
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BZP.341-46/08

Dostawę urządzeń dla potrzeb budowy systemu monitoringu wizyjnego miasta Swarzędz

....................................................
(pieczęć Zamawiającego)

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na
 Dostawę urządzeń dla potrzeb budowy systemu monitoringu wizyjnego 

miasta Swarzędz

I. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej poniżej  206 tys. Euro.
II. Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U.  z 2006r. nr 164, poz. 1163 ze zmianami).
III. Dane adresowe Zamawiającego:

Gmina Swarzędz
ul. Rynek 1
62-020 SWARZĘDZ
tel  (0-61) 65-12-406
fax (0-61) 65-12-211
e-mail: zamowienia  @swarzedz.pl  
internet: http://bip.swarzedz.eu

IV. Termin i miejsce składania ofert:  do dnia 4 czerwca 2008r., godz. 10:00 Siedziba 
Zamawiającego, pok. 202

V. Termin  i  miejsce  otwarcie  ofert:  dnia  4 czerwca 2008r,  godz.  10:30,  Siedziba 
Zamawiającego, pok. 207

VI. Zakres usług według Rozdziału 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia.
VII. Zamówienie należy zrealizować w terminie:30 dni od dnia podpisania umowy.
VIII. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
IX. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
X. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera poniżej wymienione dokumenty:

Rozdział 1. Instrukcja dla Wykonawców.
Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia.
Rozdział 3. Wykaz wymaganych dokumentów.
Rozdział 4. Druk oferty.
Rozdział 5. Projekt umowy.

Zatwierdzam

............……………………………
(podpis kierownika Zamawiającego)

dnia ..... maja 2008 roku
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWÓW

 1.Opis  sposobu  porozumiewania  Zamawiającego  z  Wykonawcami  oraz  przygotowania  i 
złożenia ofert 
 1.1. Zamawiający  oraz  Wykonawcy  przekazują  sobie  wnioski,  oświadczenia,  zawiadomienia  oraz 

informacje drogą pisemną oraz faksem. Na żądanie drugiej strony należy niezwłocznie potwierdzić 
fakt otrzymania faksem wniosku, oświadczenia, zawiadomienia lub informacji.

 1.2.Wykonawca  przedstawia  ofertę  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w  niniejszej 
specyfikacji:
 a) Wykonawca ponosi  wszelkie  ryzyko związane ze  złożeniem oferty  w niewłaściwej  formie  lub 

terminie.
 b)Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zdobycia  wszelkich  informacji,  które  będą  konieczne  do 

przygotowania oferty.
 1.3.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. A ponadto:
 1.4.Niniejsza  specyfikacja  oraz  wszystkie  dokumenty  do  niej  załączone  mogą  być  wykorzystane 

jedynie w celu sporządzenia oferty.
 1.5.Oferta  musi  obejmować  całość  zamówienia.  Zamawiający  nie  dopuszcza  składania  ofert 

wariantowych, częściowych.
 1.6.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 1.7.Forma oferty.

 a) Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 b)Oferta  musi  być  napisana  czytelnie  (odręcznie,  na  maszynie,  komputerze  lub  inna  trwałą 

techniką)  w języku polskim. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być 
załączone  do  oferty  wraz  z  tłumaczeniami  w języku  polskim sporządzonymi  przez  tłumaczy 
przysięgłych.

 c) Treść  oferty  musi  być  podpisana  przez  osobę  upoważnioną  do  reprezentowania 
Wykonawcy.

 d)Wszystkie zapisane strony oferty (w tym wszystkie zapisane strony jej załączników) muszą 
być:
– kolejno ponumerowane (błędy w numeracji nie powodują odrzucenia oferty);
– zaparafowane przez  osobę  wymienioną  w  odpisie  z  właściwego  rejestru  lub  ewidencji, 

upoważnioną  przez  wyżej  wymienioną  osobę  do  podpisania  oferty;  w  tym  ostatnim 
przypadku do oferty należy dołączyć upoważnienie do podpisania oferty – podpisane 
przez osoby figurujące w rejestrze lub ewidencji;  (uchybienia w parafowaniu nie powodują 
odrzucenia oferty);

– oświadczenia  wykonawcy  (tj.  formularz  ofertowy,  załączone  do  niego  wykazy  i 
oświadczenia)muszą być podpisane przez osobę wymienioną w odpisie z właściwego rejestru 
lub ewidencji,  upoważnioną przez wyżej  wymienioną osobę  do podpisania oferty;  w tym 
ostatnim przypadku do oferty należy dołączyć upoważnienie do podpisania oferty – 
podpisane  przez  osoby  figurujące  w rejestrze  lub  ewidencji;  oświadczenie  nie  podpisane 
zgodnie z niniejszym wymogiem traktowane będzie jak nie złożone.

– ponadto każda ze stron kserokopii lub odpisów dokumentów dołączonych do oferty 
musi  być  poświadczona  za  zgodność  z  oryginałem  (poświadczenie  za  zgodność  z 
oryginałem musi być opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę, pieczątką firmową lub 
imienną  osoby  podpisującej  ofertę  oraz  napisem  „za  zgodność  z  oryginałem”  lub 
poświadczenie  notarialne)  –  brak  poświadczenia  strony  kopii  dokumentu  będzie 
traktowany jak jej niezałączenie do oferty.

 e) Wszystkie poprawki i zmiany w treści oferty muszą być parafowane i opatrzone datą przez 
osobę podpisującą ofertę.

 1.8.Ofertę (wraz z załącznikami) należy umieścić w opakowaniu, które:
 a) będzie zaadresowane na Zamawiającego, zgodnie z pkt III specyfikacji;
 b)będzie zawierać dane adresowe Wykonawcy składającego ofertę;
 c) będzie posiadać oznaczenie:

„Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń dla potrzeb budowy systemu 
monitoringu wizyjnego miasta Swarzędz”
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Nie otwierać przed dniem 4 czewrca2008 r. przed godz.10:30.”

 1.9.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Miasta i Gminy

ul. Rynek 1
62 – 020 Swarzędz

w pokoju 202, do dnia 4 czerwca 2008 r., do godz. 10:00
 1.10.Za moment złożenia oferty uważa się datę i godzinę jej dotarcia do miejsca składania ofert. 

Oferty,  które  wpłyną do  Zamawiającego  po  upływie  terminu  ich  składania  będą  zwrócone  bez 
otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

 1.11.Wykonawca może  wprowadzić  zmiany  lub wycofać  złożoną przez  siebie  ofertę pod 
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu 
oferty. Powiadomienie musi być złożone w kopercie oznaczonej w sposób określony w pkt. 1.7. z 
dopiskiem “zmiana” lub “wycofanie”.

 2.Wyjaśnienia i zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 2.1.Wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 a)Wykonawca  może  zwrócić  się pisemnie  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści 
specyfikacji  istotnych  warunków zamówienia.  Zamawiający  jest  obowiązany 
niezwłocznie udzielić wyjaśnień (pisemnie), chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji 
wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

 b)Zamawiający  jednocześnie  przekazuje  treść  wyjaśnienia  wszystkim Wykonawcom,  którym 
doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

 c) Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 
dotyczących  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  W  takim  przypadku 
sporządza  informację  zawierającą  zgłoszone  na  zebraniu  zapytania  o  wyjaśnienie  treści 
specyfikacji oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania 
doręcza się niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 
zamówienia.

 2.2.Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 a)W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  może  w  każdym  czasie,  przed 

upływem  terminu  do  składania  ofert,  zmodyfikować  treść  specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie 
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.

 b)Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie może dotyczyć kryteriów 
oceny ofert.

 c) Zamawiający  przedłuża  termin  składania  ofert  z  uwzględnieniem  czasu  niezbędnego  do 
wprowadzenia  w  ofertach  zmian  wynikających  z  modyfikacji  treści  specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia.  O przedłużeniu terminu składania  ofert  Zamawiający niezwłocznie 
zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikację  istotnych warunków 
zamówienia.

 3.Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert
 3.1.Zamawiający otworzy opakowania z ofertami w dniu 4 czerwca 2008 r., o godz. 10:30 w pokoju 

nr 207.
 3.2.Otwarcie  ofert  jest  jawne  i  następuje  bezpośrednio  po  upływie  terminu  do  ich  składania. 

Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
 3.3.Bezpośrednio  przed  otwarciem ofert  Zamawiający  poda  kwotę,  jaką zamierza  przeznaczyć  na 

sfinansowanie zamówienia.
 3.4.Podczas otwierania kopert Zamawiający poda oraz odnotuje w protokole: imię i nazwisko, nazwę 

(firmę)  wykonawcy,  którego  oferta  jest  otwierana,  a  także  informacje  dotyczące  ceny  oferty, 
terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji,  warunków płatności  zawartych w 
ofercie.

 3.5.W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek, 
Zamawiający prześle mu wyżej wymienione informacje dotyczące ofert, które zostały otwarte.

 3.6.Nie  dopuszcza  się  prowadzenia  negocjacji  między  Zamawiającym  a  Wykonawcą,  dotyczących 
złożonej oferty, oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści złożonej oferty, w tym zwłaszcza 
ceny.

 3.7.Zamawiający poprawi w treści ofert oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe 
w obliczeniu ceny i niezwłocznie zawiadomi o tym wszystkich Wykonawców.
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 3.8.Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób:
 a) w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar: 

– jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, 
przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową, 

– jeżeli  cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i  liczbą,  przyjmuje się,  że prawidłowo 
podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu 
obliczeniu ceny; 

 b)w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia: 
– jeżeli  obliczona  cena  nie  odpowiada  sumie  cen  za  części  zamówienia,  przyjmuje  się,  że 

prawidłowo podano ceny za części zamówienia, 
– jeżeli  cenę  za  część  zamówienia  podano  rozbieżnie  słownie  i  liczbą,  przyjmuje  się,  że 

prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny, 
– jeżeli  ani  cena  za część  zamówienia  podana  liczbą,  ani  podana  słownie  nie  odpowiadają 

obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone 
słownie; 

 c) w przypadku oferty  z  ceną  określoną  za  cały  przedmiot  zamówienia  albo  jego  część  (cena 
ryczałtowa): 
– przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia, 
– jeżeli  cena  ryczałtowa  podana  liczbą  nie  odpowiada  cenie  ryczałtowej  podanej  słownie, 

przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie, 
– jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo 

podano poszczególne ceny ryczałtowe. 
 3.9.Podczas otwarcia ofert Zamawiający poinformuje o otrzymaniu zmian do złożonych ofert. Zmiany 

te zostaną odczytane wraz z ofertami, których dotyczą.
 3.10.Podczas otwarcia ofert Zamawiający udzieli informacji o wycofanych ofertach. Oferty te nie będą 

otwierane.
 4.Wymagania stawiane Wykonawcom

 4.1.O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają 
następujące warunki:
 a) Posiadają uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia,
 b)Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
e) Załączą do oferty dokumenty zgodnie z Rozdziałem 3.

 5.Wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 5.1.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

 a) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę 
nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie 
naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

 b)wykonawców,  w  stosunku  do  których  otwarto  likwidację  lub  których  upadłość  ogłoszono,  z 
wyjątkiem  wykonawców,  którzy  po  ogłoszeniu  upadłości  zawarli  układ  zatwierdzony 
prawomocnym  postanowieniem  sądu,  jeżeli  układ  nie  przewiduje  zaspokojenia  wierzycieli 
poprzez likwidację majątku upadłego;

 c) wykonawców,  którzy  zalegają  z  uiszczeniem  podatków,  opłat  lub  składek  na  ubezpieczenia 
społeczne  lub  zdrowotne,  z  wyjątkiem  przypadków  gdy  uzyskali  oni  przewidziane  prawem 
zwolnienie,  odroczenie,  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości 
wykonania decyzji właściwego organu;

 d)osoby  fizyczne,  które  prawomocnie  skazano  za  przestępstwo  popełnione  w  związku  z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu 
lub  inne  przestępstwo  popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  a  także  za 
przestępstwo  skarbowe  lub  przestępstwo  udziału  w  zorganizowanej  grupie  albo  związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

 e) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu 
lub  inne  przestępstwo  popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  a  także  za 
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przestępstwo  skarbowe  lub  przestępstwo  udziału  w  zorganizowanej  grupie  albo  związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

 f) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo  przeciwko 
prawom  osób  wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

 g) spółki  komandytowe  oraz  spółki  komandytowo-akcyjne,  których  komplementariusza 
prawomocnie  skazano za przestępstwo popełnione w związku z  postępowaniem o udzielenie 
zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom  osób  wykonujących  pracę  zarobkową, 
przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne 
przestępstwo  popełnione  w celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  a  także  za  przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej  grupie albo  związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

 h)osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko  prawom  osób  wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  przekupstwa, 
przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo  popełnione  w  celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu  popełnienie  przestępstwa  lub 
przestępstwa skarbowego;

 i) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie 
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

 j) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 
ust. 1 pkt 1-3.

 k) wykonawców,  którzy  wykonywali  bezpośrednio  czynności  związane  z  przygotowaniem 
prowadzonego  postępowania  lub  posługiwali  się  w  celu  sporządzenia  oferty  osobami 
uczestniczącymi  w  dokonywaniu  tych  czynności,  chyba  że  udział  tych  wykonawców  w 
postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym 
udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 

 l) wykonawców,  którzy  złożyli  nieprawdziwe informacje  mające  wpływ na wynik  prowadzonego 
postępowania;

 m)wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub 
dokumentów  potwierdzających  spełnianie  tych  warunków  lub  złożone  dokumenty  zawierają 
błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;

 n)wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, 
lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

 5.2.Zamawiający zawiadamia niezwłocznie  Wykonawcę o  wykluczeniu  z postępowania o udzielenie 
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 5.3.Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 6.Odrzucenie oferty.

