (minimum 10)
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• zamrażanie obrazu

• nakładki tekstowe

• regulacja obrazu w zakresie: koloru, jasności, ostrości, balansu bieli

• możliwość aktywacji kompensacja tylnego oświetlenia

• możliwość ustawienia cyfrowej stabilizacji obrazu

Sieć:

• Wsparcie dla protokołów IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, QoS, FTP, CIFS/SMB, SMTP, SNMP 

v1/v2c/v3, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, DNS, ICMP, SSH

• Ochrona interfejsu loginem i hasłem, filtracja adresów IP, logowanie prób dostępu

• Możliwość kontroli dostępu za pomocą standardu IEEE 802.1X 

Ogólne:

• Obsługa przez rejestrator G-Scope 6000-IP

• Obudowa wandaloodporna minimum IK08

• klasa wodo/pyłoszczelności minimum IP66

• Praca w temperaturach od –40°C do 50°C

• Możliwość zasilania kamery w standardzie High PoE

• Złącze zasilające/transmisji danych RJ45 IP66

• kompatybilność z ONVIF

• lokalne nagrywanie na kartę pamięci umieszczoną w slocie w kamerze

• możliwość nagrywania na zasób sieciowy (NAS)

• realizowane przez kamerę funkcje takie jak: automatyczne śledzenie, detekcja udaru, detekcja ruchu

• platforma umożliwiająca wgrywanie do kamery aplikacji zgodnych z API kamery

1.11. Kamera stałopozycyjna FHD

Optyka:

• Przetwornik CMOS o wielkości minimum 1/2.8”

• Automatyczna/ręczna regulacja ostrości

• Automatyczna/ręczna regulacja przesłony

• Maksymalny kąt widzenia w pionie > 45 stopni

• Maksymalny kąt widzenia w poziomie > 83 stopnie

• Tryb pracy dzień/noc

• Czułość w trybie kolorowym – minimum 0,25 lux (50 IRE) F1.3

• Czułość w trybie monochromatycznym – minimum 0,03 lux (50 IRE) F1.3

• Migawka regulowana w zakresie 1/650000s - 2s

Video:

• algorytm kompresji H.264 (Profile High/Main/Baseline)

• rozdzielczości – co najmniej 1080p, 720p, D1, 4CIF, 2CIF, CIF
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• ilość klatek na sekundę – 50kl/sek@1080p przy 50 Hz

• regulacja ilości klatek na sekundę

• regulacja przepływności strumieni

• maskowanie stref prywatności

• zamrażanie obrazu

• nakładki tekstowe

• regulacja obrazu w zakresie: koloru, jasności, ostrości, balansu bieli

• możliwość aktywacji kompensacja tylnego oświetlenia

Audio:

• dwukierunkowe, pełen dupleks

• próbkowanie minimum 8/16/32/48 Khz

• sterowanie przepływnością strumienia

• wejście liniowe / mikrofonowe

Sieć:

• Wsparcie dla protokołów IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, QoS, FTP, CIFS/SMB, SMTP, SNMP 

v1/v2c/v3, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, DNS, ICMP, SSH

• Ochrona interfejsu loginem i hasłem, filtracja adresów IP, logowanie prób dostępu

• Możliwość kontroli dostępu za pomocą standardu IEEE 802.1X 

Ogólne:

• Obsługa przez rejestrator G-Scope 6000-IP

• Obudowa wandaloodporna minimum IK10

• klasa wodo/pyłoszczelności minimum IP66

• Praca w temperaturach od –40°C do 50°C

• Możliwość zasilania kamery w standardzie 802.3 af/at

• Złącze zasilające/transmisji danych RJ45 IP66

• kompatybilność z ONVIF

• lokalne nagrywanie na kartę pamięci umieszczoną w slocie w kamerze

• możliwość nagrywania na zasób sieciowy (NAS)

• realizowane przez kamerę funkcje takie jak: detekcja udaru, detekcja ruchu, detekcja audio

• platforma umożliwiająca wgrywanie do kamery aplikacji zgodnych z API kamery

• cyfrowy PTZ

• co najmniej dwa konfigurowalne wejścia/wyjścia

1.12. Enkoder H.264

Wideo: 

• Kompresja algorytmem H.264, profile Baseline oraz Main

• MJPEG
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• Rozdzielczości – co najmniej D1, 4CIF, 2CIF, CIF

• ilość klatek na sekundę – 50kl/sek we wszystkich rozdzielczościach przy 50 Hz

Sieć:

• Wsparcie dla protokołów IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, QoS, FTP, CIFS/SMB, SMTP, SNMP 

v1/v2c/v3, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, DNS, ICMP, SSH

• Ochrona interfejsu loginem i hasłem, filtracja adresów IP, logowanie prób dostępu

• Możliwość kontroli dostępu za pomocą standardu IEEE 802.1X 

Audio:

• dwukierunkowe, pełen dupleks

• próbkowanie minimum 8/16/32/48 Khz

• sterowanie przepływnością strumienia

• wejście liniowe / mikrofonowe

Ogólne:

• Obsługa przez rejestrator G-Scope 6000-IP

• Obsługa kamer z protokołem sterującym Pelco-D

• Aluminiowa obudowa

• Analogowe wejście video BNC

• Złącze zasilające/transmisji danych RJ-45 

• kompatybilność z ONVIF

• lokalne nagrywanie na kartę pamięci umieszczoną w slocie w kamerze

• możliwość nagrywania na zasób sieciowy (NAS)

• realizowane przez enkoder funkcje takie jak: detekcja udaru, detekcja ruchu, detekcja audio

