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Załącznik nr 6 do siwz 
 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

(Szczegółowe warunki przedmiotu Umowy)  
 
 
1. Wykaz typów urządzeń (elementów radiolinii) posiadanych przez Zamawiającego 
 

1.1. Antena: Ceragon Am-1-38-CR, (frequency range: 37.00-40.00 GHz); 
1.2. ODU: RFU-CX1-E-38-H-TL (Rx freq: 38820 – 39440, Tx freq: 37560 – 38180); 
1.3. IDU: IP-20G-M2-E6-T16-2DC+SM; 
1.4. Zasilacz: Meanwell RS-150-48. 

 
 
2. Ogólne wymagania dotyczące instalacji 

 
2.1. Koncepcja montażu radiolinii we wszystkich lokalizacjach końcowych przewiduje 

podłączenie strumienia danych do/z IDU z przełącznikami sieci OST112 znajdującymi 
się w serwerowniach (w szafach Rack19”) oraz podłączenie jednostek IDU do 
wydzielonej policyjnej sieci zarządzania dostępnej w serwerowniach komend Policji. 
Jednocześnie wymagane jest skonfigurowanie urządzeń w taki sposób, aby możliwe 
było zarządzanie wszystkimi urządzeniami aktywnymi, również po stronie PSP 
i ewentualnie w punktach pośrednich; 

2.2. Instalacje kablowe (kable RF) powinny być zabezpieczone przed skutkami wyładowań 
atmosferycznych (opaski uziemiające, odgromniki) wg wymagań; 

2.3. W lokalizacjach, w których znajdują się rozdzielone pomieszczenia radiotelefonów 
i serwerowni przyjęto instalację IDU w pomieszczeniach radiotelefonów, jako 
bliższych masztom (skrócenie długości kabla RF). Zamawiający nie wyklucza jednak 
możliwości instalacji jednostek IDU w serwerowniach (np. bezpośrednio w szafach 
OST112). Każdorazowo wymaga to jednak uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego. 

 
 
3. Wykaz i charakterystyka punktów instalacji wraz z planowanym zakresem prac 
 

3.1. KPP Białogard, ul. Staromiejska 35 (54N 00' 19,7” / 15E 59' 18,6”) 
3.1.1. rodzaj masztu: rurowy 16m na dachu, dach płaski; 
3.1.2. montaż IDU w pomieszczeniu radiotelefonów (poddasze); dł. drogi kablowej RF: 

10 m; 
3.1.3. wymagana dostawa szafy TI dla IDU; 
3.1.4. wymagane ułożenie LAN między pomieszczeniem radiotelefonów (miejscem 

montażu IDU) a serwerownią - długość ok. 20 m x 2 skrętki; 
3.1.5. osoba do kontaktów roboczych: Przemysław Wosiński, tel. 94 31 58 519; 

 
3.2. KP PSP Białogard, ul. Szosa Połczyńska 1 (53N 59’ 53,2” / 15E 59’ 43,2”) 

3.2.1. rodzaj masztu: rurowy 18m na dachu, dach płaski; 
3.2.2. montaż IDU w serwerowni; dł. drogi kablowej RF: 30m; 
3.2.3. osoba do kontaktów roboczych: asp. sztab. Robert Szabla, tel. 602 197 998; 

 
3.3. KPP Drawsko Pomorskie, ul. Obrońców Westerplatte 3 (53N 31’ 35,3” / 15E 48’ 48,1”) 

3.3.1. rodzaj masztu: rurowy 12m (ponad kalenicę) na dachu, dach stromy, kryty 
dachówką; 

3.3.2. montaż IDU w pomieszczeniu radiotelefonów (poddasze); dł. drogi kablowej RF: 
25 m; 

3.3.3. wymagane ułożenie LAN między pomieszczeniem radiotelefonów (miejscem 
montażu IDU) a serwerownią - długość ok. 20 m x 2 skrętki; 

3.3.4. osoba do kontaktów roboczych: Piotr Grądman, tel. 94 36 30 518; 
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3.4. KP PSP Drawsko Pomorskie, pl. Marii Konopnickiej 1 (53N 31’ 48,8” / 15E 48’ 55,9”) 