 6.1.Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
 a) jest niezgodna z ustawą;
 b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 c) jej  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji;
 d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
 e) została  złożona  przez  wykonawcę  wykluczonego  z  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
 f) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić zgodnie z pkt 3.8 

specyfikacji, lub błędy w obliczeniu ceny;
 g)wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 

omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;
 h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 7.Sposób obliczenia ceny oferty.
 7.1.Cenę ofertową (cenę brutto) należy przedstawić w złotych z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku.
 7.2.Stawki i  ceny wymienione przez Wykonawcę są stawkami i cenami stałymi w okresie realizacji 
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umowy i nie będą podlegały w tym okresie żadnej waloryzacji.
 7.3.Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących 
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

 7.4.Zamawiający,  oceniając  wyjaśnienia,  bierze  pod  uwagę  obiektywne  czynniki,  w  szczególności 
oszczędność  metody  wykonania  zamówienia,  wybrane  rozwiązania  techniczne,  wyjątkowo 
sprzyjające  warunki  wykonywania  zamówienia  dostępne  dla  Wykonawcy,  oryginalność  projektu 
Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

 7.5.Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli  dokonana ocena 
wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 8.Ocena ofert.
 8.1.Oceny  ofert  będzie  dokonywała  Komisja  Przetargowa.  W  pierwszej  kolejności  ocenie  będzie 

podlegało  spełnienie  warunków  formalnych.  Zamawiający  może  żądać  udzielenia  przez 
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści  złożonych ofert  oraz dokonać poprawek oczywistych 
pomyłek w treści oferty, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

 8.2.W dalszej kolejności Komisja oceniać będzie spełnienie warunków wymaganych od Wykonawców 
zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W odniesieniu do 
Wykonawców,  którzy  spełnili  postawione  warunki,  Komisja  dokona  oceny  ich  ofert  zgodnie  z 
niniejszym punktem specyfikacji.

 8.3.W  toku  dokonywania  oceny  złożonych  ofert  Zamawiający  może  żądać  udzielenia  przez 
Wykonawców  wyjaśnień  dotyczących  treści  złożonych  przez  nich  ofert.  Przy  wyborze  oferty 
Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Lp. Kryterium Waga

1. Cena 100 (%)

8.4. Kryteria wyboru ofert będą oceniane w skali 0-100 pkt.

8.5. Sposób obliczania wartości punktowej:

Wartość punktowa ceny (kryterium 1) jest wyliczana wg wzoru:

Wartość punktowa kryterium =

Gdzie:
W - waga,
Cmin - cena najniższej oferty,
Cn - cena badanej oferty.

 9.Zasady wyboru i udzielania zamówienia:
 9.1.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.

 a) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 b) Jeżeli  nie  można  wybrać  oferty  najkorzystniejszej  z  uwagi  na  to,  że  dwie  lub  więcej  ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 
wybiera ofertę z niższą ceną. 

 c) Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest 
cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone 
oferty  o  takiej  samej  cenie,  Zamawiający  wzywa  Wykonawców,  którzy  złożyli  te  oferty,  do 
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

 d)Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 
w złożonych ofertach.

 e)  Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej.
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 9.2.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
 a) spełnia wszystkie  wymagania  przedstawione w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U.  z 2006r. nr 164, poz. 1163 ze zmianami),
 b) spełnia wszystkie wymagania przedstawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 c) została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

 9.3.O  wyborze  oferty  Zamawiający  zawiadamia  niezwłocznie  Wykonawców,  którzy  ubiegali  się  o 
udzielenie zamówienia  podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz 
uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty 
wraz  ze  streszczeniem  oceny  i  porównania  złożonych  ofert  zawierającym  punktację  przyznaną 
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację . Jednocześnie Zamawiający powiadomi 
o odrzuceniu ofert oraz wykluczeniu Wykonawców.

 10.Wadium.
 10.1.Zamawiający  żąda od  Wykonawców wniesienia  wadium w wysokości  12000,00 zł (słownie: 

cztery tysiące pięćset zł).
 10.2.Wadium należy  wnieść przed upływem terminu składania ofert,  a  do oferty  należy 

załączyć  dokument (np.  kserokopia  przelewu,  kserokopia  poręczenia)  potwierdzający  jego 
wniesienie.

 10.3.Forma wadium.
 a)Wadium może być wniesione w:

– pieniądzu;
– poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
– gwarancjach bankowych;
– gwarancjach ubezpieczeniowych;
– poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 
109, poz. 1158, z późn. zm.).

 10.4.Miejsce wniesienia wadium.
 a) Miejsce wniesienia wadium w formie pieniądza:

BZ WBK S.A. 
Oddział Swarzędz
konto nr 14 1090 1450 0000 0001 0442 6711

– wadium wnoszone w pieniądzu uznaje się za wniesione, jeśli  w dniu otwarcia ofert 
kwota określona w pkt. 10.1. znajduje się na powyższym rachunku Zamawiającego.

 b)Miejsce wniesienia wadium w innej dopuszczalnej formie:
– W przypadku,  gdy Wykonawca wnosi  wadium w formie poręczenia bankowego, gwarancji 

bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez podmioty, o których 
mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn zm.), Zamawiający wymaga 
złożenia oryginału w Referacie Gospodarki Finansowej Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, 
pok. 306 i 307.

 10.5.W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż w pieniądzu dokument 
ten musi zawierać następujące zapisy:
 a) dane gwaranta;
 b)gwarancję wypłacenia całej kwoty w następujących przypadkach;

– gdy dostawca lub wykonawca, którego oferta została wybrana:
• odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
• nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
• gdy zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,

 c) gwarancję wypłacenia całej kwoty na okres związania ofertą, określony
w pkt 11 specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

 d)podpisy  umożliwiające  identyfikację  osób  podpisujących  (czytelne  lub  potwierdzone  imienną 
pieczątką).

 10.6.Zwrot wadium.
 a) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

– upłynął termin związania ofertą;
– zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i  wniesiono zabezpieczenie należytego 

wykonania tej umowy;
– zamawiający  unieważnił  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia,  a  protesty  zostały 
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ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.
 b)Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:

– który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
– który został wykluczony z postępowania;
– którego oferta została odrzucona.

 c) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono wadium 
na podstawie art. 46 ust.2 pkt 2i3 ustawy, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu 
unieważniono  czynność  wykluczenia  wykonawcy  lub  odrzucenia  oferty.  Wykonawcy  wnoszą 
wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

 d) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z 
umowy  rachunku  bankowego,  na  którym  było  ono  przechowywane,  pomniejszone  o  koszty 
prowadzenia rachunku bankowego  oraz prowizji  bankowej  za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wskazany przez Wykonawcę.

 10.7.Przepadek wadium.
 a)  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 

wybrana:
– odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 

ofercie;
– nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
– zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie wykonawcy.
 11.Termin związania ofertą.

 11.1.Wykonawca związany jest ofertą przez okres  30 dni  licząc od dnia, w którym upłynie termin 
składania ofert.

 11.2.W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą 
Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 11.3.Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 11.2., nie powoduje utraty wadium.
 11.4.Zgoda  Wykonawcy  na  przedłużenie  okresu  związania  ofertą  jest  dopuszczalna  tylko  z 

jednoczesnym  przedłużeniem  okresu  ważności  wadium  albo,  jeżeli  nie  jest  to  możliwe,  z 
wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

 12.Jawność postępowania.
 12.1.Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.
 12.2.W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający sporządza pisemny 

protokół  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  zwany  dalej  "protokołem",  zawierający  co 
najmniej:

 a) opis przedmiotu zamówienia;
 b) informację o trybie udzielenia zamówienia;
 c) informacje o Wykonawcach;
 d) cenę i inne istotne elementy ofert;
 e) wskazanie wybranej oferty.

 12.3.Oferty,  opinie  biegłych,  oświadczenia,  informacja  z  zebrania  wszystkich  wykonawców w celu 
wyjaśnienia  wątpliwości  dotyczących  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia, 
zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców 
oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu.

 12.4.Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu 
wyboru najkorzystniejszej  oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od 
chwili ich otwarcia.

 12.5.Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 
zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

 12.6.Udostępnienie dokumentów nastąpi po złożeniu pisemnego wniosku. Zamawiający po otrzymaniu 
wniosku  niezwłocznie  wyznaczy  termin  oraz  miejsce  udostępnienia  wyżej  wymienionych 
dokumentów i poinformuje o tym pisemnie Wykonawców. Udostępnienie dokumentów będzie miało 
miejsce w obecności przedstawiciela Zamawiającego zostanie potwierdzone protokołem.

 13.Obowiązki Zamawiającego:
 13.1.Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu 

o zamówienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wskazując imię
i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) tego Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz 
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cenę. Ogłoszenie zawierające powyższe informacje zostanie niezwłocznie wysłane do uczestników 
postępowania.

 13.2.Wszyscy Wykonawcy będą poinformowani o:
 a) zmianach dotyczących postępowania,
 b)unieważnieniu przetargu,
 c) złożeniu protestu.

 13.3.Umowa z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta 
w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, 
jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

 14.Prawo do wnoszenia protestów, skarg, odwołań
 14.1.Środki ochrony prawnej (tj.: protesty, odwołania i skargi) uregulowane są w dziale VI ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ze zmianami.
 15.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

 15.1.W  celu  pokrycia  roszczeń  z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy 
Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jeżeli Wykonawca jest 
jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

 15.2.Forma zabezpieczenia.
 a) Zabezpieczenie może być wnoszone w następujących formach:

– pieniądzu;
– poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
– gwarancjach bankowych;
– gwarancjach ubezpieczeniowych;
– poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 b)Zabezpieczenie  wnoszone  w pieniądzu  wykonawca  wpłaca  przelewem na  rachunek  bankowy 

wskazany przez zamawiającego.
 c)W przypadku wniesienia  wadium w pieniądzu  wykonawca  może  wyrazić  zgodę  na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
 15.3.Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 

rachunku  bankowym.  Zamawiający  zwraca  zabezpieczenie  wniesione  w  pieniądzu  z  odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o 
koszt  prowadzenia  tego  rachunku  oraz  prowizji  bankowej  za  przelew  pieniędzy  na  rachunek 
bankowy wykonawcy.

 15.4.Zamiana formy zabezpieczenia:
 a) W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w pkt 15.2.a).
 b)Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości  zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości.
 15.5.Wysokość zabezpieczenia:

 a) Wysokość zabezpieczenia  ustala się  w stosunku procentowym do ceny całkowitej  podanej  w 
ofercie  albo  maksymalnej  wartości  nominalnej  zobowiązania  zamawiającego  wynikającego  z 
umowy, jeżeli w ofercie podano cenę jednostkową lub ceny jednostkowe.

 b)Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
 c) Jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie, za zgodą zamawiającego, 

może być tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub 
roboty budowlane.

 d)W przypadku, o którym mowa w pkt c), w dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowiązany 
wnieść co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia.

 e) Zamawiający wpłaca kwoty potrącane na rachunek bankowy w tym samym dniu,  w którym 
dokonuje zapłaty faktury.

 f) W przypadku, o którym mowa w pkt c), wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może 
nastąpić później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa.

 15.6.Zwrot zabezpieczenia:
 a) Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

go przez Zamawiającego za należycie wykonane.
 b)Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości 

nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia.
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 c) Kwota, o której mowa w pkt b), jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 
rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

16.  Istotne  dla  Zamawiającego  postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  do  treści 
zawieranej umowy oraz wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy.

16.1 Informacje dotyczące istotnych postanowień, wprowadzone są do projektu umowy zawartego 
w Rozdziale 5  specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

17. Osoby upoważnione do kontaktowania z Wykonawcami:
Adam Talaga  – Biuro Zamówień Publicznych i Zakupów,
Milena Klupś  – Biuro Zamówień Publicznych i Zakupów,

Strona nr 10 z 35



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BZP.341-46/08

Dostawę urządzeń dla potrzeb budowy systemu monitoringu wizyjnego miasta Swarzędz

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1 Dekoder obrazu oparty na PC – 3 kpl.  
 1.1 Opis funkcjonalności:

Zadaniem  urządzenia  jest  dekodowanie  jednoczesne  min.  9  obrazów  (on-line) 
przesyłanych z kamer IP i/lub kodera (bez utraty jakości obrazu wysyłanego z kamery). 
Wyświetlanie  obrazu  odbywać  się  będzie  na  dwóch  monitorach  cyfrowych  LCD  21” 
pracujących z rozdzielczością natywną 1600x1200 opis szczegółowy w punkcie 3.