• platforma umożliwiająca wgrywanie do kamery aplikacji zgodnych z API kamery

• co najmniej dwa konfigurowalne wejścia/wyjścia

1.13. Moduł audio / CC 

Sieć:

• Wsparcie dla protokołów IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, QoS, FTP, SMTP, SNMP v1/v2c/v3, NTP, RTSP,

RTP, TCP, UDP, IGMP, DNS, ICMP

• Ochrona interfejsu loginem i hasłem, filtracja adresów IP, logowanie prób dostępu

• Możliwość kontroli dostępu za pomocą standardu IEEE 802.1X 

Audio:

• dwukierunkowe, pełen dupleks

• próbkowanie minimum 8/16/32 Khz

• sterowanie przepływnością strumienia

• wejście liniowe / mikrofonowe

Ogólne:

• Obsługa przez rejestrator G-Scope 6000-IP
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• Metalowa obudowa

• Złącze zasilające/transmisji danych RJ-45 

• realizowane przez enkoder funkcje takie jak: detekcja audio

• platforma umożliwiająca wgrywanie do kamery aplikacji zgodnych z API kamery

• co najmniej dwa konfigurowalne wejścia/wyjścia

• możliwość montażu na szyni DIN

ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zastosowanie jako modułu Audio / CC, urządzenia wymienionego w ust. 1.12, pod

warunkiem że urządzenie docelowo będzie realizowało założone funkcjonalności, w szczególności umożliwiało 

synchronizację materiału wideo oraz audio.

1.14. Switch sieciowy High PoE 8 portowy

• Wykonanie do użytku przemysłowego

• Matryca przełączająca > 5,5 Gbps, >4 Mpps

• Gigabit uplink SFP/RJ45

• 8x10/100 IEEE802.3af/at, High Poe

• Ochrona ESD Ethernet 6[kV]

• Temperatura pracy -40° C ~ +75° C 

• mocowanie na szynie DIN lub ścianie

• zgodność ze standardami IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 

802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEEE 802.1X

• Wkładka SFP 1Gbit/s, SM jednowłóknowa, o zasięgu min 20km, kompatybilna z wkładką umieszczoną

w module wyspecyfikowanym w ust. 1.16

• Zasilacz umożliwiający pracę w HighPoE.

1.15. Moduł Cisco WS-X4516-10GE lub równoważny

Przez równoważne należy rozumieć urządzenie:

• kompatybilne z obudową WS-C4506

• umożliwiające przeniesienie obecnej konfiguracji

• posiadające co najmniej 4 porty gigabit Ethernet  SFP oraz  2 porty  10 gigabit Ethernet X2

• wyposażone w dedykowany port konsolowy 

• wyposażone w minimum 512 MB SODIMM SDRAM i minimum 64MB pamięci Flash

• zapewniające obsługę przynajmniej 4000 sieci VLAN I 4096 VLAN ID

• umożliwiające konfigurację minimum 55000 adresów MAC 

• posiadające wydajność przełączania co najmniej 136Gbps

• zdolne obsłużyć co najmniej 128000 wpisów tablicy routingu IP v4

• zdolne obsłużyć co najmniej 10000 instancji STP

• obsługujące QoQ per port  oraz per VLAN

• obsługujące DSCP
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• obsługujące co najmniej 8000 policerów zagregowanych lub indywidualnych,

• obsługujące następujące standardy i funkcjonalności w zakresie warstwy drugiej:

◦ wsparcie IEEE 802.1Q VLAN 

◦ wsparcie Inter-Switch Link (ISL) 

◦ wsparcie Dynamic Trunking Protocol (DTP)

◦ wsparcie VLAN Trunking Protocol (VTP) oraz VTP domains

◦ obsługa Per-VLAN Spanning Tree Protocol Plus (PVST+) oraz Per-VLAN Rapid Spanning Tree 

Protocol (PVRST)

◦ wsparcie Spanning-tree PortFast 

◦ wsparcie 802.1s

◦ wsparcie 802.1w

◦ wsparcie 802.3ad

◦ BPDU Guard

◦ Spanning Tree Root Guard (STRG),

◦ wsparcie Link Aggregation Control Protocol (LACP)

◦ wsparcie sprzętowe 802.1-in-802.1 (QinQ) 

◦ obsługa ramek Jumbo Frames o wielkości do  9216 bajtów

◦ obsługa ramek Baby Giants o wielkości do  1600 bajtów

• urządzenie musi obsługiwać następujące standardy i funkcjonalności w zakresie warstwy trzeciej:

◦ obsługa protokołów routingu EIGRP, OSPF, IS-IS, RIP, RIP2

◦ wsparcie dla  Inter-VLAN routing

◦ obsługa BGP4  oraz  Multicast Border Gateway Protocol (MBGP)

◦ obsługa ICMP Router Discovery Protocol

◦ obsługa Policy-based routing (PBR)

◦ funkcjonalność serwera  DHCP 

◦ obsługa  IGMP v1, v2, oraz v3

◦ obsługa IGMP snooping v1, v2, oraz v3

Moduł musi być wyposażony w dwie wkładki 10GE SM o zasięgu min 20 km oraz 2 wkładki jednowłóknowe i 

2 wkładki dwuwłoknowe SM 1Gbit/s o zasięgu min 20 km. Jeżeli do komunikacji na krótszych dystansach 

wkładki wymagają tłumika, należy zapewnić odpowiedni moduł tłumiący lub dodatkowe wkładki na krótszy 

dystans.

