
Załącznik nr 7 do siwz

TABELA ZGODNOŚCI SPEŁNIANIA WARUNKÓW FUNKCJONALNO - TECHNICZNYCH

Proszę wypełnić wszystkie pola oznaczone symbolem * ( należy podać pełną nazwę modelu, licencji i producenta) 
oraz skreślić niewłaściwe określenia oznaczone symbolem **

1. Stacja robocza "Operator" Liczba sztuk: 4

Oferowany model * …………………….... Producent * ……………..……..

Opis wymagań minimalnych
Potwierdzenie przez Wykonawcę, że

oferowany produkt spełniania wymagania
minimalne Zamawiającego

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.

SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA **
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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 120 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 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).
Certyfikaty i standardy:

◦ Certyfikat ISO9001 lub równoważny dla producenta sprzętu, 
◦ Deklaracja zgodności CE
◦ Zgodność z dyrektywą RoHS
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2. Stacja robocza "Pomocnik" Liczba sztuk: 2

Oferowany model* …………………….... Producent* ……………..……..

Opis wymagań minimalnych
Potwierdzenie przez Wykonawcę, że

oferowany produkt spełniania wymagania
minimalne Zamawiającego

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 120 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]

SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA **
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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).

Certyfikaty i standardy:
◦ Certyfikat ISO9001 lub równoważny dla producenta sprzętu, 
◦ Deklaracja zgodności CE
◦ Zgodność z dyrektywą RoHS 
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3. Stacja robocza "Archiwista" Liczba sztuk: 1

Oferowany model* …………………….... Producent* ……………..……..

Opis wymagań minimalnych
Potwierdzenie przez Wykonawcę, że

oferowany produkt spełniania wymagania
minimalne Zamawiającego

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 120 GB, odczyt sekwencyjny minimum 450 MB/s, zapis sekwencyjny
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]

SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA **
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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).

Certyfikaty i standardy:
◦ Certyfikat ISO9001 lub równoważny dla producenta sprzętu, 
◦ Deklaracja zgodności CE
◦ Zgodność z dyrektywą RoHS 
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4. Stacja robocza "Administrator" Liczba sztuk: 1

Oferowany model* …………………….... Producent* ……………..……..

Opis wymagań minimalnych
Potwierdzenie przez Wykonawcę, że

oferowany produkt spełniania wymagania
minimalne Zamawiającego

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 120 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]

SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA **
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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,
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 8.1 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 8.1 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  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),
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 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

sprzęcie.
Ponadto  oprogramowanie  powinno  zawierać  certyfikat  autentyczności  lub  unikalny  kod  aktywacyjny.
ZAMAWIAJĄCY  nie  dopuszcza  rozwiązań  bazujących  na  instalacji  dodatkowych  narzędzi  emulujących
działanie systemów.
Certyfikaty i standardy:

◦ Certyfikat ISO9001 lub równoważny dla producenta sprzętu, 
◦ Deklaracja zgodności CE
◦ Zgodność z dyrektywą RoHS 
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5. Komputer „Video Wall” Liczba sztuk: 2

Oferowany model* …………………….... Producent* ……………..……..

Opis wymagań minimalnych
Potwierdzenie przez Wykonawcę, że

oferowany produkt spełniania wymagania
minimalne Zamawiającego

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.
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 120 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.

SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA **
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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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6. Monitor                                             Liczba sztuk: 12

Oferowany model* …………………….... Producent* ……………..……..

Opis wymagań minimalnych
Potwierdzenie przez Wykonawcę, że

oferowany produkt spełniania wymagania
minimalne Zamawiającego

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)
Inne wymagania: Pivot 0-90o, wbudowane głosńiki
Certyfikaty i standardy:  Certyfikat ISO9001 lub równoważny dla producenta sprzętu, Deklaracja zgodności
CE

SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA **
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7. Manipulator z joystickiem Liczba sztuk: 6

Oferowany model* …………………….... Producent* ……………..……..

Opis wymagań minimalnych
Potwierdzenie przez Wykonawcę, że

oferowany produkt spełniania wymagania
minimalne Zamawiającego

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.

SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA **
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8. Kamera stałopozycyjna FHD: Liczba sztuk: 4

Oferowany model* …………………….... Producent* ……………..……..

Opis wymagań minimalnych
Potwierdzenie przez Wykonawcę, że

oferowany produkt spełniania wymagania
minimalne Zamawiającego

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 1/65000s - 2s

Video:

 algorytm kompresji H.264 (Profile High/Main/Baseline)
 rozdzielczości – co najmniej 1080p, 720p, D1, 4CIF, 2CIF, CIF
 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

SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA **
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 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
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9. Kamera szybkoobrotowa FHD Liczba sztuk: 9

Oferowany model* …………………….... Producent* ……………..……..

Opis wymagań minimalnych
Potwierdzenie przez Wykonawcę, że

oferowany produkt spełniania wymagania
minimalne Zamawiającego

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 115dB
 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

SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA **
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 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 

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 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
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10.  Enkoder H.264 Liczba sztuk: 28

Oferowany model* …………………….... Producent* ……………..……..

Opis wymagań minimalnych
Potwierdzenie przez Wykonawcę, że

oferowany produkt spełniania wymagania
minimalne Zamawiającego

Wideo: 

 Kompresja algorytmem H.264, profile Baseline oraz Main
 MJPEG
 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 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
 możliwość nagrywania na zasób sieciowy (NAS)

SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA **
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 realizowane przez enkoder funkcje takie jak: detekcja ruchu, detekcja audio
 co najmniej dwa konfigurowalne wejścia/wyjścia
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11.  Switch sieciowy PoE 8 portowy Liczba sztuk: 9

Oferowany model* …………………….... Producent* ……………..……..

Opis wymagań minimalnych
Potwierdzenie przez Wykonawcę, że

oferowany produkt spełniania wymagania
minimalne Zamawiającego

 Wykonanie do użytku przemysłowego
 Matryca przełączająca > 5,5 Gbps, >4 Mpps
 Gigabit uplink SFP/RJ45
 8x10/100 IEEE802.3af/at
 Ochrona ESD Ethernet 6[kV]
 Temperatura pracy -40° C ~ +70° 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
 Wkładka SFP 1Gbit/s, SM jednowłóknowa, o zasięgu 20km, kompatybilna z wkładką umieszczoną w 

module Cisco WS-X4448-GB-SFP

SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA **
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12. Moduł Cisco WS-X4516-10GE Liczba sztuk: 1

Oferowany model* …………………….... Producent* ……………..……..

Opis wymagań minimalnych
Potwierdzenie przez Wykonawcę, że

oferowany produkt spełniania wymagania
minimalne Zamawiającego

 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
 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

SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA **
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◦ 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 dwuwłóknowe SM 1Gbit/s o zasięgu 20 km. Jeżeli do komunikacji na krótszych dystansach wkładki 
10GE SM  wymagają tłumika , należy zapewnić odpowiedni moduł tłumiący lub dodatkowe wkładki na krótszy
dystans.
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13. Moduł Cisco WS-X4448-GB-SFP Liczba sztuk: 1

Oferowany model* …………………….... Producent* ……………..……..

Opis wymagań minimalnych
Potwierdzenie przez Wykonawcę, że

oferowany produkt spełniania wymagania
minimalne Zamawiającego

 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  20 km 

SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA **
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14. Media konwerter Liczba sztuk: 29

Oferowany model* …………………….... Producent* ……………..……..

Opis wymagań minimalnych
Potwierdzenie przez Wykonawcę, że

oferowany produkt spełniania wymagania
minimalne Zamawiającego

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

SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA **
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