 1.2 Parametry szczegółowe minimalne:
 1.2.1 Posiada  interfejs  FastEthernet  RJ45  (miedziany),  złącza  do  podłączenia  dwóch 

monitorów LCD 21” pracujących z rozdzielczością natywną 1600x1200.
 1.2.2 Posiada  możliwość dekodowania min. 9 strumieni jednocześnie z prędkością transmisji 

25 obrazów na sekundę z rozdzielczością 704x576 (4 CIF) na każdy strumień – (bez 
zmniejszania  jakości obrazu wysyłanego z kamer).

 1.2.3 Ma  możliwość dekodowania dowolnego strumienia wideo w sieci nadawanego ze 
współpracujących kamer IP  lub koderów wizyjnych.

 1.2.4 Ma  możliwość wyboru jakie strumienie (kamery) z systemu są wyświetlane na 
współpracujących monitorach z pozycji oprogramowania komputera. 

 1.2.5 Ma dostępny tryb pełnoekranowy - wyświetlanie tylko jednego strumienia (jednej 
kamery), tryb Quad - wyświetlanie 4 strumieni jednocześnie (4 kamer), 9 strumieni 
jednocześnie na jednym monitorze oraz wyświetlanie na dwóch monitorach 8 strumieni 
jednocześnie (po 4 na każdym monitorze). 

 1.2.6 Dekoder umożliwia podłączenie klawiatury i myszki.
 1.2.7 Dekoder jest  zarządzany za pomocą specjalistycznego oprogramowania, lub poprzez 

przeglądarkę internetową, dedykowane oprogramowanie i/lub klawiaturę
 1.2.8 Posiada poziomy zabezpieczenia hasłem dostępu
 1.2.9 Dekoder obsługuje serwera NTP (RFC868) aby umożliwić wzajemną synchronizację 

daty i czasu wszystkich urządzeń sieciowych
 1.2.10 Posiada system operacyjny współpracujący z kontrolerem domeny systemu Windows 

2003 serwer.
 1.2.11 Wyposażony jest w czytnik kart chipowych.
 1.2.12 Obudowa umożliwiająca instalacje w szafie 19”
 1.2.13 Zasilanie ~230V 
 1.2.14 Komplet mocowań i kabli przyłączeniowych.

 2 Stanowisko Operatora – kpl. 3  
 2.1 Opis funkcjonalności:
Zadaniem urządzenia  jest  dekodowanie  jednoczesne  min.  4  obrazów (on-line)  przesyłanych  z 
kamer IP, (bez utraty jakości obrazu wysyłanego z kamery) na jednym monitorze LCD, sterowanie 
dowolną kamerą obrotową zainstalowaną w systemie za pomocą specjalizowanego manipulatora 
lub myszką oraz wyświetlanie stanu systemu oraz mapy na drugim monitorze LCD. Parametry 
monitorów zostały wyspecyfikowane w punkcie 3.
 2.2 Parametry szczegółowe minimalne:

 1.1.1 Posiada możliwość pracy jak dekoder PC.
 2.2.1 Posiada  możliwość dekodowania czterech strumieni jednocześnie z prędkością 

transmisji 25 obrazów na sekundę z rozdzielczością 704x576 (4 CIF) na każdy strumień 
 2.2.2 Ma  możliwość dekodowania dowolnego strumienia wideo w sieci nadawanego ze 

współpracujących kamer IP lub  koderów wizyjnych.
 2.2.3 Ma  możliwość wyboru jakie strumienie (kamery) z systemu są wyświetlane na 

współpracującym monitorze z pozycji oprogramowania komputera jak również klawiatury 
systemowej.

 2.2.4 Ma dostępny tryb pełnoekranowy - wyświetlanie tylko jednego strumienia (jednej 
kamery) oraz tryb Quad - wyświetlanie 4 strumieni jednocześnie (4 kamer)

 2.2.5 Umożliwia podłączenie specjalizowanego manipulatora w celu zapewnienia sterowania 
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kamerami obrotowymi do złącza RS232/485 
 2.2.6 Jest  zarządzany za pomocą specjalistycznego oprogramowania, lub poprzez 

przeglądarkę internetową, dedykowane oprogramowanie i/lub klawiaturę
 2.2.7 Posiada poziomy zabezpieczenia hasłem dostępu
 2.2.8 Obsługuje serwer NTP (RFC868) aby umożliwić wzajemną synchronizację daty i czasu 

wszystkich urządzeń sieciowych
 2.2.9 Posiada system operacyjny współpracujący z kontrolerem domeny systemu Windows 

2003 serwer.
 2.2.10 Wyposażony jest w czytnik kart chipowych.
 2.2.11 Obudowa o max. rozmiarach przystosowana do montażu w szafie 19”.
 2.2.12 Wyposażone jest w zewnętrzny specjalizowany manipulator ruchu kamer, klawiaturę, 

myszkę.
 2.2.13 Oprogramowanie umożliwia wybór kamery, sterowanie „myszką w obrazie” (zoom na 

rolce).
 2.2.14 Umożliwia dostęp do nagrań w Centrum Archiwizacji  wyspecyfikowanego w punkcie 

10 (z rejestratora sieciowego) oraz jest wyposażony w nagrywarkę DVD umożliwiającą 
zapis nagrań wideo.

 2.2.15 Oprogramowanie jest w języku polskim.
 2.2.16 Oprogramowanie  musi  obsłużyć  min.  32  kamery  w  systemie  z  możliwością 

zwiększenia do 64.
 2.2.17 Oprogramowanie  musi  współpracować  z  kamerami  wyposażonymi  w  inteligentną 

analizę  obrazu  (detekcja  ruchu,  śledzenie  obiektów,  identyfikacja  pozostawionych 
przedmiotów, analiza prędkości i kierunku poruszania się obiektów).

 2.2.18 Oprogramowanie musi zapewniać obsługę sygnałów alarmowych przesyłanych z wejść 
alarmowych wszystkich kamer.

 2.2.19 Wyposażone w komplet mocowań i kabli przyłączeniowych.

 3 Monitory LCD 21” o parametrach minimalnych: - kpl. 9  
 3.1 Rodzaj wyświetlacza - S-PVA  lub równoważny
 3.2 Wielkość plamki  - 0.270 
 3.3 Czas reakcji matrycy [msec] - 8 (grey-to-grey), 16 (white / black + black / 

white)
 3.4 Rzeczywisty rozmiar wyświetlanego obrazu - min. 430 x 320 mm 
 3.5 Kąt widzenia obrazu (poziom/pion) - 178° H / 178° V
 3.6 Jasność [cd/m2] - min. 250
 3.7 Kontrast (typ.)  - min. 1000:1
 3.8 Naturalna rozdzielczość pracy -  1600 x 1200@60 Hz 
 3.9 Zasilanie - ~230V
 3.10 Regulacja kata pochylenia wyświetlacza.

 4 Kamery stacjonarne IP – mocowanie do sufitu – 4 szt.  
 4.1 Przystosowane do pracy w zewnętrznych punktach kamerowych przez cały rok przy klasie 

szczelności IP66.
 4.2 Format przetwornika 1/3 cala.
 4.3 Rozdzielczość przetwornika obrazu 752 x582.
 4.4 Rozdzielczość obrazu 4 CIF przy prędkości 25 kl./sek.,
 4.5 Kompresja sygnału wizyjnego w standardzie MPEG-4, generowanie dwóch strumieni 

MPEG-4.
 4.6 Realizacja funkcji multicastigu.
 4.7 Zasilanie PoE oraz możliwość zasilania 230V AC.
 4.8 Czułość 0.59 lux w trybie kolorowym i 0.08 lux w trybie monochromatycznym przy poziomie 

sygnału wideo na wyjściu kamery 50 IRE, obiektywie z jasnością f=1.2.
 4.9 Kamera wyposażona w mechanicznie usuwalny filtr podczerwieni z przetwornika CCD. W 

przypadku przejścia w tryb nocny kamera powinna charakteryzować się czułością w zakresie 
widma podczerwieni.

 4.10 Kamera powinna cechować się funkcja automatycznej migawki w zakresie 1/50-1/500000.
 4.11 Dostępna funkcja domyślnej migawki ( kamera zmniejsza prędkość migawki w przy 

przypadku spadku natężenia oświetlenia).
 4.12 Funkcja kompensacji tła z regulowaną czułością i wyborem obszaru prze-kompensowania,
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 4.13 15-bitowa technologia przetwarzania sygnału.
 4.14 Wejście i wyjście alarmowe.
 4.15 Automatyczna regulacja wzmocnienia oraz możliwość manualnej regulacji poziomu 

wzmocnienia.
 4.16 Funkcja dynamicznej redukcji szumów.
 4.17 Możliwość konfiguracji poprzez kabel koncentryczny i przyciskami na kamerze dzięki funkcji 

OSD .
 4.18 Regulowane i przynajmniej dziesięciokrotne elektroniczne podniesienie czułości.
 4.19 Wbudowany w kamerę układ detekcji ruchu z  co najmniej 4 indywidualnymi obszarami 

detekcji z możliwością regulacji jej czułości w każdym z obszarów .
 4.20 Wbudowany interfejs ethernet 100Mb/sek.
 4.21 Wbudowany interfejs analogowego sygnału wizyjnego.
 4.22 Kamery wyposażona w kompletną obudowę okrągłą (symulacja obudowy obrotowej) oraz 

osprzęt umożliwiający montaż do sufitu.

 5 Kamery stacjonarne IP – mocowanie boczne do elewacji – 4 szt.  
 5.1 Parametry techniczne kamery jak w pkt. 4.
 5.2 Kamery wyposażona w kompletną obudowę oraz osprzęt umożliwiający montaż boczny do 

elewacji.

 6 Kamery stacjonarne IP – mocowanie boczne do słupa – 2 szt.  
 6.1 Parametry techniczne jak w pkt. 4.
 6.2 Kamery wyposażona w kompletną obudowę oraz osprzęt umożliwiający montaż boczny do 

słupa.

 7 Kamery obrotowe IP – montaż narożny do elewacji – 3 kpl.   
 7.1 Przystosowanie do pracy w zewnętrznych punktach kamerowych przez cały rok przy klasie 

szczelności IP66.
 7.2 Stała  prędkość  liniowa przy różnych wartościach  zoom-u  obiektywu (oznacza to,  że  przy 

krótkiej ogniskowej obiektywu kamera powinna posiadać pewną prędkość kątową, która wraz 
ze wzrostem ogniskowej powinna maleć tak, aby została zachowana stała prędkość liniowa).

 7.3 Min.  18 krotny zoom optyczny oraz 12 krotny zoom cyfrowy z interpolacją (tzn.  kamera 
powinna wygładzać efekt pixelizacji).

 7.4 Kamera posiadać powinna budowę modułową - w pełni wymienne moduły procesora, kamery, 
obudowy, moduły komunikacji i mocowania. 

 7.5 Format przetwornika CCD ¼” zapewniający dobrą czułość kamery.
 7.6 Obiektyw: ogniskowa 4,1-73,8 mm; F1.4 do F3.0,

 7.6.1 czułość kamer: (30IRE, F1.4) min.:
 7.6.2 tryb dzienny wyłączona funkcją SensUp: 0,4 lx,
 7.6.3 tryb dzienny włączona funkcja SensUp: 0,0041 lx,
 7.6.4 tryb nocny wyłączona funkcja SensUp: 0,005 lx,
 7.6.5 tryb nocny włączona funkcja SensUp: 0,0007 lx.

 7.7 Port RS232 i/lub RS485.
 7.8 Możliwość  współpracy  z  protokołem  komunikacyjnym,  umożliwiającym  sterowanie, 

konfigurację i upgradeoprogramowania układowego kamery w sieci IP.
 7.9 W  przypadku  przejścia  w  tryb  nocny  kamera  powinna  charakteryzować  się  czułością  w 

zakresie widma podczerwieni,
 7.10 Przyśpieszona  migawka  w  zakresie  od  1/50  do  1/10 000  (do  wyraźnej  obserwacji  i 

identyfikacji  obiektów  poruszających  się  z  dużą  prędkością  np.  tablic  rejestracyjnych 
samochodów) oraz automatyczną zwolnioną migawkę do obserwacji  obiektów przy bardzo 
słabym oświetleniu.

 7.11 Funkcja płynnego automatycznego śledzenia obiektów poruszających się w polu widzenia 
kamery.

 7.12 Wizyjna detekcja ruchu.
 7.13 Możliwość  konfigurowania  stref  prywatności  w  formie  wielokątów  o  minimum  5 

wierzchołkach.
 7.14 Menu w języku polskim.
 7.15 Kopułka  wandaloodporną  zdolna  do  wytrzymania  uderzenia  kamienia  o  masie  4,5  kg 

z odległości 3m (kopułka ta nie powinna wpływać na własności optyczne kamery oraz posiadać 
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F-stop 0.0).
 7.16 Funkcja  szybkiej  adresacji,  oznacza  to  że  adres  kamery  może  być  zmieniony  zdalnie 

z pulpitu operatora.
 7.17 Min. 90 programowanych prepozycji.
 7.18 Min. 7 wejść alarmowych oraz jedno wyjście przekaźnikowe.
 7.19 Wbudowany moduł TCP/IP umożliwiający pełne sterowanie wszystkimi funkcjami urządzenia 

poprzez  sieć,  w  tym  sterowanie  obrotem,  pochyleniem,  zoomem,  położeniami 
zaprogramowanymi,  trasami  i  alarmami,  jak również  konfigurowanie przez sieć wszystkich 
ustawień urządzenia. 