1.16. Moduł Cisco WS-X4448-GB-SFP lub równoważny

Poprzez równoważność należy rozumieć:

• kompatybilność z obudową WS-C4506

• 48 portów SFP  zgodnych ze standardem 1000BASE-X

• obsługa IEEE 802.3x

• Moduł wyposażony w 48 wkładek jednowłóknowych 1Gbit/s  SM/LC o zasięgu min 20 km (jeżeli do 
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komunikacji na krótszych dystansach wkładki wymagają tłumika, należy zapewnić odpowiedni moduł 

tłumiący lub dodatkowe wkładki na krótszy dystans)

2. POZOSTAŁE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

2.1. Wszystkie  podane  parametry  opisujące  przedmiot  zamówienia  są  parametrami  określającymi

właściwości (cechy) nie gorsze niż wymagane. Oznacza to, że parametry mogą być odpowiednio

inne, jeżeli dzięki temu polepszają właściwości przedmiotu zamówienia.

2.2. Dostarczony sprzęt będący przedmiotem umowy musi być fabrycznie nowy (nieużywany). Wyjątek

stanowią urządzenia/moduły/wkładki służące do modernizacji i rozbudowy switcha Cisco Catalyst

4506, które mogą być sprzętem refabrykowanym.

2.3. Dostarczony sprzęt musi posiadać oznakowanie CE.

2.4. Wszystkie zainstalowane urządzenia muszą umożliwiać prawidłową pracę, niepowodującą zakłóceń

w istniejącej strukturze Stanowiska Wspomagania Dowodzenia w Szczecinie (ALKAZAR).

2.5. Jeżeli  wykonanie jakichkolwiek prac, wymaga uzyskania koncesji  lub pozwoleń, obowiązek ich

uzyskania spoczywa na Wykonawcy.

2.6. Niezależnie  od  podanej  specyfikacji  sprzętowej,  komputery  w  wariancie  1  i  2  muszą

umożliwiać  płynne,  bez  zacięć  dekodowanie  w  tym  samym  czasie  8  strumieni  FHD

skompresowanych do formatu H.264 o przepływności min. 20 Mbit/s każdy. 

2.7. Niezależnie od podanej specyfikacji sprzętowej, komputery w wariancie 1 i 2 muszą umożliwiać

płynne, bez zacięć dekodowanie 1 strumienia 4K materiału skompresowanego do formatu H.264 o

przepływności min. 80 Mbit/s.

2.8. Niezależnie  od  podanej  specyfikacji  sprzętowej,  komputery  w  wariancie  3  muszą  umożliwiać

płynne,  bez  zacięć  dekodowanie  w tym samym czasie  4  strumieni  FHD skompresowanych  do

formatu H.264 o przepływności min. 20 Mbit/s każdy. 

2.9. Niezależnie  od  podanej  specyfikacji  sprzętowej,  komputery  w  wariancie  3  muszą  umożliwiać

płynne, bez zacięć dekodowanie 1 strumienia 4K materiału skompresowanego do formatu H.264 o

przepływności min. 80 Mbit/s.

2.10. Wszystkie komputery muszą umożliwiać obsługę RAID 0,1,5,10.

2.11. Wszystkie komputery muszą posiadać ochronę ESD na portach LAN, audio oraz USB płyty

głównej.

2.12. Komputery w wersji „Operator”, „Pomocnik”, mają być zainstalowane w posiadanych przez

zamawiającego  dedykowanych  kontenerach  biurek,  w  miejscu  obecnie  eksploatowanych

komputerów pomocniczych.

2.13. Komputery w wersji „Archiwista”, „Administrator”, mają być zainstalowane obok posiadanych

przez Zamawiającego biurek, w miejscu obecnie eksploatowanych komputerów.

2.14. W media  konwerterach należy wykorzystać  obecnie  zainstalowane wkładki  światłowodowe.

Wyjątek stanowią PK02,  PK04 oraz PK07,  gdzie  w switchu PoE należy zainstalować  wkładkę
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jednowłóknową 1Gbit/s

2.15. Komputery w wersji „Video Wall” mają być zainstalowane w szafie RACK serwerowni obiektu

„ALKAZAR”, w pomieszczeniu -1.13. ZAMAWIAJĄCY zapewnia miejsce w szafie RACK.

2.16. Stacje do ściany wideo muszą być podłączone do obecnej  ściany wideo składającej  się z 9

monitorów Panasonic TH50PH10EK zainstalowanych w układzie 3x3. ZAMAWIAJĄCY oczekuje

podłączenia stacji do obsługi ściany wideo do 8 monitorów, z czego każda stacja obsługiwać ma po

4 monitory. Dziewiąty monitor ma pozostać niepodłączony.

2.17. Stacje do ściany wideo muszą być tak skonfigurowane, aby dało się na każdym z 8 monitorów

wyświetlić sygnał z dowolnej kamery systemu monitoringu.

2.18. Stacje do ściany wideo muszą być podłączone do monitorów wielkoformatowych za pomocą

kabli  HDMI.  Konwertery HDMI -  > VGA muszą  być  zainstalowane na ostatnim odcinku -  w

zabudowie ściany.

2.19. Wykonawca uzgodni z ZAMAWIAJĄCYM adresację urządzeń sieciowych.

2.20. Switch sieciowy po rozbudowie, nie może tracić obecnie posiadanych funkcjonalności.

2.21. Wykonawca  uzgodni  z  ZAMAWIAJĄCYM  układy,  w  jakich  będą  pracować  operatorzy  i

dokona stosownej konfiguracji urządzeń.

2.22. Wykonawca  uzgodni  z  ZAMAWIAJĄCYM  profile  użytkowników  określające  dostęp  do

zasobów systemowych i dokona stosownej konfiguracji urządzeń.

