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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego Opis przedmiotu zamówienia 

Informacje podstawowe 

Przedmiotem zamówienia jest wymiana sprzętu składającego się z 16 szt. uszkodzonych kamer w tym 
5 szt. obrotowych, 1 szt., rejestratora z dyskiem oraz 1 szt. monitora, stanowiących część istniejącego 
systemu monitoringu wizyjnego zainstalowanego w muzeum. Usługa będzie polegała na 
zdemontowaniu niedziałających. kamer, a następnie zainstalowaniu w to miejsce nowych kamer wraz 
z rejestratorem/rejestratorami z dyskiem i monitorem cctv.  

Przedmiot Zamówienia obejmuje: 

zamontowanie nowego sprzętu na miejsce zdemontowanego i na istniejącym okablowaniu, 
zmieniając je jedynie w przypadku uszkodzenia; zamontowanie, zaprogramowanie oraz uruchomienie 
systemu monitoringu wizyjnego; wykonanie niezbędnej próby i pomiaru okablowania i sporządzenia 
z nich protokołów, które wraz z dokumentami gwarancyjnymi zamontowanych urządzeń przekazane 
zostaną Zamawiającemu jako załącznik do protokołu odbioru po zakończeniu prac montażowych;  

świadczenie usługi serwisowej w okresie gwarancji i rękojmi. Zalecane jest dokonanie wizji lokalnej 
miejsca wykonania Przedmiotu Zamówienia celem uwzględnienia w oferowanej cenie wszystkich 
czynności oraz materiałów i urządzeń niezbędnych do właściwego wykonania Przedmiotu 
Zamówienia. 

WYMAGANIA MINIMALNE  

Kamery CCTV zewnętrzne stałe (11 sztuk): 

1. Typ obudowy: tubowa, 
2. Przetwornik obrazu: 1/2.7" 5 Mpx CMOS,  
3. Kąt widzenia kamery (H) [°]:90…30 
4. Wbudowany oświetlacz IR , 
5. Zasilanie kamery:12V DC ; 
6. Ogniskowa obiektywu: 2.7-13.5mm  z motozoomem, Autofocus 
7. Zasięg oświetlacza IR 80 m.  
8. Kompresja wideo: H.265+ ; H.265 ; H.264+ ; H.264,  
9. Klasa Szczelności: IP67,  
10. W technologii AHD. 

Kamery CCTV zewnętrzne, szybkoobrotowe (5 sztuk): 

1. Typ obudowy: obudowa (typ Speed Dome) 
2. Przetwornik obrazu: 1/2.8" 2 Mpx CMOS,  
3. Kąt widzenia kamery (H) [°]:55…2,7 
4. Wbudowany oświetlacz IR.  
5. Zasilanie kamery: 12 V DC. 
6. Ogniskowa obiektywu: 4.8-115 mm. Autofocus, 
7. Zasięg oświetlacza: IR 100 m 
8. Kompresja wideo: H.265+ ; H.265 ; H.264+ ; H.264. 
9. Klasa Szczelności: IP66. 
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10. Zoom optyczny: 24x, 
11. Obrót w poziomy 360° ciągły, 
12. Obrót pionowy: -10……90°, 
13. Trasy ruchu: 5. 
14. W technologii AHD. 

Jeden rejestrator cyfrowy 32-kanałowy albo dwa rejestratory 16-kanałowe do obsługi 32 kamer 

1. Interfejs AHD, 
2. Obsługa 32 kamer BNC, AHD. 
3. Domyślny numer IP: DHCP 
4. Kompresja wideo: H.265+ ; H.265 ; H.264+ ; H.264.  
5. Dysk 4 x 10 T. 
6. Archiwizacja na usb 
7. Interfejs sieciowy: RJ-45 1000 BASE-T. 
8. Czas archiwizacji: 30 dni. 
9. Wyjście video 2 szt. HDMI w tym 1 szt. 4K. 

Klawiatura sterująca z manipulatorem: 

1. Klawiatura powinna być przystosowana do sterowania funkcjami PTZ kamer oraz funkcjami 
rejestracji obrazu. 

2. Klawiatura powinna posiadać joystick wychyłowy 3 osiowy z automatycznym powrotem do 
środka. 

3. Joystick wychyłowy powinien posiadać kontrolę wychyłu w celu określenia prędkości obrotu i 
prędkości ustawienia kąta funkcji PTZ kamery. Dalsze wychylenie joysticka powinno 
skutkować szybszym obrotem kamery. 

4. Klawiatura powinna posiadać klawiaturę numeryczną oraz klawiaturę funkcyjną 
umożliwiającą wybór urządzeń do sterowania oraz wybór podstawowych funkcji do 
sterowania. 

5. Klawiatura powinna umożliwiać szybki dostęp do sterowania kamerą (funkcje PTZ), funkcji 
presetu oraz funkcji trasy. 

6. Klawiatura powinna posiadać wyświetlacz tekstowy prezentujący aktualnie uruchomioną 
funkcjonalność. 

7. Dopuszcza się sterowanie rejestratorem za pośrednictwem sieci Ethernet/IP i/lub za 
pośrednictwem portu USB klawiatury i rejestratora, i/lub RS-485. 

Monitor CCTV: 

1. Monitor przeznaczonych do pracy w trybie ciągłym (24/7) w systemach CCTV.  
2. Monitor musi posiadać kolorową matrycę o rozmiarze 42” wykonaną w proporcjach 16:9. 
3. Podświetlenie matrycy musi być wykonane w technologii LED. 
4. Matryca musi zapewniać jasność minimum 350 cd/m2 oraz kontrast 3000:1. 
5. Standardowy czas reakcji matrycy nie powinien być większy niż 5ms. 
6. Natywna rozdzielczość matrycy powinna wynosić nie mniej niż 3840x2160 (4K). 
7. Monitor powinien posiadać 2 porty wejściowe HDMI. 
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Informacje dodatkowe 

System może obejmować urządzenia o parametrach lepszych. Wymagane parametry minimalne 
muszą być bezwzględnie spełnione.  

Wszystkie elementy wchodzące w skład zamówienia muszą być fabrycznie nowe. Muszą spełniać 
normy i certyfikaty przewidziane polskim prawem.  

System po instalacji i konfiguracji musi być gotowy do pracy. Cenę montażu, instalacji, konfiguracji 
krótkiego szkolenia z obsługi systemu dla minimum dwóch osób w należy wliczyć do ceny całego 
zestawu. 

Do wszystkich dostarczonych urządzeń muszą być dołączone właściwe zasilacze sieciowe. 

Na dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli gwarancji jakości i rękojmi za wady: - co 
najmniej 36-miesięcznej.  

Wszystkie materiały pochodzące z demontażu stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca 
zobowiązany jest zabezpieczyć i przekazać Zamawiającemu cały zdemontowany sprzęt 