 7.20 Trójstrumieniowe przesyłanie obrazu, w tym minimum dwa niezależne strumienie MPEG-4. 
Minimum jeden strumień MPEG-4 – 25 kl/sek przy rozdzielczości 4CIF.

 7.21 Możliwość  pełnej  współpracy  z  dekoderem  sprzętowym  umożliwiając  wyświetlanie  na 
monitorach z wejściem CVBS lub VGA obrazu wizji.

 7.22 Zarządzanie  za  pomocą  specjalistycznego  oprogramowania,  lub  poprzez  przeglądarkę 
internetową, dedykowane oprogramowanie i/lub klawiaturę.

 7.23 Możliwość sterowania kamerą za pomocą myszki, kierowanie kamerą poprzez przytrzymanie 
myszki i kierowanie kursorem w obrazie, zoom realizowany na rolce myszki.

 7.24 Możliwość transmisji strumieni w następujących trybach:
 7.24.1 Unicast  –  umożliwiając  komunikację  pomiędzy  pojedynczym  nadajnikiem 

i pojedynczym odbiornikiem,
 7.24.2 Multi-unicast - umożliwiając komunikację pomiędzy pojedynczym nadajnikiem 

i min. 20 odbiornikami sieciowymi,
 7.24.3 Multicast - umożliwiając komunikację pomiędzy pojedynczym nadajnikiem i wieloma 

odbiornikami sieciowymi dzięki  skonfigurowaniu sieci  do pracy z protokołami UDP oraz 
IGMP,

 7.25 Różne poziomy zabezpieczenia hasłem dostępu.
 7.26 Bezpośrednia obsługa urządzeń iSCSI umożliwiająca natychmiastowy zapis obrazu.
 7.27 Powiadamianie  o  alarmach  pocztą  elektroniczną  i  możliwość  wysyłania  obrazów  pocztą 

elektroniczną i przez FTP .
 7.28 Obsługa protokołu SNMP (MIB-II wer. 2) umożliwiającego zarządzanie siecią
 7.29 Kamery wyposażona w kompletną obudowę oraz osprzęt umożliwiający montaż narożny do 

elewacji budynku.

 8 Kamery obrotowe IP – montaż do słupa – 9 kpl.   
 8.1 Parametry techniczne kamery jak w pkt. 7.
 8.2 Kamery wyposażona w kompletną obudowę oraz osprzęt umożliwiający montaż do słupa.

 9 Kamery obrotowe IP – montaż na elewacji – 2 kpl.   
 9.1 Parametry techniczne kamery jak w pkt. 7.
 9.2 Kamery wyposażona w kompletną obudowę oraz osprzęt umożliwiający montaż narożny do 

elewacji budynku.

 10 Rejestracja materiału wizyjnego – rejestrator sieciowy – kpl. 1  
Dla  potrzeb  rejestracji  materiału  wideo  z  sieci  kamer  przyjęto  model  oparty  na  serwerze 
wyposażonym  w  macierz  dyskową  ze  specjalizowanym  oprogramowaniem.  Serwer  video 
podłączony do sieci ma za zadanie zarządzanie, składowanie obraz z 32 kamer oraz udostępnianie 
nagranego obrazu dla trzech Stanowisk Operatorów.
 10.1 Parametry szczegółowe:

 10.1.1 Rejestrator oparty na standardowych rozwiązaniach serwerowych,
 10.1.2 Minimalne wymagane parametry techniczne dla obrazu rejestrowanego:

 10.1.2.1 rozdzielczość: 4CIF,
 10.1.2.2 prędkość zapisu: 4kl./s dla każdej kamery,
 10.1.2.3 standard: MPEG-4,

 10.1.3 użytkowa przestrzeń archiwizacyjna na dyskach HDD  min.  3,6TB, dyski w układzie 
RAID5. 

 10.1.4 Obudowa przystosowana do montażu w szafie 19”.
 10.1.5 Min. - Procesor Xeon cztero-rdzeniowy, częstotliwość taktowania: 2GHz lub równoważ-

ny.
 10.1.6 Możliwość instalacji dwóch procesorów.
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 10.1.7 Pamięć RAM: min. 2GB.
 10.1.8 Napęd DVD-RW.
 10.1.9 Ze względu na niezawodność systemu Serwer oraz Dyski muszą pochodzić od tego 

samego producenta. 
 10.1.10 Dyski wymieniane w czasie pracy (hot-swap)
 10.1.11 2 interfejsy LAN 1000Mb/s.
 10.1.12 Możliwość montażu w szafie Rack 19”.
 10.1.13 Zasilanie zdublowane ~230 V AC (min. dwa zasilacze).
 10.1.14 System operacyjny umożliwiający pracę z 32 kamerami IP i koderami, 4 dekoderami i 

3 Stanowiskami Operatorów oraz umożliwiający włączenie do  Active Directory.
 10.2 Pozostałe parametry techniczne wynikające z oferowanego systemu jak wydajność nie mogą 

powodować trudności w pracy z nagraniami Stanowisk Operatorów. 

 11 Sprzęt teletransmisyjny  
 11.1 Mediakonwertery 1GE - kpl. 14

 11.1.1 Konwerter 1000BaseT / SFP
 11.1.2 1 port RJ45.
 11.1.3 1 port SFP.
 11.1.4 Kable łączeniowe UTP – RJ45

 11.2 Wtyczka SFP 1GE – kpl. 28 
 11.2.1 Standard: GbE lub FC.
 11.2.2 Włókno: SM.
 11.2.3 Długość fali: 1310nm.
 11.2.4 Zasięg: 20km.
 11.2.5 Diagnostyka cyfrowa: TAK.
 11.2.6 Czułość odbiornika: -22dBm.
 11.2.7 Patschcordy światłowodowe – 2m 

 12 Przełącznik brzegowy MPLS – 2 kpl.  
 12.1 Porty fizyczne

 12.1.1  - 8 portów RJ45 10/100/1000BaseT 
 12.1.2  - 2 porty 100FX/1000FX SFP
 12.1.3  - 2 porty 1000FX SFP
 12.1.4  - hot- swappable SFP (na długie i krótkie dystanse, multi-rate, xWDM)
 12.1.5  - automatyczne rozpoznawanie rodzaju kabla miedzianego:  Auto- MDI/MDIX
 12.1.6  -  porty zarządzające out-of-band RS-232 oraz Ethernet
 12.1.7  -  non-blocking wire-speed
 12.1.8  -  tablica MAC 16K
 12.1.9  -  obsługa ramek Jumbo (16 000 B) na wszystkich portach

 12.2 Zasilanie i warunki pracy
 12.2.1  -  wewnętrzna opcja zasilania prądem stałym (DC) i zmiennym (AC).
 12.2.2  -  wymagane redundantne zasilanie AC.
 12.2.3  -  przedni i tylny nawiew powietrza (brak konieczności stosowania bocznego nawiewu 

powietrza).
 12.3 . Montaż

 12.3.1  -  możliwość zamontowania w szafie Rack 19” oraz 23”
 12.3.2 -  wysokość 1U

 12.4  Przełączanie
 12.4.1  -  IEEE 802.1Q oraz 802.1ad:
 12.4.2  -  możliwość zdefiniowania do 4K aktywnych VLANów
 12.4.3  -  mechanizm Q-in-Q na port +VLAN
 12.4.4  -  translacja VLANów oraz sposoby mapowania(na port + VLAN)
 12.4.5  -  transparentny tryb cross-connect (no MAC learning) 
 12.4.6  -  learning table limit na VLAN/port
 12.4.7  -  Service protection:
 12.4.8  -  automatyczne przełączanie optyczne na łączach sieci (1+1)
 12.4.9  -  IEEE 802.3ad Link Aggregation
 12.4.10  - IEEE 802.1s Multiple Instance Spanning Tree
 12.4.11 -  kompatybilny z 802.1w/d
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 12.5  Zarządzanie ruchem (zgodne z MEF)
 12.5.1  -  Zarządzanie ruchem inbound i outbound w obrębie strumienia
 12.5.2  -  Klasyfikacja na podstawie portu fizycznego, adresu MAC, polu Ethertype w ramce 

ethernetowej, VLAN, IP/TC/UDP, 802.1.p (VTP), DiffServe
 12.5.3  -  Oznaczanie/ odznaczanie profili pomiędzy warstwami (802.1p ToS oraz MPLS EXP)
 12.5.4  -  8 sprzętowych kolejek na port i konfigurowalny adaptacyjny bufor CoS
 12.5.5  -  In-profile & out-of-profile service counter sets 
 12.5.6  -  ograniczanie ruchu zależne od klasy 
 12.5.7  -  HQoS 

 12.6  Usługi warstwy 2- Tunelowanie
 12.6.1  -  Q-in-Q - mapped mode or translation 
 12.6.2  -  Layer 2 VPN – Martini MPLS pseudo-wire 
 12.6.3  -  Spoke H-VPLS 

 12.7  Usługi IP 
 12.7.1  -  routing IGP i EGP – Master-OS™ 
 12.7.2  - RIP v1, v2
 12.7.3  - OSPF 
 12.7.4 - Intermediate System to Intermediate System (IS - IS) Protocol 
 12.7.5 - BGPv4 
 12.7.6 - Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) 
 12.7.7 - Network Address Translation (NAT) 
 12.7.8 - DHCP Server/Client/Relay 

 12.8  Bezpieczeństwo
 12.8.1 -  Ochrona CPU DoS 
 12.8.2 - Kontrola prędkości ramek
 12.8.3 - Kolejki dedykowane
 12.8.4 - Wire-speed Access Control Lists 
 12.8.5 - L2-3-4: z ramki do warstwy aplikacji
 12.8.6 - Filtrowanie po MAC, ARP oraz BPDU
 12.8.7 - Ograniczanie prędkości dla pakietów typu Unicast/Multicast/Broadcast 
 12.8.8 - IEEE 802.1x
 12.8.9 - NAT/NAPT oparty na softwarze oraz
 12.8.10 - Stateful Firewall

 12.9  Ulepszone cechy zarządzania
 12.9.1  -   Industry Standard Command Line Interface
 12.9.2  -   Zarządzanie out-of-band– EIA-232 console
 12.9.3  -   Zarządzanie out-of-band – dedykowany ethernetowy port RJ45
 12.9.4  -   TELNET, SSH v2, SNMPv3, RMON (4 grupy)
 12.9.5  -   Ping, Trace route, DNS lookup, TCP dump (wbudowany sniffer)
 12.9.6  -   Port monitorujący (mirroring/monitoring) ruch przychodzący i wychodzący do 

portu analizującego
 12.9.7  -   Port miroring na ACL – Sniffer VLAN
 12.9.8  -   Zarządzanie ACL dla zaufanych połączeń (Telnet, SSH, SNMP)
 12.9.9  -   Opcjonalny blok SNMP/CLI
 12.9.10  -   Hierarchical administration policy

 12.10  RADIUS AAA dla zarządzania sesją (AAA- Authentication, Authorization and 
Accounting)
 12.10.1 Możliwość ściągnięcia/ zachowania konfiguracji na serwerze FTP, bezpieczna kopia 

(SCP)
 12.10.2 - NTP – Network Time Protocol 
 12.10.3 - Logging Syslog 
 12.10.4 - Skrypty dla konfiguracji macro i zarządzania
 12.10.5 - Action Scheduler 

 12.11  OAM Service Assurance Tool
 12.11.1 - Zaawansowane narzędzia monitoringu i zarządzania SLA
 12.11.2 - funkcjonalność lokalnej i zdalnej pętli zwrotnej (loopback)
 12.11.3 - loopback na VLAN oraz MAC swapping
 12.11.4 - zaawansowane techniki mierzenia opóźnień/Jittera (QoS Verification)
 12.11.5 - Kontrola alarmów (Alarming control)
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 12.11.6 - Service end-to-end OAM – Connectivity Fault Management
 12.11.7 - Link OAM – Auto-discovery zgodny z IEEE802.3ah
 12.11.8 - OAM warstwy fizycznej – Cable Diagnostics
 12.11.9 -  Optical signal level monitoring - Digital Diagnostics (SFP SFF - 8472)
 12.11.10 - Remote failure notification / reflaction
 12.11.11 - Link Integrity Notification (LIN) 

 12.12  MPLS
 12.12.1  -   MPLS VC – LDP
 12.12.2  -   RSVP-TE
 12.12.3 -   OSPF-TE
 12.12.4  -   CSPF

 12.13 Zgodny ze standardami:
 12.13.1 IEEE

 12.13.1.1  - IEEE 802.3z Gigabit Ethernet (1000Base-SX/LX)
 12.13.1.2  - IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet Copper
 12.13.1.3  - IEEE 802.3ad Link Agregation
 12.13.1.4  - IEEE 802.3ah Ethernet in the First Mile
 12.13.1.5  - IEEE 802.1D Bridging and Spanning Tree
 12.13.1.6  - IEEE 802.1p Layer 2 priority QoS Support
 12.13.1.7  - IEEE 802.1Q VLAN Tagging
 12.13.1.8  - IEEE 802.1w Rapid STP
 12.13.1.9  - IEEE 802.1s MSTP
 12.13.1.10  - IEEE 802.1x Port-based Network Access Control
 12.13.1.11 - IEEE 802.1ad Provider bridges (partial draft) – Q-in-Q stacking per 