2.23. Wykonawca uzgodni z ZAMAWIAJĄCYM numerację / nazewnictwo PK.

2.24. Wszystkie PK po modernizacji muszą umożliwiać również przechwytywanie i strumieniowanie

audio.  W  przypadku  gdy  kamera  nie  umożliwia  przechwytywania  audio,  należy  zapewnić

urządzenie umożliwiające synchroniczne nagrywanie i późniejsze odtwarzanie sygnału audio-video.

2.25. Należy  sprawdzić  sprawność  działania  obecnie  zainstalowanych  mikrofonów.  W  razie

stwierdzenia nieprawidłowego działania, mikrofon należy wymienić.

2.26. W PK02 ma być  zainstalowany jeden mikrofon,  jednak logicznie  system powinien być  tak

skonfigurowany,  aby  sygnał  audio  przechwytywany  przez  moduł  audio/enkoder/kamerę,  był

nagrywany do wszystkich kamer wchodzących w skład tego PK.

2.27. Wszystkie  PK po modernizacji  muszą  mieć co najmniej  1  złącze alarmowe,  umożliwiające

wygenerowanie  alarmu  i  prezentację  w  aplikacji  G-SIM,  w  przypadku  otwarcia  skrzynki

teletechnicznej. Złącza alarmowe w PK mogą być w koderach lub kamerach.

2.28. Do każdego PK wyposażonego w skrzynkę  teletechniczną będącą w polu widzenia  kamery

szybkoobrotowej,  należy  zaprogramować  scenariusz  „Po  otwarciu  skrzynki  teletechnicznej,

wygeneruj alarm i skieruj na nią kamerę szybkoobrotową”.

2.29. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do możliwości 1 korekty ustawień kamery na słupie

każdego PK, w ciągu miesiąca od odebrania instalacji.

2.30. Wszystkie  demontowane  urządzenia  stanowią  własność  Zamawiającego.  Urządzenia  po

demontażu należy zwrócić za protokołem do Zamawiającego.
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2.31. Należy  sprawdzić  sprawność  obecnie  zainstalowanych  kontaktronów  w  skrzynkach

teletechnicznych. W razie stwierdzenia uszkodzenia, kontaktron należy wymienić.

2.32. Opóźnienie strumienia sieciowego z zastosowanych kamer nie może być większe niż 250 [ms].

2.33. Instalacja  systemu  powinna  być  wykonana  starannie,  zgodnie  z  aktualnymi  przepisami  i

uznanymi  regułami  techniki  w rozumieniu międzynarodowych i  europejskich no,  wytycznych i

zaleceń.

2.34. Do  wykonania  instalacji  zasilającej  i  sygnałowej  punktów  kamerowych  należy  zastosować

odpowiednie przewody, przystosowane do ich środowiska pracy. W razie potrzeby przewody należy

układać w rurkach, rurkach ekranowanych, rurkach Peszla lub korytkach osłonowych, o trwałości

odpowiedniej  dla  lokalnych  warunków  atmosferycznych.  W  miejscach  dostępnych  dla  osób

postronnych instalację należy chronić rurkami stalowymi. Rurki i korytka osłonowe na zewnątrz

budynków należy stosować tak, aby nie dopuścić do gromadzenia się w nich wody.

2.35. WYKONAWCA dostarczy  dokumentację  powykonawczą  dla  zmodernizowanego  systemu.

Dokumentacja musi być sporządzona w języku polskim.

2.36. Dokumentacja  musi  odzwierciedlać  stan  faktyczny  systemu  i  zawierać  szczegółowy  opis

wszystkich  ustawień  konfigurowalnych  urządzeń  oraz  oprogramowania  systemu,  za  pomocą

którego  można  dokonywać  zmian  w tych  urządzeniach.  W szczególności  dotyczy to  koderów,

kamer  IP,  rejestratorów,  przełączników  zarządzalnych.  Konfiguracja  dodatkowo  powinna  być

przedstawiona  w  postaci  listingów  lub  w  plikach  umożliwiających  załadowanie  do  pamięci

urządzeń w celu odtworzenia pierwotnych ustawień.

2.37. Przed odbiorem końcowym systemu, w miejscach w których nastąpiła ingerencja w aktualną

instalację, należy przeprowadzić:

◦ pomiary wymagane dla instalacji zasilających przed ich uruchomieniem

◦ pomiary skuteczności ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym

◦ testy funkcjonalne systemu monitoringu,  tj.:  kamer  obrotowych,  stacjonarnych,  urządzeń do

rejestracji, manipulatorów oraz oprogramowania do zarządzania systemem.

2.38. System można będzie uznać za uruchomiony, gdy podczas odbioru, komisja powołana przez

Zamawiającego,  stwierdzi  prawidłowe  i  wystarczające  wykonywanie  przez  system  wszystkich

założonych funkcji.  System nie będzie uznany za uruchomiony,  jeśli  którakolwiek z założonych

funkcji nie będzie wykonywana lub będzie wykonywana nieprawidłowo. Dodatkowo wymaga się,

aby niezależnie od wymagań Zamawiającego, praca urządzeń była adekwatna do podanych przez

Wykonawcę ich parametrów technicznych z kart katalogowych.

2.39. Monitor, komputer, mysz, klawiatura muszą być w kolorze czarnym.

2.40. WYKONAWCA  przekaże  Zamawiającemu  hasła  administracyjne  do  wszystkich

zmodernizowanych zarządzalnych urządzeń.

2.41. WYKONAWCA zapewni patchcordy światłowodowe do zestawienia redundantnego połączenia

w relacji SWD ↔ SPNT odpowiednio do zastosowanych przez siebie wkładek.

