
Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia

Zestawienie Parametrów Technicznych

W zestawieniu parametrów technicznych przedstawiono minimalne wymagania dla 
parametrów kluczowych dla Najemcy elementów systemu monitoringu wizyjnego. 

Wynajmujący jest zobowiązany do uwzględnienia tych wymagań przy sporządzaniu oferty 
przetargowej.

1. Urządzenie i/lub oprogramowanie kontrolno-sterujące systemu służące do 
odbierania sygnałów wideo i sterowania z kamer oraz ich dystrybucji – stanowisko 
operatora systemu monitoringu

Rodzaj / typ urządzenia dedykowane urządzenie kontrolno – sterujące lub 
komputer (klasy PC / serwer) wyposażony w niezbędne 
interfejsy wejściowo - wyjściowe

Liczba obsługiwanych kamer min. 64

Konfiguracja podglądu na

stanowisku operatorskim elastyczna, definiowana niezależnie dla

każdego dołączonego stanowiska operatora

Obsługiwane języki polski, angielski

Istotne parametry funkcjonalne

- możliwość tworzenia stanowisk operatorskich 
posiadających wiele monitorów; minimalna wymagana 
liczba monitorów - 3

- możliwość tworzenia na stanowiskach operatorów 
systemu widoków z kamer w podziale obszaru ekranu 
2x2, 3x3 i innych układach

- możliwość kontroli i konfiguracji parametrów 
poszczególnych kamer systemu

- możliwość programowania pozycji kamer do 
zapamiętania, programowania sekwencji, tras patroli 
oraz innych wariantów automatycznej pracy kamer 
systemu

- możliwość konfiguracji parametrów zapisu indywidualnie
dla każdej z kamer

- możliwość przeglądania archiwum nagrań, wykonywania
kopii wybranych fragmentów nagrań

- dostęp na podstawie autoryzacji użytkowników (login i 
hasło)

- możliwość różnicowania praw dostępu do opcji oraz 



funkcjonalności dla każdego użytkownika

2. Kamery
Zaoferowane kamery szybkoobrotowe muszą spełniać wymienione poniżej 

minimalne parametry techniczne.

Typ kamery szybkoobrotowa typu DOME (głowica kamery 
szybkoobrotowej w obudowie kulistej lub głowica 
ruchoma zintegrowana z obudową kulistą)

Kompresja wideo H.264 (MPEG-4 part 10/AVC), MJPEG
Rozdzielczość minimum 1080p Full HD (1920x1080 pikseli)
Prędkość transmisji obrazów minimum 30kl/s dla wszystkich rozdzielczości 

kamery przy kompresji H.264
minimum 15 kl/s dla wszystkich rozdzielczości
przy kompresji MJPEG

Ilość jednoczesnych strumieni wideo  minimum 2 strumienie
Minimalne oświetlenie (czułość) 0,3 lux (praca w trybie kolorowym)

0,03 lux (praca w trybie b&w)
Zakres regulacji ogniskowej minimum 30x optycznie
Zbliżenie (zoom) cyfrowe minimum 12x cyfrowo
Port komunikacji IP elektryczny, RJ-45, 10/100Base-T
Zabezpieczenie połączenia IP dostęp za pomocą protokołów HTTPS,

Obsługa protokołów sieciowych zapewnienie obsługi protokołów sieciowych 
komunikacji umożliwiających pełną 
współpracę z zaoferowaną platformą 
sprzętową i programową rejestracji, 
archiwizacji i prezentacji obrazów wideo z 
kamer systemu

3. Urządzenia do transmisji sygnałów wizyjnych i sygnałów sterujących - wyposażenie
dodatkowe punktu kamerowego

Interfejs elektryczny dostosowany do interfejsu kamery i urządzeń transmisji 
danych

Temperatury pracy    od -35°C do +50°C

4. Monitory w Centrum Monitoringu pl. Stary Rynek 1 – wizualizacja obrazów z kamer

Typ monitorów monitor LCD lub LED, przekątna minimum 27”
(dedykowane dla systemów CCTV, do pracy ciągłej, matryca 
matowa pochłaniająca światło)