VLAN/port
 12.13.2 IETF 

 12.13.2.1 RFC 2131 BootP and DHCP Relay 
 12.13.2.2 RFC 2236 IGMP v2
 12.13.2.3 RFC 2267 Network Ingress Filtering
 12.13.2.4 RFC 2370 Opaque LSA support
 12.13.2.5 RFC 2385 MD5 peer password authentication
 12.13.2.6 RFC 2430 A Provider architecture for DiffServ and TE
 12.13.2.7 RFC 2597 DiffServ AF PHB
 12.13.2.8 RFC 2598 DiffServ EF PHB
 12.13.2.9 RFC 2702 Traffic Engineering over MPLS
 12.13.2.10 RFC 2787 VRRP MIB 
 12.13.2.11 RFC 2 819 RMON MIB
 12.13.2.12 RFC 2865 RADIUS Authentication
 12.13.2.13 RFC 2866 RADIUS Accounting
 12.13.2.14 RFC 3031 MPLS Architecture 
 12.13.2.15 RFC 3032 MPLS Label Stack Encoding 
 12.13.2.16 RFC 3036 LDP Specifications 
 12.13.2.17 RFC 3037 LDP Applicability 
 12.13.2.18 RFC 3063 MPLS loop prevention mechanism

RFC 3140 DiffServ PHB identification codes 
 12.13.2.19 RFC 3164 Syslog 
 12.13.2.20 RFC 3209 Extensions to RSVP for LSP tunnels (RSVP-TE) 
 12.13.2.21 RFC 3210 Applicability statement for extensions to RSVP for LSP tunnels 

(RSVP-TE) 
 12.13.2.22 RFC 3246 AF-PHB Group 

 12.13.3 IETF Drafts 
 12.13.3.1 draft-IETF-L2circuit-trans-MPLS-08 
 12.13.3.2 draft-IETF-L2circuit-encap-MPLS-04 

 13 Pozostałe materiały  
 13.1 Kable zasilające – przeznaczone do kanalizacji teletechnicznej zewnętrznej – YKY 

3x2,5 mm2 – 2000 m.
 13.2 Kable sygnałowe – przeznaczone do kanalizacji teletechnicznej zewnętrznej

 13.2.1 Kable UTP – 1000 m
 13.2.2 Kable światłowodowe – ZW-NOTKSd 2J - 2000 m.
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 14 Słupy montażowe   – kpl. 6
Słup uliczny  prosty  sześciokątny,  stalowy typo  S-60P wraz  z  prefabrykowanym fundamentem 
F150/200

 15 Elementy zasilające  
 15.1 Wyłącznik nadmiarowy S301B10 – szt. 15
 15.2 Wyłącznik nadmiarowy S304B25 – szt. 5
 15.3 Wyłącznik nadprądowy 3 -biegunowy S303B25A – szt. 5
 15.4 Zespół DEHNventil 2P TN 900 371 – szt. 10
 15.5 Pręt (uziom) stalowy miedziowany do 1,5 m – szt. 25

 16 Pozostałe wymagania  
 16.1 W ramach dostawy - dostawca zamontuje i uruchomi w siedzibie zamawiającego:

 16.1.1 Przełączniki MPLS – połączy je w sieć z istniejącym
 16.1.2 Stanowiska Operatorów
 16.1.3 Rejestrator sieciowy
 16.1.4 Dekodery

Zamawiający zapewni szafę 19”, okablowanie LAN oraz niezbędne umeblowanie.
 16.2 Dostawca dostarczy SKD oraz wszystkie niezbędne sterowniki umożliwiające opracowanie 

niezależnego oprogramowania integrującego system wizyjny z innym oprogramowaniem np. 
Ortofotomapą.

 16.3 Oprogramowanie  użyte  do  dekodowania,  zarządzania,  administrowania  oraz  sterowania 
systemem wizyjnym na dekoderach, stanowiskach operatorów oraz w rejestratorze sieciowym 
musi  być  tego  samego  producenta  co  kamery  IP  lub  posiadać  certyfikat  (potwierdzenie) 
zgodności producenta kamer.

 16.4 W przypadku wątpliwości  co  do  parametrów jakościowych  zamawiający  zastrzega  sobie 
prawo wykonania testów potwierdzających parametry techniczne systemu. W tym przypadku 
oferent w ciągu trzech dni kalendarzowych zestawi zestaw testowy w siedzibie zamawiającego 
składający się z:
 16.4.1 Kamery stacjonarnej IP
 16.4.2 Kamery obrotowej IP
 16.4.3 Dekodera z dwoma monitorami
 16.4.4 Stanowiska Operatora wraz ze specjalizowanym manipulatorem
 16.4.5 Rejestratora sieciowego
 16.4.6 Przełącznika MPLS
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Wykaz wymaganych dokumentów

Dokumenty  są  składane w formie oryginału lub kopii  poświadczonej  za zgodność  z  oryginałem przez 
wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny być one opatrzone przez 
wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu. 
Każda  ze  stron  kserokopii  lub  odpisów  dokumentów  dołączonych  do  oferty musi  być 
poświadczona za zgodność z oryginałem (poświadczenie za zgodność z oryginałem musi być opatrzone 
podpisem  osoby  podpisującej  ofertę,  pieczątką  firmową  lub  imienną  osoby  podpisującej  ofertę  oraz 
napisem „za zgodność z oryginałem” lub poświadczenie notarialne).

Zamawiający  może  żądać  przedstawienia  oryginału  lub  notarialnie  poświadczonej  kopii  dokumentu 
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co 
do jej prawdziwości. 

Dokumenty  sporządzone  w  języku  obcym  są  składane  wraz  z  tłumaczeniem  na  język  polski, 
poświadczonym przez wykonawcę. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, na 
złożenie oferty w innym języku niż polski.

I. Zamawiający żąda:

1. Wypełnionego  i  podpisanego  DRUKU  OFERTY  (zgodnie  z  załączonym  formularzem  – 
ROZDZIAŁ 4);

2. Pełnomocnictwa  dla   jednego  z  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 
zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Oświadczenia o  spełnieniu  warunków  zawartych  w  art.  22  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień 
publicznych (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1);

4. Upoważnienia do podpisania oferty – jeżeli nie wynika z załączonego  odpisu z właściwego 
rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

5. Dowodu  wniesienia  wadium  w  formie  pieniężnej  lub  kopia  innego  dokumentu 
wadialnego (w przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż w pieniądzu oryginał dokumentu 
wadialnego   należy  złożyć  w Referacie  Gospodarki  Finansowej  zgodnie  z  pkt.  10  rozdziału  1 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

II. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub 
czynności oraz nie podlega wykluczeniu, Zamawiający żąda:

1. Aktualnego  odpisu  z  właściwego  rejestru albo  aktualnego  zaświadczenia  o  wpisie  do 
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia  do ewidencji  działalności  gospodarczej,  wystawionego nie  wcześniej  niż  6  miesięcy 
przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert;

2. Oświadczenie,  że  Wykonawca  nie  zalega  z  opłaceniem  podatków,  opłat  oraz  składek  na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności,  lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego 
(zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM Nr 2);

Jeżeli  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej, 
kwestię dokumentów składanych na potwierdzenie w/w faktów określa §2 Rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U nr 87 poz. 605).

Strona nr 19 z 35

R o z d z i a ł  3



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BZP.341-46/08

Dostawę urządzeń dla potrzeb budowy systemu monitoringu wizyjnego miasta Swarzędz

O F E R T A
..............................................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)
Gmina Swarzędz
ul. Rynek 1
62-020 SWARZĘDZ

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym:  „Dostawę urządzeń 
dla  potrzeb  budowy  systemu  monitoringu  wizyjnego  miasta  Swarzędz” 
z dnia 19 maja 2008 roku opublikowanego w siedzibie Zamawiającego, na stronie internetowej 
(http://bip.swarzedz.eu),  oraz  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  pod  pozycją  105294 
oferujemy: 
1. Oferujemy wykonanie całej  dostawy objętej  przedmiotem zamówienia  za  kwotę 

łączną w zł:
Netto: ............... zł
Zastosowana stawka podatku VAT:    ..............% VAT
Brutto (wraz z podatkiem VAT): ............... zł

Słownie: ................................................................................ zł
2. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie: 30 dni od dnia podpisania umowy.
3. Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  ze  Specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia, 

akceptujemy  ją  w  całości  i  nie  wnosimy  do  niej  zastrzeżeń  oraz  zdobyliśmy  konieczne 
informacje do przygotowania oferty.

4. Oferujemy 36-miesięczną  rękojmię  na  całość  przedmiotu  zamówienia  oraz  oferujemy co 
najmniej 36-miesięczną gwarancję na wszystkie urządzenia i materiały objęte przedmiotem 
zamówienia.

5. Oświadczamy,  że  uważamy  się  za  związanych  niniejszą  ofertą  na  czas  wskazany 
w Specyfikacji istotnych warunkach zamówienia.

6. Oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy 
technicznej, normami i obowiązującymi przepisami.

7. Oświadczamy, że następujące usługi:

– ..............................................................................................................................

zostaną wykonane przez następujących podwykonawców:

– ..............................................................................................................................

8. Oświadczamy,  pouczony  o  odpowiedzialności  karnej  wynikającej  z  art.  297  § 1  Kk,  że 
wszystkie złożone do oferty dokumenty i oświadczenia są prawdziwe.

9. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji  istotnych warunków zamówienia projekt  umowy 
został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 
zawarcia  umowy na wyżej  wymienionych warunkach w miejscu i  terminie  wyznaczonym 
przez Zamawiającego.

10.Załącznikami do niniejszej oferty są:
....................................................

Podpisano:

Miejsce i data: ........................................ 2008 r.

.......................................................
(czytelny podpis i pieczęć Wykonawcy)
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O F E R T A -  K O N T Y N U A C J A

Tabela nr 1 - oferowanego sprzętu oraz oprogramowania.

Lp. Nazwa Typ Producent Cena 
jednostkowa 

brutto

1 Dekoder obrazu

- system operacyjny

- komputer

- oprogramowanie 
specjalistyczne

2 Stanowisko Operatora

- system operacyjny

- komputer

- oprogramowanie 
specjalistyczne

3 Monitor LCD 21”

4 Kamera stacjonarna 
IP mocowanie do 
sufitu

5 Kamera stacjonarna 
IP

mocowanie boczne do 
elewacji

6 Kamera stacjonarna 
IP

mocowanie boczne do 
słupa

7 Kamera obrotowa IP 
montaż narożny do 
elewacji

8 Kamera obrotowa IP 
montaż do słupa

9 Kamera obrotowa IP 
montaż na elewacji

10 Rejestrator sieciowy

- system operacyjny

- komputer

- oprogramowanie 
specjalistyczne
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11 Mediakonwertery 1GE 

12 Przełącznik brzegowy 
MPLS

1. Oferent wypełnia wszystkie rubryki tabeli oferowanego sprzętu – oprócz zacienionych.
2. Oferowany sprzęt  musi spełniać wymagania techniczne zawarte w szczegółowym opisie

od pkt. 1 do 12 SOPZ.
3. Do pozycji zawartych w tabeli (od 1 do 12) oferent załączy szczegółowy opis wraz ze 

zdjęciem urządzenia (np. ulotka producenta).
4. Tabela jest wymagana dla celów informacyjnych Zamawiającego i nie ma wpływu na 

ocenę oferty według kryterium oceny ofert – ceny.

Podpisano:

Miejsce i data: ........................................ 2008 r.

.......................................................
                          (czytelny podpis i pieczęć Wykonawcy)
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..............................................
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych przez Zamawiającego
z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

„Dostawę  urządzeń  dla  potrzeb  budowy  systemu  monitoringu  wizyjnego  miasta 
Swarzędz”

Ja (imię i nazwisko): .............................................................................................,
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy:

.....................................................................................................................................
(nazwa firmy)

oświadczam, że:
1. posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 1 );
2. posiadamy  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  potencjał  techniczny,  a  także 

dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2);
3. nasza sytuacja finansowa i  ekonomiczna zapewnia wykonanie zamówienia (art. 22 

ust. 1 pkt 3);
4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

podstawie art. 24 ustawy (art. 22 ust. 1 pkt 4)
5. spełniamy warunki udziału w postępowaniu (art. 44)

Miejsce i data: ........................................ 2008 r.

(podpis i pieczęć firmowa lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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..............................................
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E
Firma: ..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

oświadcza, pouczona o odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 § 1KK, że nie zalega z 
uiszczaniem  płatności  we  właściwym  oddziale  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  i  Urzędu 
Skarbowego oraz, że nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie 
społeczne  lub  uzyskała  zgodę  na  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych 
należności.

Miejsce i data: ........................................ 2008 r.

....................................................
(podpis i pieczęć firmowa lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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PROJEKT

 UMOWA Nr CRU/.../BZP.342-44/2008......................

