
Załącznik nr 6 do siwz/Załącznik nr 1 do Umowy

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

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

konfigurację  fabrycznie  nowych  megapikselowych  kamer  IP i  przełączników  sieciowych  PoE  oraz  ściany

wideo, zgodnie z przedstawionym zestawieniem, specyfikacją i wymaganiami dodatkowymi.

Zestawienie wymaganego sprzętu

LP PRZEDMIOT ILOŚĆ

1
Kamera szybkoobrotowa FHD

20 szt.

2
Switch sieciowy PoE 8 portowy

20 szt.

3
Ściana wideo 4x2

1 szt.

4 Montaż i instalacja 1 szt.
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Słowniczek skrótów i pojęć:

ZAMAWIAJĄCY – Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie.

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 Szczecin

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  prac/robót oraz wad sprzętu w tym również refabrykowanego,  podzespołów,

urządzeń i innych przedmiotów dostarczonych w ramach przedmiotu zamówienia.
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OPIS AKTUALNEGO SYSTEMU MONITORINGU MIASTA SZCZECIN

SMMS w części będącej własnością Policji składa się z 38 PK:

• PK01, PK08, PK10, PK11. PK13, PK14, PK16-PK26, PK28, PK30-PK39 składają się z jednej kamery 

szybkoobrotowej (z protokołem PTZ zgodnym z Pelco-D) podłączonej do enkodera wideo Axis Q7411,

który zamienia analogową postać sygnału wizyjnego na strumienie sieciowe. W skrzynce 

teletechnicznej znajdują się: zabezpieczenia elektryczne, zasilacz kamery, enkoder wideo,  

mediakonwerter FO/RJ45, kontaktron (kontaktronów nie ma w PK01, PK10, PK11, PK12, PK13, 

PK37).

• PK03 - PK07, PK09, PK15, PK29 składają się z jednej megapikselowej kamery szybkoobrotowej Axis 

Q6115-E. W skrzynce teletechnicznej znajdują się: zabezpieczenia elektryczne, zasilacz kamery, 8 

portowy switch Eneo IAM-5SE1008MUA, Lan Kontroler TinyControl, kontaktron.

• PK02 składa się z jednej megapikselowej kamery szybkoobrotowej Axis Q6115-E oraz trzech 

megapikselowych kamer stałopozycyjnych Axis P1365-E Mk II. W skrzynce teletechnicznej znajdują 

się: zabezpieczenia elektryczne, zasilacz kamery, 8 portowy switch Eneo IAM-5SE1008MUA, 

kontaktron.

• PK12 składa się z jednej kamery stałopozycyjnej Axis P1365-E Mk II. W skrzynce teletechnicznej 

znajdują się: zabezpieczenia elektryczne, zasilacz kamery,  mediakonwerter FO/RJ45.

Obraz rejestrowany jest na rejestratorze sieciowym Geutebrück G-Scope/6000-IP zainstalowanym w SPNT. 

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

zasilacz kamery. W zależności od PK w skrzynce znajdują się: enkoder wideo, 8 portowy przełącznik sieciowy 

PoE, mediakonwerter FO/RJ45. Mediakonwertery wyposażone są we wkładki światłowodowe APAC LS38-

A3S-TI-N. Transmisja sygnału audio-wideo odbywa się za pomocą sieci światłowodowej, poprzez rejestrator 

sieciowy, 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. Główny switch, do którego schodzą się wszystkie połączenia światłowodowe to CISCO 

Catalyst 4506, wyposażony w Supervisor Engine V (WS-X4516-10GE),  24 portowy moduł GE (WS-X4424-

GB-RJ45), 48 portowy moduł FE SFP (WS-X4248-FE-SFP) oraz 48 portowy moduł GE SFP (WS-X4448-GB-

SFP) wyposażony we wkładki jednomodowe jednowłóknowe 1000Base-BX10-U. W MCZK – Grodzka, na 

switchu D-Link DGS-3100-24TG zagregowano sygnał z 16 kamer i połączono ze switchem CISCO 4506 za 

pomocą gigabitowego portu uplink. Za pomocą portu 10GE switcha CISCO 4506 wykonano uplink do 

rejestratora w SPNT. 