3.4.1. rodzaj masztu: rurowy 8m na dachu, dach płaski; 
3.4.2. montaż IDU w serwerowni; dł. drogi kablowej RF: 25m; 
3.4.3. osoba do kontaktów roboczych: Rafał Gorczyca, tel. 517 445 670; 

 
3.5. KPP Goleniów, ul. Maszewska 9 (53N 33’ 43,6” / 14E 50’ 46,7”) 

3.5.1. rodzaj masztu: rurowy 35m wolnostojący; 
3.5.2. montaż IDU w pomieszczeniu radiotelefonów przy wieży; 
3.5.3. dł. drogi kablowej RF: ok. 50m; 
3.5.4. osoba do kontaktów roboczych: Dawid Mitlosz, tel. 91 46 02 580; 

 
3.6. KP PSP Goleniów, ul. Generała Andersa 8 (53N 33’ 33,8” / 14E 49’ 50,0”) 

3.6.1. rodzaj masztu: rurowy 18m na dachu, dach płaski; 
3.6.2. montaż IDU w serwerowni; dł. drogi kablowej RF: 28m; 
3.6.3. osoba do kontaktów roboczych: mł. bryg. Jan Glanc, tel. 607 260 547; 

 
3.7. KPP Gryfino, ul. Łużycka 3d (53N 14’ 54,9” / 14E 29’ 25,9”) 

3.7.1. rodzaj masztu: kratowy 24m na budynku, dach płaski; 
3.7.2. montaż IDU w pomieszczeniu radiotelefonów; dł. drogi kablowej RF: ok. 30m; 
3.7.3. osoba do kontaktów roboczych: Roman Łoza, tel. 605 969 243; 

 
3.8. KP PSP Gryfino, ul. Łużycka 1 (53N 14’ 59,1” / 14E 29’ 23,9”) 

3.8.1. rodzaj masztu: kratowy 20m wolnostojący; 
3.8.2. montaż IDU w serwerowni; dł. drogi kablowej RF: 30m; 
3.8.3. osoba do kontaktów roboczych: Artur Skwarzyński, tel. 791 998 816; 

 
3.9. KPP Kamień Pomorski, ul. Żwirki i Wigury 2 (53N 58’ 19,9” / 14E 46’ 31,5”) 

3.9.1. rodzaj masztu: rurowy 16,5m na dachu, dach płaski; 
3.9.2. montaż IDU w serwerowni; dł. drogi kablowej RF: 55m; 
3.9.3. osoba do kontaktów roboczych: Robert Ciemniewski, tel. 888 300 440; 

 
3.10. KP PSP Kamień Pomorski, ul. Wolińska 7d (53N 57’ 46,9” / 14E 46’ 33,9”) 

3.10.1. rodzaj masztu: rurowy 15m na dachu, dach płaski; 
3.10.2. montaż IDU w serwerowni; dł. drogi kablowej RF: 50m; 
3.10.3. osoba do kontaktów roboczych: mł. bryg. Tomasz Weremczuk, tel. 509 359 149; 

 
3.11. KPP Łobez, ul. Wojska Polskiego 2 (53N 38’ 01,0” / 15E 36’ 53,9”) 

3.11.1. rodzaj masztu: rurowy 14m (ponad kalenicę) na budynku, dach stromy, kryty 
dachówką; 

3.11.2. montaż IDU w serwerowni; dł. drogi kablowej RF: 45m; należy zweryfikować 
drożność przepustu poprzez połać dachową; 

3.11.3. osoba do kontaktów roboczych: Mariusz Jarzębski, tel. 663 517 523; 
 

3.12. KP PSP Łobez, ul. Przemysłowa 2 (53N 38’ 41,0” / 15E 37’ 14,8”) 
3.12.1. rodzaj masztu: kratowy 30m wolnostojący; 
3.12.2. montaż IDU w serwerowni; dł. drogi kablowej RF: 80m; 
3.12.3. osoba do kontaktów roboczych: Paweł Różański, tel. 666 879 934; 

 
3.13. KPP Pyrzyce, ul. Kościuszki 24 (53N 08’ 42,1” / 14E 53’ 07,3”) 

3.13.1. rodzaj masztu: kratowy 21m wolnostojący; 
3.13.2. montaż IDU w pomieszczeniu radiotelefonów; dł. drogi kablowej RF: ok. 25m; 
3.13.3. konieczne wykonanie przepustu do budynku dla kabla RF; 
3.13.4. wymagane ułożenie LAN z pomieszczenia radiotelefonów (miejsca montażu 