W  dniu  ............................  2008r.  w  Swarzędzu  pomiędzy  Gminą  Swarzędz,  zwaną  dalej 
"Zamawiającym", reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz mgr Annę Tomicką

a  ......................................................................................................................................  mającą 
siedzibę w ...............................  przy ul.  ....................................,  wpisaną do ewidencji  działalności 
gospodarczej  pod  numerem  .................................,  zarejestrowaną  w  dniu  .............  w  Sądzie 
Rejonowym  w  ....................................................,  o  numerze  ............,  o  nadanym  Numerze 
Identyfikacji Podatkowej ................................................., o numerze REGON...................................., 
zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

..................................................................................................................

..................................................................................................................

została zawarta umowa następującej treści:

§1
1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  dostawy  urządzeń  dla  potrzeb  budowy  systemu 

monitoringu wizyjnego miasta Swarzędz , zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia  ,  załącznikiem nr 1 do umowy “Opis  przedmiotu zamówienia” oraz złożoną 
ofertą.

2. Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  właściwe  uprawnienia  do  wykonywania  obrotu 
handlowego urządzeniami będącymi przedmiotem zamówienia.

3. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  przedmiotu  umowy  zgodnie  z  zasadami 
współczesnej wiedzy technicznej, normami i obowiązującymi przepisami.

§2
1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się: od dnia podpisania umowy.
2. Termin wykonania zamówienia ustala się: do 30 dni od dnia podpisania umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że dostarczy sprzęt, urządzenia i oprogramowanie fabrycznie nowe.
4. Przedmiot  zamówienia zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego do pomieszczeń 

wskazanych przez Zamawiającego.
5. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przystąpienia do usunięcia awarii w ciągu 24 h po 

otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego zgłoszenia w formie faksu.
6. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii w ciągu 14 dni od daty 

zgłoszenia,  o  którym  mowa  w  ust.  5  niniejszego  paragrafu,  lub  dostarczenia  sprzętu 
zastępczego wraz z instalacją.

7. W przypadku awarii twardego dysku Wykonawca zobowiązuje się wymienić go na nowy bez 
konieczności  zwrotu uszkodzonego dysku i  bez konieczności  dokonywania ekspertyz poza 
siedzibą Zamawiającego.

8. Wykonawca oświadcza, że ponosi koszt odbioru sprzętu jak i jego dostarczenie po naprawie 
w okresie gwarancji.

9. Wykonawca oświadcza, że po wystąpieniu pięciu dowolnych uszkodzeń urządzenia wymieni 
je na nowy bez dodatkowych opłat.
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§3
Zamawiający i Wykonawca obowiązani są – każdy w swoim zakresie – do współdziałania przy 
wykonywaniu umowy.

§4
 1. Wykonawca  wnosi  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  w  wysokości  5%  ceny 

całkowitej brutto.
 2. Termin wniesienia 100 % kwoty wynikającej  z  ust.1 strony ustalają na dzień podpisania 

umowy.
 3. Formą wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest .............................
 4. Jeżeli  formą  wniesienia  zabezpieczenia  jest  gwarancja  bankowa  lub  ubezpieczeniowa, 

Wykonawca przekaże ją  Zamawiającemu w dniu podpisania  niniejszej  Umowy. Wskazana 
w §4 ust. 3 gwarancja musi być ważna przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy.

 5. Strony postanawiają, że:
 a) 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie  zwrócone 

Wykonawcy  po  dokonaniu  odbioru  końcowego  przedmiotu  umowy  na  zasadach 
określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 

 b) 30%  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  pozostaje  na  zabezpieczenie 
roszczeń  z  tytułu  rękojmi  za  wady – kwota  ta  zostanie  zwrócona Wykonawcy na 
zasadach  określonych  w  ustawie  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  zamówień 
publicznych.

§5
 1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całego przedmiotu zamówienia objętego dostawą 

strony ustalają na ………………………………………… zł brutto (wraz z podatkiem VAT – zgodnie z 
ofertą),  słownie:  …………………………………………………………………………………………………………………………
……………………… zł brutto.

2. Wykonawca  wystawi  fakturę  w  terminie  do  14  dni  od  daty  spisania  protokołu  odbioru 
zamówienia.

3.  Faktura  dostarczona  do  siedziby  Zamawiającego  i  nie  potwierdzona  protokołem odbioru 
zostanie odesłana.

4.  Należność finansowa zostanie przekazana przelewem na konto Wykonawcy wskazane na 
fakturze w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu.

5.  Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego płatnika.

      §6
Wykonawca oświadcza, że nie dokona cesji wierzytelności przysługującej mu od Zamawiającego 
z tytułu realizacji niniejszej umowy.

      §7
1. Wykonawca  udziela  co  najmniej  36  –  miesięcznej  gwarancji  na  wszystkie  urządzenia 

i  materiały  objęte  przedmiotem  zamówienia  oraz  12  miesięcznej  rękojmi  na  całość 
przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca obowiązany jest poinformować Zamawiającego czy i na jakie urządzenia lub 
materiały  obowiązuje  gwarancja  producenta  z  podaniem  okresu  na  jaki  została  ona 
udzielona a także przedstawić Zamawiającemu karty gwarancyjne.

3. W okresie rękojmi Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o stwierdzonych 
wadach przedmiotu odbioru w ciągu 10 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest 
zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym stosownym protokołem.

4. Jeżeli wady stwierdzone w trakcie odbioru nie nadają się do usunięcia, a nie uniemożliwiają 
użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy 
zgodnie  z  przeznaczeniem, Zamawiający może żądać  dostarczenia  go po  raz  drugi  lub 
zlecić wykonanie prac naprawczych na koszt Wykonawcy lub odstąpić od umowy.
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§8
1.  Strony ustalają  odpowiedzialność  za  nienależyte  i  nieterminowe wykonanie  zobowiązań 

z umowy w formie kar umownych:
1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za niewykonanie w terminie, opóźnienie w naprawie lub nienależyte wykonanie 
zamówienia – w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia brutto, za każdy dzień 
opóźnienia.
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 
10% całkowitego wynagrodzenia brutto.

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
a) z  tytułu  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn  zależnych  od  Zamawiającego  - 
w wysokości 10% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto;
b) w przypadku opóźnienia w zapłacie faktury strony stosować będą przepisy ustawy 
z dnia 12 czerwca 2003 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

2.  Strony  zastrzegają  sobie  możliwość  dochodzenia  odszkodowania  przewyższającego  kary 
umowne.

3.  Wykonawca  w  okresie  obowiązywania  niniejszej  umowy  przejmuje  odpowiedzialność  za 
wszelkie  szkody  wywołane  swoim  działaniem  i  zaniechaniem  przy  wykonywaniu  zadań 
objętych niniejszą umową w stosunku do osób trzecich i Zamawiającego.

4.  Zamawiający  ma  prawo  potrącać  kary  umowne  z  wynagrodzenia  przysługującego 
Wykonawcy.

§9
W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych ze zmianami, oraz Kodeksu Cywilnego.

§10
Zmiany postanowień umowy następują w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§11
1. Spory mogące wynikać z realizacji umowy będą rozstrzygane na zasadzie porozumienia stron 

umowy.

2. W przypadku braku porozumienia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Strony 
poddają spór do rozstrzygnięcia przez właściwy rzeczowo Sąd Powszechny w Poznaniu.

§12
1.  Wszelkie  zmiany  niniejszej  umowy wymagają  zachowania  formy pisemnej  pod  rygorem 

nieważności. 
2. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 3 dla Zamawiającego i 1 

dla Wykonawcy.

.............................. ..............................
ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1 Dekoder obrazu oparty na PC – 3 kpl.  
 1.1 Opis funkcjonalności:

Zadaniem  urządzenia  jest  dekodowanie  jednoczesne  min.  9  obrazów  (on-line) 
przesyłanych z kamer IP i/lub kodera (bez utraty jakości obrazu wysyłanego z kamery). 
Wyświetlanie  obrazu  odbywać  się  będzie  na  dwóch  monitorach  cyfrowych  LCD  21” 
pracujących z rozdzielczością natywną 1600x1200 opis szczegółowy w punkcie 3.

 1.2 Parametry szczegółowe minimalne:
 1.2.1 Posiada  interfejs  FastEthernet  RJ45  (miedziany),  złącza  do  podłączenia  dwóch 

monitorów LCD 21” pracujących z rozdzielczością natywną 1600x1200.
 1.2.2 Posiada  możliwość dekodowania min. 9 strumieni jednocześnie z prędkością transmisji 

25 obrazów na sekundę z rozdzielczością 704x576 (4 CIF) na każdy strumień – (bez 
zmniejszania  jakości obrazu wysyłanego z kamer).

 1.2.3 Ma  możliwość dekodowania dowolnego strumienia wideo w sieci nadawanego ze 
współpracujących kamer IP  lub koderów wizyjnych.

 1.2.4 Ma  możliwość wyboru jakie strumienie (kamery) z systemu są wyświetlane na 
współpracujących monitorach z pozycji oprogramowania komputera. 

 1.2.5 Ma dostępny tryb pełnoekranowy - wyświetlanie tylko jednego strumienia (jednej 
kamery), tryb Quad - wyświetlanie 4 strumieni jednocześnie (4 kamer), 9 strumieni 
jednocześnie na jednym monitorze oraz wyświetlanie na dwóch monitorach 8 strumieni 
jednocześnie (po 4 na każdym monitorze). 

 1.2.6 Dekoder umożliwia podłączenie klawiatury i myszki.
 1.2.7 Dekoder jest  zarządzany za pomocą specjalistycznego oprogramowania, lub poprzez 

przeglądarkę internetową, dedykowane oprogramowanie i/lub klawiaturę
 1.2.8 Posiada poziomy zabezpieczenia hasłem dostępu
 1.2.9 Dekoder obsługuje serwera NTP (RFC868) aby umożliwić wzajemną synchronizację 

daty i czasu wszystkich urządzeń sieciowych
 1.2.10 Posiada system operacyjny współpracujący z kontrolerem domeny systemu Windows 

2003 serwer.
 1.2.11 Wyposażony jest w czytnik kart chipowych.
 1.2.12 Obudowa umożliwiająca instalacje w szafie 19”
 1.2.13 Zasilanie ~230V 
 1.2.14 Komplet mocowań i kabli przyłączeniowych.

 2 Stanowisko Operatora – kpl. 3  
 2.1 Opis funkcjonalności:
Zadaniem urządzenia  jest  dekodowanie  jednoczesne  min.  4  obrazów (on-line)  przesyłanych  z 
kamer IP, (bez utraty jakości obrazu wysyłanego z kamery) na jednym monitorze LCD, sterowanie 
dowolną kamerą obrotową zainstalowaną w systemie za pomocą specjalizowanego manipulatora 
lub myszką oraz wyświetlanie stanu systemu oraz mapy na drugim monitorze LCD. Parametry 
monitorów zostały wyspecyfikowane w punkcie 3.
 2.2 Parametry szczegółowe minimalne:

 1.1.2 Posiada możliwość pracy jak dekoder PC.
 2.2.1 Posiada  możliwość dekodowania czterech strumieni jednocześnie z prędkością 

transmisji 25 obrazów na sekundę z rozdzielczością 704x576 (4 CIF) na każdy strumień 
 2.2.2 Ma  możliwość dekodowania dowolnego strumienia wideo w sieci nadawanego ze 

współpracujących kamer IP lub  koderów wizyjnych.
 2.2.3 Ma  możliwość wyboru jakie strumienie (kamery) z systemu są wyświetlane na 

współpracującym monitorze z pozycji oprogramowania komputera jak również klawiatury 
systemowej.

 2.2.4 Ma dostępny tryb pełnoekranowy - wyświetlanie tylko jednego strumienia (jednej 
kamery) oraz tryb Quad - wyświetlanie 4 strumieni jednocześnie (4 kamer)

 2.2.5 Umożliwia podłączenie specjalizowanego manipulatora w celu zapewnienia sterowania 

Strona nr 28 z 35

Z a ł ą c z n i k  n r  1  d o  u m o w y



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BZP.341-46/08

Dostawę urządzeń dla potrzeb budowy systemu monitoringu wizyjnego miasta Swarzędz

kamerami obrotowymi do złącza RS232/485 
 2.2.6 Jest  zarządzany za pomocą specjalistycznego oprogramowania, lub poprzez 

przeglądarkę internetową, dedykowane oprogramowanie i/lub klawiaturę
 2.2.7 Posiada poziomy zabezpieczenia hasłem dostępu
 2.2.8 Obsługuje serwer NTP (RFC868) aby umożliwić wzajemną synchronizację daty i czasu 

wszystkich urządzeń sieciowych
 2.2.9 Posiada system operacyjny współpracujący z kontrolerem domeny systemu Windows 

2003 serwer.
 2.2.10 Wyposażony jest w czytnik kart chipowych.
 2.2.11 Obudowa o max. rozmiarach przystosowana do montażu w szafie 19”.
 2.2.12 Wyposażone jest w zewnętrzny specjalizowany manipulator ruchu kamer, klawiaturę, 

myszkę.
 2.2.13 Oprogramowanie umożliwia wybór kamery, sterowanie „myszką w obrazie” (zoom na 

rolce).
 2.2.14 Umożliwia dostęp do nagrań w Centrum Archiwizacji  wyspecyfikowanego w punkcie 

10 (z rejestratora sieciowego) oraz jest wyposażony w nagrywarkę DVD umożliwiającą 
zapis nagrań wideo.