OCZEKIWANE ZADANIA MODERNIZACJI

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

monitoringu opartego o wyżej wymieniony rejestrator. W tym celu zamawiający oczekuje:
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• wymiany kamer szybkoobrotowych z PK08, PK13, PK16-PK18, PK20-PK21, PK23-PK26, PK30-

PK35, PK38-PK39  na kamery szybkoobrotowe FHD, zgodne ze specyfikacją podaną w ust. 1.1.

• Umieszczenia w PK01, PK08, PK13, PK16-PK18, PK20-PK21, PK23-PK26, PK30-PK35, PK38-

PK39 przemysłowych przełączników sieciowych o specyfikacji podanej w ust. 1.2

• Instalacji nowej kamery w PK01 na wieży budynku KWP w Szczecinie od strony skrzyzowania ulic 

Małopolskiej / Starzyńskiego, zgodnej ze specyfikacją podaną w ust. 1.1.

• Modernizacji istniejącej ściany wideo polegającej na wymianie obecnie eksploatowanej ściany 

monitorów plazmowych w układzie 3x3, na ścianę monitorów z podświetleniem LED, w układzie 4x2 

zgodne ze specyfikacją podaną w ust. 1.3.

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 PK nie będących własnością Policji, a włączonych w

SMMS, nie wchodzi w skład przedmiotu zamówienia. 
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Miejsce instalacji kamery



1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1. 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 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

• 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
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• 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

1.2. Switch sieciowy PoE 8 portowy

• 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 

1000Base-BX10-U umieszczoną w module  WS-X4448-GB-SFP

1.3.  Ściana wideo

• 8 monitorów nie mniejszych niż 54 cale i nie większych niż 56 cali, ułożonych w matrcyę 4x2 (4 

poziom, 2 pion)

• wykonanie w wariancie bezszwowym (maksymalna łączna szerokość ramkek łączących sąsiadujące 

ekrany - 3,5 [mm])

• możliwość wyświetlenia 8 niezależnych obrazów lub 2 obrazów w układzie 2x2 obok siebie

• dedykowane do wybranych monitorów wieszaki, umożliwiające ustawianie monitorów w 3 

płaszczyznach: góra / dół, lewo / prawo, przód / tył. Wieszaki muszą mieć taką konstrukcję, aby po 

wykonaniu docelowej instalacji umożliwiały wykonywanie prac serwisowych za monitorami, poprzez 

wysunięcie do przodu monitora (mechanizm nożycowy lub inny spełniający wymagania funkcjonalne).

• Wymagania techniczne w zakresie monitorów ściany:
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• technologia podświetlenia monitora: LED

• Rozdzielczość: 1920x1080p

• Kontrast: 4000:1

• Czas reakcji matrycy: 8 [ms] (GtG)

• Kąty widzenia matrycy 178/178

• Paleta kolorów - 8bit

• Odwzorowanie kolorów (gamut) - 70%

• Przystosowane do pracy ciągłej 24 godziny / 7 dni w tygodniu

• Złącza wejściowe: 2x HDMI 2.0, DVI-D, DisplayPort 1.2

• Złącza wyjściowe: DisplayPort

• Inne złącza:  RJ-45, RS-232C

• Pobór mocy - nie większy niż 220 [W]

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).

2.3. Dostarczony sprzęt musi posiadać oznakowanie CE.

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

uzyskania spoczywa na Wykonawcy.

2.5. We wszystkich modernizowanych PK, na nowe kamery szybkoobrotowe należy nanieść powlokę

hydrofobową.

2.6. Wykonawca uzgodni z ZAMAWIAJĄCYM adresację urządzeń sieciowych.

2.7. Wykonawca uzgodni z ZAMAWIAJĄCYM numerację / nazewnictwo PK.

2.8. 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 kamerach lub dodatkowych kontrolerach.
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2.9. 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”.

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

każdego PK, w ciągu miesiąca od odebrania instalacji.

2.11. Wszystkie  demontowane  urządzenia  stanowią  własność  Zamawiającego.  Urządzenia  po

demontażu należy zwrócić za protokołem do Zamawiającego.

2.12. Należy  sprawdzić  sprawność  obecnie  zainstalowanych  czujników  magnetycznych

(kontaktronów oraz magnesów) w skrzynkach teletechnicznych. W razie stwierdzenia uszkodzenia

jakiejkolwiek części należy ją wymienić.