2.42. ZAMAWIAJĄCY informuje iż dysponuje pisemną zgodą SPNT na konfigurację zakupionego i
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zainstalowanego  rejestratora  G-Scope  6000-IP przeznaczonego  do  obsługi  monitoringu.  SPNT

udostępni  również pomieszczenia  oraz udzieli  wsparcia logistycznego w zakresie wykonywania

prac konfiguracyjnych rejestratora.

2.43. W celu  zapewnienia  wysokiej  jakości  oraz  zachowania  powszechnie  uznanych  standardów,

podczas  wykonywania  prac  modernizacyjnych  należy  stosować  się  odpowiednio  do  niżej

wymienionych norm i wytycznych:

2.43.1. PN-EN 50132-5-1:2012E – Systemy alarmowe-Systemy dozorowe CCTVstosowane w
zabezpieczeniach - Część 5-1: Transmisja wideo – Ogólne wymagania eksploatacyjne 

2.43.2. PN-EN 50132-5-2:2012E -  Systemyalarmowe-Systemy  dozorowe  CCTV stosowanew
zabezpieczeniach - Część 5-2: Protokoły sieciowe (IP) dotyczące transmisji wideo

2.43.3. PN-EN 50132-5-3:2013-04E - Systemyalarmowe-Systemydozorowe CCTV stosowanew
zabezpieczeniach - Część 5-3: Transmisja video - Analogowa i cyfrowa transmisja video

2.43.4. PN-EN 50132-7:2013-04E - Systemyalarmowe-Systemydozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach - Część 7: Wytyczne stosowania 

2.43.5. PN-EN 62676-1-1:2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -
Część 1-1: Wymagania systemowe - Postanowienia ogólne 

2.43.6. PN-EN 62676-1-2:2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -
Część 1-2: Wymagania systemowe - Wymagania eksploatacyjne dotyczące transmisji wizji 

2.43.7. PN-EN 62676-2-1:2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -
Część 2-1: Protokoły transmisji wizji - Wymagania ogólne 

2.43.8. PN-EN 62676-2-2:2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -
Część 2-2: Protokoły transmisji wizji - Zastosowanie międzyoperacyjności IP oparte na usługach
HTTP i REST 

2.43.9. PN-EN 62676-2-3:2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -
Część 2-3: Protokoły transmisji wizji - Zastosowanie międzyoperacyjności IP oparte na usługach
Web

2.43.10. PN-EN 62676-4:2015-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -
Część 4: Wytyczne stosowania 

3. SZKOLENIA.

Po zakończeniu prac i  uruchomieniu  systemu WYKONAWCA,  w terminie  do 7 dni  od dokonania

odbioru  technicznego,  przeprowadzi  szkolenia  osób  wskazanych  przez  ZAMAWIAJĄCEGO  w

następujących zakresach:

a) Szkolenia dla 15 Operatorów systemu monitoringu:

 Logowanie i rozpoczęcie pracy

 obsługa oprogramowania systemowego

 obsługa sterownika systemowego

 funkcje dostępne ze sterownika systemowego

 wykorzystanie funkcji zaprogramowanych

 klawisze funkcyjne sterownika systemowego

 punkty obserwacji poszczególnych kamer

 obserwacje wektorowe poszczególnych kamer

 identyfikowanie sektorów obserwacji poszczególnych kamer

 trasy obserwacji poszczególnych kamer
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 programowanie wybranych funkcji

 programowanie parametrów punktów obserwacji

 programowanie obserwacji wektorowych

 programowanie id (etykiet) sektorów

 programowanie torów obserwacji (ptz tours)

 obsługa rejestratorów i drukarek

 instrukcja nagrywania

 instrukcja odtwarzania

 instrukcja drukowania

 omówienie podstawowych problemów eksploatacyjno-serwisowych systemu

b) Szkolenia dla 2 Administratorów systemu:

 zakres podstawowy jak dla Operatorów (lit. )

 zakres poszerzony o funkcje administracyjne i techniczne systemu

 rozwiązywanie podstawowych problemów technicznych i funkcjonalnych systemu i

podsystemów, procedury awaryjne

 konfiguracja i zarządzanie użytkownikami

 konfiguracja i zarządzanie rejestratorami

 konfiguracja i zarządzanie kamerami

 konfiguracja i zarządzanie koderami

 komunikacja z serwisem WYKONAWCY

4. GWARANCJA

4.1. WYKONAWCA gwarantuje, iż wykonane roboty oraz dostarczony sprzęt, podzespoły, urządzenia i

inne przedmioty zamówienia, nie mają wad konstrukcyjnych,  materiałowych lub wynikających z

błędów  technologicznych  i  zapewniają  bezpieczne  i  bezawaryjne  użytkowanie  monitoringu

wizyjnego.

4.2. WYKONAWCA oświadcza, iż ponosi odpowiedzialność za szkody ZAMAWIAJĄCEGO i osób

trzecich  spowodowane  istnieniem  wad  ukrytych  sprzętu,  podzespołów,  urządzeń  i  innych

przedmiotów dostarczonych w ramach przedmiotu zamówienia publicznego oraz wykonywanych

robót budowlanych i montażowych, jak i szkody powstałe przy usuwaniu tych wad.