 2.2.15 Oprogramowanie jest w języku polskim.
 2.2.16 Oprogramowanie  musi  obsłużyć  min.  32  kamery  w  systemie  z  możliwością 

zwiększenia do 64.
 2.2.17 Oprogramowanie  musi  współpracować  z  kamerami  wyposażonymi  w  inteligentną 

analizę  obrazu  (detekcja  ruchu,  śledzenie  obiektów,  identyfikacja  pozostawionych 
przedmiotów, analiza prędkości i kierunku poruszania się obiektów).

 2.2.18 Oprogramowanie musi zapewniać obsługę sygnałów alarmowych przesyłanych z wejść 
alarmowych wszystkich kamer.

 2.2.19 Wyposażone w komplet mocowań i kabli przyłączeniowych.

 3 Monitory LCD 21” o parametrach minimalnych: - kpl. 9  
 3.1 Rodzaj wyświetlacza - S-PVA  lub równoważny
 3.2 Wielkość plamki  - 0.270 
 3.3 Czas reakcji matrycy [msec] - 8 (grey-to-grey), 16 (white / black + black / 

white)
 3.4 Rzeczywisty rozmiar wyświetlanego obrazu - min. 430 x 320 mm 
 3.5 Kąt widzenia obrazu (poziom/pion) - 178° H / 178° V
 3.6 Jasność [cd/m2] - min. 250
 3.7 Kontrast (typ.)  - min. 1000:1
 3.8 Naturalna rozdzielczość pracy -  1600 x 1200@60 Hz 
 3.9 Zasilanie - ~230V
 3.10 Regulacja kata pochylenia wyświetlacza.

 4 Kamery stacjonarne IP – mocowanie do sufitu – 4 szt.  
 4.1 Przystosowane do pracy w zewnętrznych punktach kamerowych przez cały rok przy klasie 

szczelności IP66.
 4.2 Format przetwornika 1/3 cala.
 4.3 Rozdzielczość przetwornika obrazu 752 x582.
 4.4 Rozdzielczość obrazu 4 CIF przy prędkości 25 kl./sek.,
 4.5 Kompresja sygnału wizyjnego w standardzie MPEG-4, generowanie dwóch strumieni 

MPEG-4.
 4.6 Realizacja funkcji multicastigu.
 4.7 Zasilanie PoE oraz możliwość zasilania 230V AC.
 4.8 Czułość 0.59 lux w trybie kolorowym i 0.08 lux w trybie monochromatycznym przy poziomie 

sygnału wideo na wyjściu kamery 50 IRE, obiektywie z jasnością f=1.2.
 4.9 Kamera wyposażona w mechanicznie usuwalny filtr podczerwieni z przetwornika CCD. W 

przypadku przejścia w tryb nocny kamera powinna charakteryzować się czułością w zakresie 
widma podczerwieni.

 4.10 Kamera powinna cechować się funkcja automatycznej migawki w zakresie 1/50-1/500000.
 4.11 Dostępna funkcja domyślnej migawki ( kamera zmniejsza prędkość migawki w przy 

przypadku spadku natężenia oświetlenia).
 4.12 Funkcja kompensacji tła z regulowaną czułością i wyborem obszaru prze-kompensowania,
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 4.13 15-bitowa technologia przetwarzania sygnału.
 4.14 Wejście i wyjście alarmowe.
 4.15 Automatyczna regulacja wzmocnienia oraz możliwość manualnej regulacji poziomu 

wzmocnienia.
 4.16 Funkcja dynamicznej redukcji szumów.
 4.17 Możliwość konfiguracji poprzez kabel koncentryczny i przyciskami na kamerze dzięki funkcji 

OSD .
 4.18 Regulowane i przynajmniej dziesięciokrotne elektroniczne podniesienie czułości.
 4.19 Wbudowany w kamerę układ detekcji ruchu z  co najmniej 4 indywidualnymi obszarami 

detekcji z możliwością regulacji jej czułości w każdym z obszarów .
 4.20 Wbudowany interfejs ethernet 100Mb/sek.
 4.21 Wbudowany interfejs analogowego sygnału wizyjnego.
 4.22 Kamery wyposażona w kompletną obudowę okrągłą (symulacja obudowy obrotowej) oraz 

osprzęt umożliwiający montaż do sufitu.

 5 Kamery stacjonarne IP – mocowanie boczne do elewacji – 4 szt.  
 5.1 Parametry techniczne kamery jak w pkt. 4.
 5.2 Kamery wyposażona w kompletną obudowę oraz osprzęt umożliwiający montaż boczny do 

elewacji.

 6 Kamery stacjonarne IP – mocowanie boczne do słupa – 2 szt.  
 6.1 Parametry techniczne jak w pkt. 4.
 6.2 Kamery wyposażona w kompletną obudowę oraz osprzęt umożliwiający montaż boczny do 

słupa.

 7 Kamery obrotowe IP – montaż narożny do elewacji – 3 kpl.   
 7.1 Przystosowanie do pracy w zewnętrznych punktach kamerowych przez cały rok przy klasie 

szczelności IP66.
 7.2 Stała  prędkość  liniowa przy różnych wartościach  zoom-u  obiektywu (oznacza to,  że  przy 

krótkiej ogniskowej obiektywu kamera powinna posiadać pewną prędkość kątową, która wraz 
ze wzrostem ogniskowej powinna maleć tak, aby została zachowana stała prędkość liniowa).

 7.3 Min.  18 krotny zoom optyczny oraz 12 krotny zoom cyfrowy z interpolacją (tzn.  kamera 
powinna wygładzać efekt pixelizacji).

 7.4 Kamera posiadać powinna budowę modułową - w pełni wymienne moduły procesora, kamery, 
obudowy, moduły komunikacji i mocowania. 

 7.5 Format przetwornika CCD ¼” zapewniający dobrą czułość kamery.
 7.6 Obiektyw: ogniskowa 4,1-73,8 mm; F1.4 do F3.0,

 7.6.1 czułość kamer: (30IRE, F1.4) min.:
 7.6.2 tryb dzienny wyłączona funkcją SensUp: 0,4 lx,
 7.6.3 tryb dzienny włączona funkcja SensUp: 0,0041 lx,
 7.6.4 tryb nocny wyłączona funkcja SensUp: 0,005 lx,
 7.6.5 tryb nocny włączona funkcja SensUp: 0,0007 lx.

 7.7 Port RS232 i/lub RS485.
 7.8 Możliwość  współpracy  z  protokołem  komunikacyjnym,  umożliwiającym  sterowanie, 

konfigurację i upgradeoprogramowania układowego kamery w sieci IP.
 7.9 W  przypadku  przejścia  w  tryb  nocny  kamera  powinna  charakteryzować  się  czułością  w 

zakresie widma podczerwieni,
 7.10 Przyśpieszona  migawka  w  zakresie  od  1/50  do  1/10 000  (do  wyraźnej  obserwacji  i 

identyfikacji  obiektów  poruszających  się  z  dużą  prędkością  np.  tablic  rejestracyjnych 
samochodów) oraz automatyczną zwolnioną migawkę do obserwacji  obiektów przy bardzo 
słabym oświetleniu.

 7.11 Funkcja płynnego automatycznego śledzenia obiektów poruszających się w polu widzenia 
kamery.

 7.12 Wizyjna detekcja ruchu.
 7.13 Możliwość  konfigurowania  stref  prywatności  w  formie  wielokątów  o  minimum  5 

wierzchołkach.
 7.14 Menu w języku polskim.
 7.15 Kopułka  wandaloodporną  zdolna  do  wytrzymania  uderzenia  kamienia  o  masie  4,5  kg 

z odległości 3m (kopułka ta nie powinna wpływać na własności optyczne kamery oraz posiadać 
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F-stop 0.0).
 7.16 Funkcja  szybkiej  adresacji,  oznacza  to  że  adres  kamery  może  być  zmieniony  zdalnie 

z pulpitu operatora.
 7.17 Min. 90 programowanych prepozycji.
 7.18 Min. 7 wejść alarmowych oraz jedno wyjście przekaźnikowe.
 7.19 Wbudowany moduł TCP/IP umożliwiający pełne sterowanie wszystkimi funkcjami urządzenia 

poprzez  sieć,  w  tym  sterowanie  obrotem,  pochyleniem,  zoomem,  położeniami 
zaprogramowanymi,  trasami  i  alarmami,  jak również  konfigurowanie przez sieć wszystkich 
ustawień urządzenia. 

 7.20 Trójstrumieniowe przesyłanie obrazu, w tym minimum dwa niezależne strumienie MPEG-4. 
Minimum jeden strumień MPEG-4 – 25 kl/sek przy rozdzielczości 4CIF.

 7.21 Możliwość  pełnej  współpracy  z  dekoderem  sprzętowym  umożliwiając  wyświetlanie  na 
monitorach z wejściem CVBS lub VGA obrazu wizji.

 7.22 Zarządzanie  za  pomocą  specjalistycznego  oprogramowania,  lub  poprzez  przeglądarkę 
internetową, dedykowane oprogramowanie i/lub klawiaturę.

 7.23 Możliwość sterowania kamerą za pomocą myszki, kierowanie kamerą poprzez przytrzymanie 
myszki i kierowanie kursorem w obrazie, zoom realizowany na rolce myszki.

 7.24 Możliwość transmisji strumieni w następujących trybach:
 7.24.1 Unicast  –  umożliwiając  komunikację  pomiędzy  pojedynczym  nadajnikiem 

i pojedynczym odbiornikiem,
 7.24.2 Multi-unicast - umożliwiając komunikację pomiędzy pojedynczym nadajnikiem 

i min. 20 odbiornikami sieciowymi,
 7.24.3 Multicast - umożliwiając komunikację pomiędzy pojedynczym nadajnikiem i wieloma 

odbiornikami sieciowymi dzięki  skonfigurowaniu sieci  do pracy z protokołami UDP oraz 
IGMP,

 7.25 Różne poziomy zabezpieczenia hasłem dostępu.
 7.26 Bezpośrednia obsługa urządzeń iSCSI umożliwiająca natychmiastowy zapis obrazu.
 7.27 Powiadamianie  o  alarmach  pocztą  elektroniczną  i  możliwość  wysyłania  obrazów  pocztą 

elektroniczną i przez FTP .
 7.28 Obsługa protokołu SNMP (MIB-II wer. 2) umożliwiającego zarządzanie siecią
 7.29 Kamery wyposażona w kompletną obudowę oraz osprzęt umożliwiający montaż narożny do 

elewacji budynku.

 8 Kamery obrotowe IP – montaż do słupa – 9 kpl.   
 8.1 Parametry techniczne kamery jak w pkt. 7.
 8.2 Kamery wyposażona w kompletną obudowę oraz osprzęt umożliwiający montaż do słupa.

 9 Kamery obrotowe IP – montaż na elewacji – 2 kpl.   
 9.1 Parametry techniczne kamery jak w pkt. 7.
 9.2 Kamery wyposażona w kompletną obudowę oraz osprzęt umożliwiający montaż narożny do 

elewacji budynku.

 10 Rejestracja materiału wizyjnego – rejestrator sieciowy – kpl. 1  
Dla  potrzeb  rejestracji  materiału  wideo  z  sieci  kamer  przyjęto  model  oparty  na  serwerze 
wyposażonym  w  macierz  dyskową  ze  specjalizowanym  oprogramowaniem.  Serwer  video 
podłączony do sieci ma za zadanie zarządzanie, składowanie obraz z 32 kamer oraz udostępnianie 
nagranego obrazu dla trzech Stanowisk Operatorów.
 10.1 Parametry szczegółowe:

 10.1.1 Rejestrator oparty na standardowych rozwiązaniach serwerowych,
 10.1.2 Minimalne wymagane parametry techniczne dla obrazu rejestrowanego:

 10.1.2.1 rozdzielczość: 4CIF,
 10.1.2.2 prędkość zapisu: 4kl./s dla każdej kamery,
 10.1.2.3 standard: MPEG-4,

 10.1.3 użytkowa przestrzeń archiwizacyjna na dyskach HDD  min.  3,6TB, dyski w układzie 
RAID5. 

 10.1.4 Obudowa przystosowana do montażu w szafie 19”.
 10.1.5 Min. - Procesor Xeon cztero-rdzeniowy, częstotliwość taktowania: 2GHz lub równoważ-

ny.
 10.1.6 Możliwość instalacji dwóch procesorów.
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 10.1.7 Pamięć RAM: min. 2GB.
 10.1.8 Napęd DVD-RW.
 10.1.9 Ze względu na niezawodność systemu Serwer oraz Dyski muszą pochodzić od tego 

samego producenta. 
 10.1.10 Dyski wymieniane w czasie pracy (hot-swap)
 10.1.11 2 interfejsy LAN 1000Mb/s.
 10.1.12 Możliwość montażu w szafie Rack 19”.
 10.1.13 Zasilanie zdublowane ~230 V AC (min. dwa zasilacze).
 10.1.14 System operacyjny umożliwiający pracę z 32 kamerami IP i koderami, 4 dekoderami i 

3 Stanowiskami Operatorów oraz umożliwiający włączenie do  Active Directory.
 10.2 Pozostałe parametry techniczne wynikające z oferowanego systemu jak wydajność nie mogą 

powodować trudności w pracy z nagraniami Stanowisk Operatorów. 