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

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

uznanymi regułami techniki w rozumieniu międzynarodowych i europejskich norm, wytycznych i

zaleceń.

2.15. W modernizowanych  punktach  kamerowych  nie  dopuszcza  się wykorzystania  istniejących

skrętek czteroparowych. Należy wykonać nową instalację.

2.16. 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.

2.17. WYKONAWCA dostarczy  dokumentację  powykonawczą  dla  zmodernizowanego  systemu.

Dokumentacja musi być sporządzona w języku polskim.

2.18. 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 kamer IP i

przełączników zarządzalnych. 

2.19. Jako  ścianę  wideo  należy  rozumieć  takie  umieszczenie  monitorów,  aby  miały  one  rozkład

matrycy 4x2, na której można prezentować obraz z obecnie eksploatowanego systemu monitoringu,

poprzez dedykowane 2 komputery, wyposażone w 4 wyjścia wideo każdy.

2.20. Monitory muszą umożliwiać stworzenie 2 matryc 2x2 bez dodatkowych urządzeń.

2.21. Wszystkie połączenia pomiędzy monitorami ściany wideo i komputerami muszą być wykonane

za pomocą kabli  HDMI lub Display Port.  Jeżeli  taka konfiguracja wymaga rozbudowy obecnie

posiadanych komputerów o  dodatkowe karty graficzne,  Wykonawca  jest  zobowiązany dokonać

stosownej rozbudowy z użyciem kart graficznych nie gorszych niż obecnie zainstalowane (R7 360).

2.22. Nie  dopuszcza  się  stosowania  konwerterów,  adapterów,  przedłużaczy  sygnału  wizyjnego.

Połączenie pomiędzy jednym monitorem a jednym wyjściem karty graficznej komputera musi być
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wykonane jednym kablem.

2.23. Należy wykonać kalibrację obrazu po instalacji ściany wideo.

2.24. Ściana wideo musi stanowić jedną płaszczyznę w pionie i poziomie.

2.25. Należy dostosować istniejącą zabudowę ściany 3x3 do nowego układu 4x2. W szczególności

należy zadbać o estetyczny wygląd całości kompozycji. Niedopuszczalne jest aby były widoczne

elementy konstrukcyjne i kable.

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

instalację, należy przeprowadzić:

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

rejestracji, manipulatorów oraz oprogramowania do zarządzania systemem.

2.27. 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.

2.28. WYKONAWCA  przekaże  Zamawiającemu  hasła  administracyjne  do  wszystkich

zmodernizowanych zarządzalnych urządzeń.

2.29. ZAMAWIAJĄCY informuje iż dysponuje pisemną zgodą SPNT na konfigurację zakupionego i

zainstalowanego  rejestratora  G-Scope  6000-IP  przeznaczonego  do  obsługi  monitoringu.  SPNT

udostępni  również pomieszczenia oraz udzieli  wsparcia  logistycznego w zakresie  wykonywania

prac konfiguracyjnych rejestratora.

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

podczas  wykonywania  prac  modernizacyjnych  należy  stosować  się  odpowiednio  do  niżej

wymienionych norm i wytycznych:

2.30.1. PN-EN 50132-5-3:2013-04E – Systemy alarmowe-Systemy dozorowe CCTV stosowane

w zabezpieczeniach - Część 5-3: Transmisja video - Analogowa i cyfrowa transmisja video

2.30.2. PN-EN 62676-1-1:2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -

Część 1-1: Wymagania systemowe - Postanowienia ogólne 

2.30.3. PN-EN 62676-1-2:2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -

Część 1-2: Wymagania systemowe - Wymagania eksploatacyjne dotyczące transmisji wizji 

2.30.4. PN-EN 62676-2-1:2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -

Część 2-1: Protokoły transmisji wizji - Wymagania ogólne 

2.30.5. 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 
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2.30.6. 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

2.30.7. PN-EN 62676-4:2015-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -

Część 4: Wytyczne stosowania 
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Wykaz lokalizacji PK SMMS

PK01 – Budynek KWP w Szczecinie
PK02.1 – Pl. Żołnierza Polskiego
PK02.2 – Pl. Żołnierza Polskiego
PK02.3 – Pl. Żołnierza Polskiego
PK02.4 – 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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