4.3. Na  dostarczony  sprzęt,  podzespoły,  urządzenia  i  inne  przedmioty  dostarczone  w  ramach

przedmiotu  zamówienia  publicznego,  a  także  wykonane  roboty  WYKONAWCA  udziela  co

najmniej 24 miesięcznej gwarancji. Dotyczy to również sprzętu refabrykowanego. Okres gwarancji

liczy się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 

4.4. Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być zgłoszone także po upływie okresu gwarancji, jeżeli przed

jego upływem ZAMAWIAJĄCY zawiadomi WYKONAWCĘ o istnieniu wady.
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4.5. W  czasie  związania  terminem  gwarancji  WYKONAWCA  zobowiązuje  się  do  bezpłatnego

usuwania  wad  wykonywanych  robót  oraz  wad  sprzętu,  podzespołów,  urządzeń  i  innych

przedmiotów dostarczonych w ramach przedmiotu zamówienia publicznego. O wystąpieniu wad

ZAMAWIAJĄCY  powiadomi  WYKONAWCĘ  w  formie  pisemnej  lub  telefonicznej,  podając

rodzaje stwierdzonej wady.

4.5.1. W  przypadku  zgłoszenia  przez  ZAMAWIAJĄCEGO  wad,  WYKONAWCA

zobowiązuje się do usunięcia wad w możliwie najkrótszym terminie

4.5.2. Fakt usunięcia wad zostanie potwierdzony w spisanym obustronnie protokole.

4.5.3. Okresy gwarancji  na sprzęt,  podzespoły,  urządzenia,  inne przedmioty dostarczone w

ramach  przedmiotu  zamówienia  publicznego,  ulegają  wydłużeniu  o  okresy  dokonywania

napraw gwarancyjnych oraz okresy trwania przeszkód uniemożliwiających dokonanie naprawy.

4.5.4. W przypadku wystąpienia wad sprzętu bądź jego elementów, które będą się powtarzały

trzeci  raz  bądź  wad,  których  nie  da  się  usunąć,  WYKONAWCA  zobowiązany  jest  do

dokonania na swój koszt wymiany sprzętu na nowy, identyczny z wymienianym, lub jeżeli jest

już niedostępny na rynku o parametrach nie gorszych od wymienianego.

4.5.5. Na  nowy  sprzęt,  podzespół,  urządzenie,  inny  przedmiot,  udzielona  zostaje  24

miesięczna gwarancja liczona od dnia dostarczenia nowego sprzętu.

4.5.6. W  przypadku  nie  usunięcie  wady  przez  WYKONAWCĘ  w  wyżej  wymienionym

terminie,  ZAMAWIAJĄCEMU  przysługuje  prawo  zastępczego  zlecenia  usunięcia  wad  na

ryzyko i koszt WYKONAWCY. ZAMAWIAJĄCEGO nie obciąża dowód, z jakich przyczyn

powstała wada w zrealizowanym przez WYKONAWCĘ przedmiocie zamówienia.

4.5.7. W przypadku reklamacji wady przez WYKONAWCĘ, na swój koszt przedstawia on

dowód uwalniający go od odpowiedzialności za wystąpienie wady.

4.5.8. WYKONAWCA zobowiązuje się wobec ZAMAWIAJĄCEGO do spełnienia wszelkich

roszczeń wynikających z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

4.5.9. WYKONAWCA  uzgodni  z  ZAMAWIAJĄCYM  algorytm  zgłaszania  i  usuwania

awarii.

4.5.10. WYKONAWCA  bierze  na  siebie  pełną  odpowiedzialność  za  niezgodność  danych

technicznych i funkcjonalnych urządzeń, oferowanych w ramach zamówienia publicznego. W

przypadku  stwierdzenia  niezgodności  danych,  nawet  po  ustaniu  GWARANCJI,

WYKONAWCA zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia powstałej usterki lub wymiany

urządzenia.

4.5.11. Zakupione urządzenia muszą być przystosowane do pracy ciągłej, 24 godziny na dobę.

Ewentualne uszkodzenia komputera, powstałe wskutek pracy ciągłej, nie mogą być podstawą

do odrzucenia roszczeń przez WYKONAWCĘ.
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Słowniczek skrótów i pojęć:

ZAMAWIAJĄCY – Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie.

OFERENT – podmiot składający ofertę do niniejszego zamówienia publicznego.

WYKONAWCA – podmiot, który złożył najkorzystniejszą ofertę wg przyjętych kryteriów i będzie realizował

przedmiot zamówienia publicznego określonego w niniejszej specyfikacji.

SWD – System Wspomagania Dowodzenia przy ulicy Piotra i Pawła 4/5.

TCM – Techniczne Centrum Monitoringu 

COM – Centrum Obsługi Monitoringu w SWD

SMMS – System Monitoringu Miasta Szczecina

SPNT – Szczeciński Park Naukowo Technologiczny (Technopark Pomerania)

WGKiOŚ - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

PK – Punkt Kamerowy.

PSTD – Policyjna Sieć Transmisji Danych.

4K – obraz o rozdzielczości 3840x2160p

PTZ - Pant/Tilt/Zoom

FHD – obraz o rozdzielczości 1920.x1080p

GWARANCJA – okres,  w którym WYKONAWCA zobowiązuje  się  do  bezpłatnego dokonywania  napraw,

usuwania  wad  wykonywanych  robót  oraz  wad  sprzętu,  podzespołów,  urządzeń  i  innych  przedmiotów

dostarczonych w ramach przedmiotu zamówienia.
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Konfiguracja switcha Cisco Catalyst 4506:

cat4506#sh ver
Cisco IOS Software, Catalyst 4500 L3 Switch Software (cat4500-IPBASEK9-M), Version
12.2(54)SG1, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2011 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 27-Jan-11 11:46 by prod_rel_team
Image text-base: 0x10000000, data-base: 0x120B1F6C

ROM: 12.2(31r)SGA1
Dagobah Revision 226, Swamp Revision 34

cat4506 uptime is 4 weeks, 2 days, 18 hours, 8 minutes
System returned to ROM by power-on
System restarted at 14:07:25 UTC+1 Tue Sep 13 2016
System image file is "bootflash:cat4500-ipbasek9-mz.122-54.SG1.bin"

This product contains cryptographic features and is subject to United
States and local country laws governing import, export, transfer and
use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply
third-party authority to import, export, distribute or use encryption.
Importers, exporters, distributors and users are responsible for
compliance with U.S. and local country laws. By using this product you
agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable
to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.