IDU) do serwerwoni (długość ok. 60 m x 2 skrętki); 
3.13.5. osoba do kontaktów roboczych: Szymon Rakowski, tel. 509 602 356; 
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3.14. KP PSP Pyrzyce, ul. Stargardzka 29 (53N 09’ 00,8” / 14E 53’ 31,4”) 
3.14.1. rodzaj masztu: kratowy 25m wolnostojący; 
3.14.2. montaż IDU w serwerowni; dł. drogi kablowej RF: 30m; 
3.14.3. osoba do kontaktów roboczych: Paweł Spychalski, tel. 607 330 998; 

 
3.15. KPP Stargard, ul. Warszawska 29 (53N 19’ 57,5” / 15E 02’ 23,4”) 

3.15.1. rodzaj masztu: kratowy 18m na budynku, dach płaski; 
3.15.2. montaż IDU w pomieszczeniu radiotelefonów; dł. drogi kablowej RF: ok. 25m; 
3.15.3. osoba do kontaktów roboczych: Jacek Rembiszewski, tel. 91 48 13 519; 

 
3.16. KP PSP Stargard, ul. Bogusława IV nr 21 (53N 20’ 00,5” / 15E 02’ 16,0”) 

3.16.1. rodzaj masztu: kratowy 16m na budynku, dach płaski; 
3.16.2. montaż IDU w serwerowni; dł. drogi kablowej RF: 30m; 
3.16.3. osoba do kontaktów roboczych: ogn. Damian Bielicki, tel. 698 616 241; 

 
3.17. KPP Szczecinek, ul. Polna 25 (53N 43’ 02,1” / 16E 40’ 39,2”) 

3.17.1. rodzaj masztu: kratowy 18m na budynku, dach płaski; 
3.17.2. montaż IDU w serwerowni; dł. drogi kablowej RF: ok. 20m; 
3.17.3. osoba do kontaktów roboczych: Krzysztof Warianka, tel. 94 37 53 519; 

 
3.18. KP PSP Szczecinek, ul. 1-go Maja 61 (53N 42’ 59,7” / 16E 41’ 29,3”) 

3.18.1. rodzaj masztu: kratowy 16m na budynku, dach płaski; 
3.18.2. montaż IDU w serwerowni; dł. drogi kablowej RF: 68m; 
3.18.3. osoba do kontaktów roboczych: asp. Mirosław Śledź, tel. 795 580 231; 

 
3.19. KPP Świdwin, ul. Wojska Polskiego 18a (53N 46’ 19,9” / 15E 46’ 54,3”) 

3.19.1. rodzaj masztu: rurowy 9m (ponad kalenicę) na budynku, dach stromy, kryty 
dachówką; 

3.19.2. montaż IDU w pomieszczeniu radiotelefonów; dł. drogi kablowej RF: ok. 20m; 
3.19.3. konieczne jest wykonanie drogi kablowej od pomieszczenia radiotelefonów do 

serwerowni (2 kondygnacje poniżej); długość drogi to ok. 40m; w drodze 
kablowej ułożyć LAN – 2 skrętki; 

3.19.4. osoba do kontaktów roboczych: Tomasz Kozajda, tel. 94 36 50 518; 
 

3.20. KP PSP Świdwin, ul. Armii Krajowej 23 (53N 47’ 05,7” / 15E 46’ 55,8”) 
3.20.1. rodzaj masztu: kratowy 16m na budynku, dach płaski; 
3.20.2. montaż IDU w serwerowni; dł. drogi kablowej RF: 35m; 
3.20.3. osoba do kontaktów roboczych: mł. asp. Maciej Kowalski, tel. 792 075 998; 

 
3.21. KMP Świnoujście, ul. Krzywoustego 2a (53N 54’ 54,1” / 14E 15’ 08,7”) 

3.21.1. rodzaj masztu: rurowy 14,5m (ponad kalenicę) na budynku, dach stromy, kryty 
dachówką; 

3.21.2. montaż IDU w pomieszczeniu radiotelefonów (poddasze); dł. drogi kablowej RF: 
30 m, należy zweryfikować drożność przepustu poprzez połać dachową; 