 11 Sprzęt teletransmisyjny  
 11.1 Mediakonwertery 1GE - kpl. 14

 11.1.1 Konwerter 1000BaseT / SFP
 11.1.2 1 port RJ45.
 11.1.3 1 port SFP.
 11.1.4 Kable łączeniowe UTP – RJ45

 11.2 Wtyczka SFP 1GE – kpl. 28 
 11.2.1 Standard: GbE lub FC.
 11.2.2 Włókno: SM.
 11.2.3 Długość fali: 1310nm.
 11.2.4 Zasięg: 20km.
 11.2.5 Diagnostyka cyfrowa: TAK.
 11.2.6 Czułość odbiornika: -22dBm.
 11.2.7 Patschcordy światłowodowe – 2m 

 12 Przełącznik brzegowy MPLS – 2 kpl.  
 12.1 Porty fizyczne

 12.1.1  - 8 portów RJ45 10/100/1000BaseT 
 12.1.2  - 2 porty 100FX/1000FX SFP
 12.1.3  - 2 porty 1000FX SFP
 12.1.4  - hot- swappable SFP (na długie i krótkie dystanse, multi-rate, xWDM)
 12.1.5  - automatyczne rozpoznawanie rodzaju kabla miedzianego:  Auto- MDI/MDIX
 12.1.6  -  porty zarządzające out-of-band RS-232 oraz Ethernet
 12.1.7  -  non-blocking wire-speed
 12.1.8  -  tablica MAC 16K
 12.1.9  -  obsługa ramek Jumbo (16 000 B) na wszystkich portach

 12.2 Zasilanie i warunki pracy
 12.2.1  -  wewnętrzna opcja zasilania prądem stałym (DC) i zmiennym (AC).
 12.2.2  -  wymagane redundantne zasilanie AC.
 12.2.3  -  przedni i tylny nawiew powietrza (brak konieczności stosowania bocznego nawiewu 

powietrza).
 12.3 . Montaż

 12.3.1  -  możliwość zamontowania w szafie Rack 19” oraz 23”
 12.3.2 -  wysokość 1U

 12.4  Przełączanie
 12.4.1  -  IEEE 802.1Q oraz 802.1ad:
 12.4.2  -  możliwość zdefiniowania do 4K aktywnych VLANów
 12.4.3  -  mechanizm Q-in-Q na port +VLAN
 12.4.4  -  translacja VLANów oraz sposoby mapowania(na port + VLAN)
 12.4.5  -  transparentny tryb cross-connect (no MAC learning) 
 12.4.6  -  learning table limit na VLAN/port
 12.4.7  -  Service protection:
 12.4.8  -  automatyczne przełączanie optyczne na łączach sieci (1+1)
 12.4.9  -  IEEE 802.3ad Link Aggregation
 12.4.10  - IEEE 802.1s Multiple Instance Spanning Tree
 12.4.11 -  kompatybilny z 802.1w/d
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 12.5  Zarządzanie ruchem (zgodne z MEF)
 12.5.1  -  Zarządzanie ruchem inbound i outbound w obrębie strumienia
 12.5.2  -  Klasyfikacja na podstawie portu fizycznego, adresu MAC, polu Ethertype w ramce 

ethernetowej, VLAN, IP/TC/UDP, 802.1.p (VTP), DiffServe
 12.5.3  -  Oznaczanie/ odznaczanie profili pomiędzy warstwami (802.1p ToS oraz MPLS EXP)
 12.5.4  -  8 sprzętowych kolejek na port i konfigurowalny adaptacyjny bufor CoS
 12.5.5  -  In-profile & out-of-profile service counter sets 
 12.5.6  -  ograniczanie ruchu zależne od klasy 
 12.5.7  -  HQoS 

 12.6  Usługi warstwy 2- Tunelowanie
 12.6.1  -  Q-in-Q - mapped mode or translation 
 12.6.2  -  Layer 2 VPN – Martini MPLS pseudo-wire 
 12.6.3  -  Spoke H-VPLS 

 12.7  Usługi IP 
 12.7.1  -  routing IGP i EGP – Master-OS™ 
 12.7.2  - RIP v1, v2
 12.7.3  - OSPF 
 12.7.4 - Intermediate System to Intermediate System (IS - IS) Protocol 
 12.7.5 - BGPv4 
 12.7.6 - Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) 
 12.7.7 - Network Address Translation (NAT) 
 12.7.8 - DHCP Server/Client/Relay 

 12.8  Bezpieczeństwo
 12.8.1 -  Ochrona CPU DoS 
 12.8.2 - Kontrola prędkości ramek
 12.8.3 - Kolejki dedykowane
 12.8.4 - Wire-speed Access Control Lists 
 12.8.5 - L2-3-4: z ramki do warstwy aplikacji
 12.8.6 - Filtrowanie po MAC, ARP oraz BPDU
 12.8.7 - Ograniczanie prędkości dla pakietów typu Unicast/Multicast/Broadcast 
 12.8.8 - IEEE 802.1x
 12.8.9 - NAT/NAPT oparty na softwarze oraz
 12.8.10 - Stateful Firewall

 12.9  Ulepszone cechy zarządzania
 12.9.1  -   Industry Standard Command Line Interface
 12.9.2  -   Zarządzanie out-of-band– EIA-232 console
 12.9.3  -   Zarządzanie out-of-band – dedykowany ethernetowy port RJ45
 12.9.4  -   TELNET, SSH v2, SNMPv3, RMON (4 grupy)
 12.9.5  -   Ping, Trace route, DNS lookup, TCP dump (wbudowany sniffer)
 12.9.6  -   Port monitorujący (mirroring/monitoring) ruch przychodzący i wychodzący do 

portu analizującego
 12.9.7  -   Port miroring na ACL – Sniffer VLAN
 12.9.8  -   Zarządzanie ACL dla zaufanych połączeń (Telnet, SSH, SNMP)
 12.9.9  -   Opcjonalny blok SNMP/CLI
 12.9.10  -   Hierarchical administration policy

 12.10  RADIUS AAA dla zarządzania sesją (AAA- Authentication, Authorization and 
Accounting)
 12.10.1 Możliwość ściągnięcia/ zachowania konfiguracji na serwerze FTP, bezpieczna kopia 

(SCP)
 12.10.2 - NTP – Network Time Protocol 
 12.10.3 - Logging Syslog 
 12.10.4 - Skrypty dla konfiguracji macro i zarządzania
 12.10.5 - Action Scheduler 

 12.11  OAM Service Assurance Tool
 12.11.1 - Zaawansowane narzędzia monitoringu i zarządzania SLA
 12.11.2 - funkcjonalność lokalnej i zdalnej pętli zwrotnej (loopback)
 12.11.3 - loopback na VLAN oraz MAC swapping
 12.11.4 - zaawansowane techniki mierzenia opóźnień/Jittera (QoS Verification)
 12.11.5 - Kontrola alarmów (Alarming control)
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 12.11.6 - Service end-to-end OAM – Connectivity Fault Management
 12.11.7 - Link OAM – Auto-discovery zgodny z IEEE802.3ah
 12.11.8 - OAM warstwy fizycznej – Cable Diagnostics
 12.11.9 -  Optical signal level monitoring - Digital Diagnostics (SFP SFF - 8472)
 12.11.10 - Remote failure notification / reflaction
 12.11.11 - Link Integrity Notification (LIN) 

 12.12  MPLS
 12.12.1  -   MPLS VC – LDP
 12.12.2  -   RSVP-TE
 12.12.3 -   OSPF-TE
 12.12.4  -   CSPF

 12.13 Zgodny ze standardami:
 12.13.1 IEEE

 12.13.1.1  - IEEE 802.3z Gigabit Ethernet (1000Base-SX/LX)
 12.13.1.2  - IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet Copper
 12.13.1.3  - IEEE 802.3ad Link Agregation
 12.13.1.4  - IEEE 802.3ah Ethernet in the First Mile
 12.13.1.5  - IEEE 802.1D Bridging and Spanning Tree
 12.13.1.6  - IEEE 802.1p Layer 2 priority QoS Support
 12.13.1.7  - IEEE 802.1Q VLAN Tagging
 12.13.1.8  - IEEE 802.1w Rapid STP
 12.13.1.9  - IEEE 802.1s MSTP
 12.13.1.10  - IEEE 802.1x Port-based Network Access Control
 12.13.1.11 - IEEE 802.1ad Provider bridges (partial draft) – Q-in-Q stacking per 

VLAN/port
 12.13.2 IETF 

 12.13.2.1 RFC 2131 BootP and DHCP Relay 
 12.13.2.2 RFC 2236 IGMP v2
 12.13.2.3 RFC 2267 Network Ingress Filtering
 12.13.2.4 RFC 2370 Opaque LSA support
 12.13.2.5 RFC 2385 MD5 peer password authentication
 12.13.2.6 RFC 2430 A Provider architecture for DiffServ and TE
 12.13.2.7 RFC 2597 DiffServ AF PHB
 12.13.2.8 RFC 2598 DiffServ EF PHB
 12.13.2.9 RFC 2702 Traffic Engineering over MPLS
 12.13.2.10 RFC 2787 VRRP MIB 
 12.13.2.11 RFC 2 819 RMON MIB
 12.13.2.12 RFC 2865 RADIUS Authentication
 12.13.2.13 RFC 2866 RADIUS Accounting
 12.13.2.14 RFC 3031 MPLS Architecture 
 12.13.2.15 RFC 3032 MPLS Label Stack Encoding 
 12.13.2.16 RFC 3036 LDP Specifications 
 12.13.2.17 RFC 3037 LDP Applicability 
 12.13.2.18 RFC 3063 MPLS loop prevention mechanism

RFC 3140 DiffServ PHB identification codes 
 12.13.2.19 RFC 3164 Syslog 
 12.13.2.20 RFC 3209 Extensions to RSVP for LSP tunnels (RSVP-TE) 
 12.13.2.21 RFC 3210 Applicability statement for extensions to RSVP for LSP tunnels 

(RSVP-TE) 
 12.13.2.22 RFC 3246 AF-PHB Group 

 12.13.3 IETF Drafts 
 12.13.3.1 draft-IETF-L2circuit-trans-MPLS-08 
 12.13.3.2 draft-IETF-L2circuit-encap-MPLS-04 

 13 Pozostałe materiały  
 13.1 Kable zasilające – przeznaczone do kanalizacji teletechnicznej zewnętrznej – YKY 

3x2,5 mm2 – 2000 m.
 13.2 Kable sygnałowe – przeznaczone do kanalizacji teletechnicznej zewnętrznej

 13.2.1 Kable UTP – 1000 m
 13.2.2 Kable światłowodowe – ZW-NOTKSd 2J - 2000 m.
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 14 Słupy montażowe   – kpl. 6
Słup uliczny  prosty  sześciokątny,  stalowy typo  S-60P wraz  z  prefabrykowanym fundamentem 
F150/200

 15 Elementy zasilające  
 15.1 Wyłącznik nadmiarowy S301B10 – szt. 15
 15.2 Wyłącznik nadmiarowy S304B25 – szt. 5
 15.3 Wyłącznik nadprądowy 3 -biegunowy S303B25A – szt. 5
 15.4 Zespół DEHNventil 2P TN 900 371 – szt. 10
 15.5 Pręt (uziom) stalowy miedziowany do 1,5 m – szt. 25

 16 Pozostałe wymagania  
 16.1 W ramach dostawy - dostawca zamontuje i uruchomi w siedzibie zamawiającego:

 16.1.1 Przełączniki MPLS – połączy je w sieć z istniejącym
 16.1.2 Stanowiska Operatorów
 16.1.3 Rejestrator sieciowy
 16.1.4 Dekodery

Zamawiający zapewni szafę 19”, okablowanie LAN oraz niezbędne umeblowanie.
 16.2 Dostawca dostarczy SKD oraz wszystkie niezbędne sterowniki umożliwiające opracowanie 

niezależnego oprogramowania integrującego system wizyjny z innym oprogramowaniem np. 
Ortofotomapą.

 16.3 Oprogramowanie  użyte  do  dekodowania,  zarządzania,  administrowania  oraz  sterowania 
systemem wizyjnym na dekoderach, stanowiskach operatorów oraz w rejestratorze sieciowym 
musi  być  tego  samego  producenta  co  kamery  IP  lub  posiadać  certyfikat  (potwierdzenie) 
zgodności producenta kamer.

 16.4 W przypadku wątpliwości  co  do  parametrów jakościowych  zamawiający  zastrzega  sobie 
prawo wykonania testów potwierdzających parametry techniczne systemu. W tym przypadku 
oferent w ciągu trzech dni kalendarzowych zestawi zestaw testowy w siedzibie zamawiającego 
składający się z:
 16.4.1 Kamery stacjonarnej IP
 16.4.2 Kamery obrotowej IP
 16.4.3 Dekodera z dwoma monitorami
 16.4.4 Stanowiska Operatora wraz ze specjalizowanym manipulatorem
 16.4.5 Rejestratora sieciowego
 16.4.6 Przełącznika MPLS

.............................. ..............................
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