A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html

If you require further assistance please contact us by sending email to
export@cisco.com.

cisco WS-C4506 (MPC8245) processor (revision 10) with 262144K bytes of memory.
Processor board ID FOX11380MGD
MPC8245 CPU at 266Mhz, Supervisor II+
Last reset from PowerUp
3 Virtual Ethernet interfaces
48 FastEthernet interfaces
26 Gigabit Ethernet interfaces
511K bytes of non-volatile configuration memory.

Configuration register is 0x2102

cat4506#sh inv
NAME: "Switch System", DESCR: "Cisco Systems, Inc. WS-C4506 6 slot switch "
PID: WS-C4506          , VID: V08  , SN: FOX11380MGD

NAME: "Linecard(slot 1)", DESCR: "Supervisor II+ with 2 1000BaseX GBIC ports"
PID: WS-X4013+         , VID: V14  , SN: JAE11441MO5

NAME: "GigabitEthernet1/1", DESCR: "1000BaseLH"
PID: Unspecified       , VID:      , SN: FNS1236001G

NAME: "GigabitEthernet1/2", DESCR: "1000BaseLH"
PID: Unspecified       , VID:      , SN: FNS123603EU

NAME: "Linecard(slot 2)", DESCR: "10/100/1000BaseT (RJ45) with 24 10/100/1000 
baseT ports"
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PID: WS-X4424-GB-RJ45  , VID: V05  , SN: JAE11441ILK

NAME: "Linecard(slot 3)", DESCR: "48 100BaseX (SFP) port linecard"
PID: WS-X4248-FE-SFP   , VID: V04  , SN: JAE1126NJZF

NAME: "FastEthernet3/1", DESCR: "100Base-LX-FE"
PID: Unspecified       , VID:      , SN: ECL114104YD

NAME: "FastEthernet3/2", DESCR: "100Base-LX-FE"
PID: Unspecified       , VID:      , SN: OCP11357735

NAME: "FastEthernet3/3", DESCR: "100Base-LX-FE"
PID: Unspecified       , VID:      , SN: ECL114104Y1

NAME: "FastEthernet3/4", DESCR: "100Base-LX-FE"
PID: Unspecified       , VID:      , SN: OCP11357563

NAME: "FastEthernet3/5", DESCR: "100Base-LX-FE"
PID: Unspecified       , VID:      , SN: ECL114104YC

NAME: "FastEthernet3/6", DESCR: "100Base-LX-FE"
PID: Unspecified       , VID:      , SN: OCP11357738

NAME: "FastEthernet3/7", DESCR: "100Base-LX-FE"
PID: Unspecified       , VID:      , SN: ECL114104XZ

NAME: "FastEthernet3/8", DESCR: "100Base-LX-FE"
PID: Unspecified       , VID:      , SN: OCP11357538

NAME: "FastEthernet3/9", DESCR: "100Base-LX-FE"
PID: Unspecified       , VID:      , SN: ECL114104Y4

NAME: "FastEthernet3/10", DESCR: "100Base-LX-FE"
PID: Unspecified       , VID:      , SN: OCP11357663

NAME: "FastEthernet3/11", DESCR: "100Base-LX-FE"
PID: Unspecified       , VID:      , SN: ECL114104Y0

NAME: "FastEthernet3/12", DESCR: "100Base-LX-FE"
PID: Unspecified       , VID:      , SN: OCP11357639

NAME: "FastEthernet3/13", DESCR: "100Base-LX-FE"
PID: Unspecified       , VID:      , SN: ECL114104XY

NAME: "FastEthernet3/14", DESCR: "100Base-LX-FE"
PID: Unspecified       , VID:      , SN: OCP10281241

NAME: "FastEthernet3/15", DESCR: "100Base-LX-FE"
PID: Unspecified       , VID:      , SN: ECL114104Y6

NAME: "FastEthernet3/16", DESCR: "100Base-LX-FE"
PID: Unspecified       , VID:      , SN: OCP11357638

NAME: "FastEthernet3/17", DESCR: "100Base-LX-FE"
PID: Unspecified       , VID:      , SN: ECL114104Z4

NAME: "FastEthernet3/18", DESCR: "100Base-LX-FE"
PID: Unspecified       , VID:      , SN: OCP10281076

NAME: "FastEthernet3/19", DESCR: "100Base-LX-FE"
PID: Unspecified       , VID:      , SN: ECL114104YG

NAME: "FastEthernet3/20", DESCR: "100Base-LX-FE"
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PID: Unspecified       , VID:      , SN: OCP10281087

NAME: "FastEthernet3/21", DESCR: "100Base-LX-FE"
PID: Unspecified       , VID:      , SN: ECL114104YZ

NAME: "FastEthernet3/22", DESCR: "100Base-LX-FE"
PID: Unspecified       , VID:      , SN: OCP10281098

NAME: "FastEthernet3/23", DESCR: "100Base-LX-FE"
PID: Unspecified       , VID:      , SN: ECL114104Z1

NAME: "FastEthernet3/24", DESCR: "100Base-LX-FE"
PID: Unspecified       , VID:      , SN: OCP10281073

NAME: "FastEthernet3/25", DESCR: "100Base-LX-FE"
PID: Unspecified       , VID:      , SN: ECL114104YY

NAME: "FastEthernet3/26", DESCR: "100Base-LX-FE"
PID: Unspecified       , VID:      , SN: OCP10280616

