
SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ  

 

Lp. Opis urządzenia Ilość Urządzenie proponowane Cena Wartość 

1 Rejestrator IP: cyfrowy, sieciowy rejestrator wizji i dźwięku, 

obsługa do minimum 16 kamer, rozdzielczość min 2M (1920-

1080), kompresja MJPEG, MPEG-4, H.256,  dwa fizyczne i 

logicznie niezależne porty sieciowe RJ45, minimum 2xGigabit 

ethernet, minimum 5xHDD minimum 2TB każdy, złącze 

eSATA,  minimum 3xUSB, złącze VGA i HDMI 1080p, 

wyjście audio, obsługa przez mysz i pilot, zestaw do montażu 

w szafie RACK 19”, zamontowane dyski 3x2TB. Dostawa 

wraz z konfiguracją i montażem w miejscu wskazanym przez 

zamawiającego.  
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2 Kamera sieciowa, kopułkowa IP: Kamera sieciowa w 

obudowie kopułkowej ze zmiennoogniskowym obiektywem 

megapikselowym minimum 3 - 8,5 mm, Przetwornik 1/2.8”, 

2M, zasilanie POE, Maksymalna rozdzielczość generowanego 

obrazu 1920 x 1080 pikseli (tryb Full HD w formacie 16:9), 

Funkcja WDR (szeroki zakres dynamiki) o rozpiętości min 100 

dB, Dualny tryb pracy (kolorowy dzienny / czarno-biały 

nocny), uzyskiwany za pomocą wbudowanego, mechanicznego 

filtra podczerwieni, wielostrumieniowość, minimum 4 

strumienie, minimum 25 klatek HULL HD, kompresja H256 i 

MJPEG, maski prywatności, cyfrowa redukcja szumów,  

Dostawa wraz z instalacją we wskazanych miejscach wewnątrz 

budynku – okablowanie LAN jest wyprowadzone i zakończone 

gniazdem. 
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3 Kamera sieciowa IP do pracy na zewnątrz budynku: Kamera 

sieciowa w obudowie tradycyjnej z obiektywem minimum 2.8-

12mm, przystosowana do pracy z obiektywami 

megapikselowymi, Przetwornik 1/2.8”, 2M  Maksymalna 

rozdzielczość generowanego obrazu 1920 x 1080 pikseli (tryb 

Full HD w formacie 16:9), Funkcja WDR (szeroki zakres 
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dynamiki) o rozpiętości min 100 dB, Dualny tryb pracy 

(kolorowy dzienny / czarno‐ biały nocny), uzyskiwany za 

pomocą wbudowanego, mechanicznego filtra podczerwieni, 

wielostrumieniowość, minimum 4 strumienie, minimum 25 

klatek HULL HD, kompresja H256 i MJPEG, maski 

prywatności, cyfrowa redukcja szumów,  

Kamera powinna zapewniać możliwość pracy w sieci z torem 

transmisji w technologii IP.  

Dostawa wraz z montażem obejmuje kamerę w obudowie 

zewnętrznej z grzałką 230V, zasilacz 230V instalowany w 

obudowie, uchwyt do obudowy, funkcja termostatu w zasilaczu 

lub obudowie.. Mocowanie na ścianie budynku (min3 sztuki), 

mocowanie na słupie oświetleniowym (minimum 4 sztuki). 

4 Switch – przełącznik sieciowy:  10/100/1000 - 24 porty, GBIC 

SC – 2sztuki w zestawie, 24 porty PoE zgodne ze standardami 

802.3at/af, maksymalna moc całkowita podłączonych urządzeń 

do 320W, Funkcje listy ACL, Port Security, QoS, obsługa 

protokołu IGMP. obsługa standardów SNMP, RMON oraz 

logowanie poprzez przeglądarkę internetową 

Dostawa wraz z instalacją w istniejących szafach 

telekomunikacyjnych. 
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5 Nadajnik WiFi: pasmo 2,4GHz, 32MB SDRAM, 8MB Flash , 

tryb pracy: AP, AP WDS, złącze RSMA do anteny. Antena w 

komplecie, tryby pracy minimum Station, Station WDS, liczba 

kanałów 13, zasilanie POE lub zasilacz POE w komplecie. 

Możliwość zawieszenie na ścianie. 

Dostawa wraz z instalacją i konfiguracją w budynku w 

miejscach wskazanych przez zamawiającego 
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6 Nadajnik/odbiornik WiFi do transmisji IP dla telewizji 

przemysłowej|: zakres częstotliwości 4.9-5.9 GHz GHz, antena 

dualna 2x2 MIMO, zysk energetyczny minimum 14.6-16.1dBi 

dBi, polaryzacja Pionowa/Pozioma, obudowa zewnętrzna 

odporna na promienie UV, temperatura pracy -30 do +80 °C, 
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zasilacz POE oraz uchwyt montażowy umożliwiający 

instalację anteny na murze lub na słupie oświetleniowym w 

komplecie. Dostawa wraz z instalacją i konfiguracją jako 

mosty do przesyłu sygnału z kamer IP we wskazanych przez 

zamawiającego miejscach. 

 

RAZEM BRUTTO:   

 

Zamawiający wymaga aby kamery oraz rejestrator pochodziły od jednego producenta, co pozwoli na bezproblemową pracę oraz brak późniejszych 

możliwych problemów związanych z niezgodnością nowych wersji firmware w urządzeniach.. W ramach dostawy wymagana jest instalacja kamer 

oraz urządzeń WiFi w budynku 3 oraz 4 przedszkola w miejscach wyprowadzenia okablowania strukturalnego oraz na wskazanych słupach na terenie 

przedszkola. Rejestrator oraz switche należy zainstalować w szafach teleinformatycznych w miejscach wskazanych przez zamawiającego. Kamery 

należy skonfigurować do pracy w sieci IP, ustawić kadr wg wskazań zamawiającego. Ustawić parametry nagrywania.  

Urządzenia WiFi muszą zostać skonfigurowane jako kolejne SSID z adresami IP wg wskazań zamawiającego.  

Zamawiający przewiduje możliwość wizji lokalnej. 

 