Rozdzielczość 1920x1080 pikseli

Format obrazu 16:9

Kontrast min. 1000:1

Jasność min. 250cd/m2

Czas reakcji max 9 ms

Żywotność ekranumin. 25000 godzin

Wejścia / wyjścia 1xWe Composite Video, 1xVGA, 1xHDMI

Audio wbudowany 1 lub 2 głośniki



5. Monitory w Centrum Monitoringu al. Armii Krajowej 62 – wizualizacja obrazów z 
kamer

Typ monitorów monitor LCD, przekątna minimum 32”
(dedykowane dla systemów CCTV, do pracy ciągłej,matryca 
matowa, pochłaniająca światło)

Rozdzielczość 1920x1080 pikseli

Format obrazu 16:9

Kontrast min. 5000:1

Jasność min. 350cd/m2

Czas reakcji max 9 ms

Kąt obserwacji 170° / 170°

Żywotność ekranumin. 40000 godzin

Wejścia / wyjścia 1xWe Composite Video, 1xVGA, 1xHDMI

Audio wbudowany 1 lub 2 głośniki

6. Klawiatura sterująca – sterowanie kamerami

Funkcje podstawowe kierowanie ruchem kamery za pomocą manipulatora – 
„joysticka” – pan, tilt; wykonywanie zbliżeń i oddaleń (zoom)

7. Urządzenia do rejestracji i archiwizacji sygnałów wideo kamer cyfrowych (IP)

Min liczba dołączanych kamer IP 128

Obsługiwane rozdzielczości rejestracji i wyświetlania min. 1.3 megapiksela 
(720p, 1280x1024 pikseli), 2 megapiksele (1080p, 1920x1080 
pikseli), 3 megapiksele (2048x1536 pikseli), 5 megapikseli 
(2560x1920)

Obsługiwane formaty kompresji sygnału wideo H.264, MJPEG

Nagrywanie sygnału wideo ręcznie, harmonogram, inicjowane zdarzeniami (bufor 
pre- i postalarmowy)

Liczba odtwarzanych 

strumieni (live) na stacji operatorskiej min. 64

Liczba odtwarzanych 

strumieni zsynchronizowanych min. 32

Zapis na dyskach twardych montowanych wewnętrznie, zewnętrznych 
macierzach dyskowych

Pojemność obsługiwanych dysków min. 72 TB

Obsługa pamięci zewnętrznej zewnętrzna pamięć / macierz dyskowa

Wyjścia wideo (opcja) 1xVGA, 1xHDMI: rozdzielczość 720p/1080p

Komunikacja sieciowa Ethernet, min. 2xRJ-45 10/100/1000Base-T

Funkcjonalność realizacja jednocześnie następujących funkcjonalności: 
nagrywanie, odtwarzanie, przeglądanie, backup, zdalny dostęp 
dla wielu użytkowników



Zaawansowana analiza wideo możliwość realizacji algorytmów analizy obrazu 
rejestrowanego z kamer; minimalna wymagana liczba 
algorytmów do użycia - 3

Zdalny dostęp do urządzenia 

rejestracji i archiwizacji min. 100 zalogowanych (dołączonych do urządzenia / 
platformy za pomocą loginu i hasła) użytkowników 

Oprogramowanie zdalnego 

zarządzania dedykowana aplikacja zdalnego dostępu za pośrednictwem 
sieci LAN i WAN (sieć dedykowana lub sieć Internet); 
rozwiązanie klient - serwer

Obsługa kamer PTZ IP TAK, obsługa kamer dostarczonych w ramach zadania w
pełnym zakresie konfiguracji parametrów, programowania oraz 
sterowania ruchem, a także technologii Edge Storage

Sterowanie kamer PTZ IP możliwość dołączenia manipulatora pozwalającego na 
sterowanie ruchem wybranej kamery (spośród dołączonych do 
urządzenia / systemu rejestracji); wymagane sterowanie w 
zakresie: pan, tilt, zoom

Zabezpieczenia konfiguracja dostępu i uprawnień zabezpieczona loginem 
i hasłem; obsługa min. 20 kont użytkowników z możliwością 
zwiększenia liczby kont do 100; możliwość tworzenia grup 
uprawnień

Sterowanie mysz, oprogramowanie na komputer PC / serwer

Języki menu min. polski, angielski