NAME: "FastEthernet3/27", DESCR: "100Base-LX-FE"
PID: Unspecified       , VID:      , SN: ECL114104YS

NAME: "FastEthernet3/28", DESCR: "100Base-LX-FE"
PID: Unspecified       , VID:      , SN: OCP11357641

NAME: "FastEthernet3/29", DESCR: "100Base-LX-FE"
PID: Unspecified       , VID:      , SN: ECL114104YM

NAME: "FastEthernet3/30", DESCR: "100Base-LX-FE"
PID: Unspecified       , VID:      , SN: OCP11357764

NAME: "FastEthernet3/31", DESCR: "100Base-LX-FE"
PID: Unspecified       , VID:      , SN: ECL114104YN

NAME: "FastEthernet3/32", DESCR: "100Base-LX-FE"
PID: Unspecified       , VID:      , SN: OCP11356939

NAME: "FastEthernet3/33", DESCR: "100Base-LX-FE"
PID: Unspecified       , VID:      , SN: ECL114104YV

NAME: "FastEthernet3/34", DESCR: "100Base-LX-FE"
PID: Unspecified       , VID:      , SN: OCP10281272

NAME: "FastEthernet3/35", DESCR: "100Base-LX-FE"
PID: Unspecified       , VID:      , SN: ECL114104Y9

NAME: "FastEthernet3/36", DESCR: "100Base-LX-FE"
PID: Unspecified       , VID:      , SN: OCP10280625

NAME: "FastEthernet3/37", DESCR: "100Base-LX-FE"
PID: Unspecified       , VID:      , SN: ECL114104Z0

NAME: "FastEthernet3/38", DESCR: "100Base-LX-FE"
PID: Unspecified       , VID:      , SN: OCP10280620

NAME: "FastEthernet3/39", DESCR: "100Base-LX-FE"
PID: Unspecified       , VID:      , SN: ECL114104YW

NAME: "FastEthernet3/40", DESCR: "100Base-LX-FE"
PID: Unspecified       , VID:      , SN: OCP10280615

NAME: "FastEthernet3/41", DESCR: "100Base-LX-FE"
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PID: Unspecified       , VID:      , SN: ECL114104Z9

NAME: "FastEthernet3/42", DESCR: "100Base-LX-FE"
PID: Unspecified       , VID:      , SN: OCP11357567

NAME: "FastEthernet3/43", DESCR: "100Base-LX-FE"
PID: Unspecified       , VID:      , SN: ECL114104Z8

NAME: "FastEthernet3/44", DESCR: "100Base-LX-FE"
PID: Unspecified       , VID:      , SN: OCP11357076

NAME: "FastEthernet3/45", DESCR: "100Base-LX-FE"
PID: Unspecified       , VID:      , SN: ECL114104YA

NAME: "FastEthernet3/46", DESCR: "100Base-LX-FE"
PID: Unspecified       , VID:      , SN: OCP11357049

NAME: "FastEthernet3/47", DESCR: "100Base-LX-FE"
PID: Unspecified       , VID:      , SN: ECL114104YJ

NAME: "FastEthernet3/48", DESCR: "100Base-LX-FE"
PID: Unspecified       , VID:      , SN: OCP11357051

NAME: "Fan", DESCR: "FanTray"
PID: WS-X4596          , VID: V05  , SN: NWG110508KT

NAME: "Power Supply 1", DESCR: "Power Supply ( AC 1000W )"
PID: PWR-C45-1000AC    , VID: V05  , SN: DTH1124P106

NAME: "Power Supply 2", DESCR: "Power Supply ( AC 1000W )"
PID: PWR-C45-1000AC    , VID: V05  , SN: DTH1124P340
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Wykaz PK SMMS

PK01 – Budynek KWP w Szczecinie
PK02 – Pl. Żołnierza Polskiego
PK03 – Plac Rodła
PK04 – Brama Portowa
PK05 – Most Długi
PK06 – Pl. Szarych Szeregów
PK07 – Plac Kościuszki
PK08 – Emilii Plater / Szczanieckiej
PK09 – Rondo Giedroycia
PK10 – ZUW
PK11 – Urząd Miejski (pl. Armii Krajowej)
PK12 – Urząd Miejski (Jasne Błonia)
PK13 – Trasa Zamkowa
PK14 – Grodzka / Staromiejska
PK15 – Plac Zwycięstwa / św. Wojciecha
PK16 – Plac Zwycięstwa/Kopernika/Krzywoustego
PK17 – Krzywoustego / Bogusława
PK18 – Kopernika / Narutowicza
PK19 – Wierzbowa / Lednicka
PK20 – Boh. Warszawy / Krzywoustego
PK21 – Boh. Warszawy / Mickiewicza
PK22 – Woj. Polskiego / Niedziałkowskiego
PK23 – Plac Odrodzenia
PK24 – Plac Grunwaldzki (UM)
PK25 – Matejki / Malczewskiego
PK26 – Wyzwolenia / Malczewskiego
PK27 – Wyzwolenia / Lubomirskiego – punkt wyłączony z modernizacji
PK28 – Mickiewicza / Wernyhory / Żołnierska
PK29 – Gdańska
PK30 – Plac Zgody
PK31 – Eskadrowa / Leszczynowa
PK32 – Struga / Gryfińska
PK33 – Struga / Rydla
PK34 – Rondo Gierosa
PK35 – Trasa Zamkowa (Gdańska / Energetyków)
PK36 – Pomorska / Goleniowska
PK37 – Ściegiennego / Śmiałego
PK38 – Plac Lotników
PK39 – Plac Grunwaldzki 2
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