3.21.3. wymagana dostawa szafy TI dla IDU; 
3.21.4. wymagane ułożenie LAN między pomieszczeniem radiotelefonów (miejscem 

montażu IDU) a wolnymi portami LAN - długość ok. 10 m x 2 skrętki; 
3.21.5. osoba do kontaktów roboczych: Igor Ojrzyński, tel. 91 32 67 519 

 
3.22. KM PSP Świnoujście, ul. Norberta Barlickiego (53N 54’ 15,5” / 14E 17’ 29,4”) 

3.22.1. rodzaj masztu: kratowy 16m na budynku, dach płaski; 
3.22.2. montaż IDU w serwerowni; dł. drogi kablowej RF: 90m; 
3.22.3. osoba do kontaktów roboczych: Zbigniew Chmielowiec, tel. 504 199 522; 
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4. Przydział kanałów radiowych 
 

4.1. Wykonawca będzie ściśle współdziałał z Zamawiającym w procesie uzyskiwania 
kanałów radiowych, w szczególności przekaże niezbędne informacje oraz udzieli 
niezbędnej pomocy w sporządzeniu wniosków o ich przydział. 

4.2. Wykonawca wykona projekty łączy w oparciu o pasma kanałów możliwe do 
uruchomienia na posiadanych przez Zamawiającego urządzeniach. W przypadku braku 
technicznej możliwości zaprojektowania łącza w oparciu o kanały radiowe możliwe do 
uruchomienia w oparciu o konfigurację sprzętową posiadaną przez Zamawiającego 
Wykonawca zaproponuje alternatywne rozwiązanie, przy czym preferowane jest 
rozwiązanie w oparciu o kanały z planu 38A14.  

4.3. Zamawiający informuje, że przydział kanałów będzie realizowany za pośrednictwem 
Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji. 

4.4. W przypadku nie przydzielenia Zamawiającemu kanału spełniającego wymagania 
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w części dotyczącej tego przęsła bez 
ponoszenia żadnych opłat na rzecz Wykonawcy. 

 
 
5. Szkolenia 
 

5.1. Wykonawca przeszkoli 4 osoby na poziomie administratora radiolinii oraz systemu 
radiolinii w zakresie tematycznym obejmującym wszystkie moduły funkcjonalne, ich 
konfiguracje i bieżący nadzór oraz sposobu reakcji w sytuacjach awaryjnych. 

5.2. Wykonawca przeprowadzi szkolenie w języku polskim, zapewniając materiały 
szkoleniowe (w języku polskim) dla uczestników szkolenia. 

5.3. Wykonawca zapewni prowadzenie szkolenia przez wykwalifikowaną kadrę posiadającą 
certyfikaty producenta instalowanych urządzeń; 

5.4. Wykonawca opracuje harmonogram szkolenia, który musi zawierać: cel i zakres 
szkolenia, zakres tematyczny, metodę i formę szkolenia, czas trwania i termin 
przeprowadzenia. Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

5.5. Wszystkie koszty związane ze szkoleniem ponosi Wykonawca. 
5.6. Miejsce szkolenia zostanie wskazane przez Zamawiającego po zasięgnięciu opinii 

Wykonawcy, przy czym Zamawiający preferuje przeprowadzenie szkolenia w swojej 
siedzibie w Szczecinie. 

 
 
6. Dokumentacja 
 

6.1. Dokumentacja, o której mowa w § 3 ust. 3 lit. a) Umowy zostanie przekazana 
Zamawiającemu w formie elektronicznej (plik .pdf), oddzielnie dla każdego przęsła; 

6.2. Dokumentacja, o której mowa w § 3 ust. 3 lit. b) Umowy zostanie wykonana przez 
osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane i zostanie przekazana 
Zamawiającemu w formie papierowej w minimum 2 egz. oraz w formie elektronicznej 
(plik .pdf), oddzielnie dla każdej lokalizacji; 

6.3. Dokumentacja, o której mowa w § 1 ust. 2 lit. h) Umowy zostanie przekazana 
Zamawiającemu w formie papierowej w minimum 2 egz. oraz w formie elektronicznej 
(plik .pdf), oddzielnie dla każdego przęsła; 

 
 

 


