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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

             Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie systemu monitoringu 

wizyjnego CCTV we wskazanych punktach w budynku Domu Studenta Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku przy ul. Abp Nowowiejskiego 6. 

  

Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej. Wykonawca w celu ustalenia terminu wizji lokalnej 

skontaktuje się na adres e-mail: zamowienia@mazowiecka.edu.pl.  

Ochrona wizyjna obiektu (CCTV). 

 

Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu powinna obejmować swym zakresem 

wykonanie monitoringu pomieszczeń wewnętrznych jak również otoczenia budynku. System ma 

zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i mieszkańcom przebywającym w obiekcie jak i w jego 

bezpośrednim sąsiedztwie oraz pośrednio chronić przed wandalizmem urządzeń poprzez 

obserwację wyznaczonych przez Wykonawcę obszarów oraz rejestrację zaistniałych zdarzeń.  

 

      W celu zapewnienia właściwej ochrony obiektu należy zainstalować cyfrowy  system IP 

telewizji dozorowej CCTV, działający na wydzielonej sieci I. System monitoringu powinien 

zawierać: 

 

1. Cyfrowy rejestrator video do 16 kamer IP w rozdzielczości do 12Mpx, kompresją 

H.264/H.265, posiadający jednoczesną pracę wyjść HDMI/VGA, detekcję ruchu, 

umożliwiający zapis na 2 zainstalowanych w rejestratorze dyskach SATA o pojemności 4TB 

każdy. Rejestrator powinien posiadać stosowne oprogramowanie wizualizacyjne i sterujące,  

wbudowany web serwer dający możliwość odczytu i obróbki obrazu telewizyjnego, 

archiwizację na dyskach twardych, możliwość kopiowania na inne nośniki danych, 

możliwość podłączenia do lokalnej sieci komputerowej LAN  w celu obsługi systemu przez  

aplikacje internetowe i mobilne. 

 

2. Zewnętrzne, kolorowe kamery kompaktowe ze zintegrowanym promiennikiem podczerwieni 

i obiektywem 5.0Mpx, kompresją video H264/MJPEG, zasilaniem 12VDC PoE, wbudowanym 

web serwerem, aplikacją mobilną,  uchwytem z przepustem kablowym - 5 szt. Usytuowanie 

kamer zewnętrznych (KZ1 do KZ5) zaznaczono na załączonych rysunkach. 

 

mailto:zamowienia@mazowiecka.edu.pl


3. Wewnętrzne, kolorowe kamery kopułkowe ze zintegrowanym promiennikiem podczerwieni 

i obiektywem 5.0Mpx, kompresją video H264/MJPEG, zasilaniem 12VDC PoE, wbudowanym 

web serwerem, uchwytem z przepustem kablowym - 10 szt. Usytuowanie kamer 

wewnętrznych (KW1 do KW10) zaznaczono na załączonych rysunkach. 

 

4. Stanowisko Dozoru Bezpośredniego służące do podglądu obrazu na żywo lub archiwalnego. 

Stanowisko to powinno być wyposażone w monitor LCD o przekątnej ekranu min. 32", 

zamontowany na wysięgniku przytwierdzonym do sufitu nad stanowiskiem ochrony 

budynku (recepcja w holu głównym na parterze) oraz stosowne urządzenie sterujące (myszka 

/ klawiatura sterująca, interfejs do przesyłu danych z rejestratora). 

 

5. Główne Stanowisko Dystrybucyjne zlokalizowane na I piętrze budynku w pomieszczeniu 

serwerowni. GSD należy wykonać w stosownej szafie teletechnicznej, w której należy 

zamontować: 

- cyfrowy rejestrator video,  

- patch panel 24 porty, 

- switch POE 18 porty, 

- panel ochronników kamer zewnętrznych, 

- zasilacz awaryjny UPS - min. 1 godzina zasilania awaryjnego, 

- listwa zasilania 230V. 

GSD należy wyposażyć także w monitor LCD o przekątnej ekranu min. 19" oraz urządzenie 

sterujące (myszka / klawiatura sterująca). 

 

       Kamery zewnętrze powinny być zamocowane do elewacji budynku, na wysokości 

zapewniającej ochronę przed uszkodzeniami. Kamery wewnętrzne należy montować bezpośrednio 

pod sufitem korytarzy i na ścianach w pomieszczeniach kuchennych w miejscach zapewniających 

obserwację obszaru objętego dozorem. Usytuowanie głównych urządzeń i kamer systemu 

monitoringu zaznaczono na załączonych rysunkach.  Rozprowadzenie sygnału video w relacji od 

kamer do rejestratora należy wykonać wykorzystując skrętkę UPT kat 5.  Na ścianach wewnątrz 

budynku należy w razie potrzeby ułożyć dodatkowe koryta kablowe, których wielkość 

(pojemność) powinna uwzględniać możliwość zmieszczenia odpowiedniej ilości kabli. Kable UPT 

do kamer na korytarzach na piętrach oraz w innych miejscach gdzie trasy kablowe są zbieżne 

należy rozprowadzić wykorzystując istniejącą infrastrukturę (koryta kablowe) biegnące przez 

pokoje mieszkalne przy oknach wzdłuż całego budynku. Możliwe wąskie gardła należy 

zlikwidować przez wymianę koryt kablowych na koryta o większej pojemności lub dołożenie 

stosownych koryt. Przy przejściach  przez strefy ogniowe należy przewidzieć uszczelnienie masą 

ognioodporną. Szczegółowy przebieg tras koryt kablowych należy uzgodnić z zamawiającym.  

 

 



Ze względu na kompatybilność z innymi zainstalowanymi w obiektach Mazowieckiej 

Uczelni Publicznej systemami instalowany monitoring (rejestrator, kamery) powinien być 

zbudowany w oparciu o sprzęt firm BCS lub Dahua. 

 

 

6. Wykonawca będzie zobowiązany do: 

 

a) zainstalowania cyfrowego  systemu IP telewizji dozorowej zgodnie z powyższą 

specyfikacją – urządzenia i pozostałe niezbędne materiały instalacyjne (np. kable, koryta 

kablowe, złącza, patchcordy, itp.) dostarcza Wykonawca; 

b) sporządzenia dokumentacji powykonawczej, zawierającej przebieg tras kablowych w 

budynku, umiejscowienie kamer zewnętrznych i wewnętrznych, wykaz zainstalowanego 

sprzętu wraz ze specyfikacjami, wszelkie dane dotyczące zaprogramowania systemu; 

c) udzielenia gwarancji na wykonany system monitoringu minimum 24 miesiące. 

d)  przeszkolenia wskazanych osób w zakresie obsługi systemu; 

e) uruchomienia i przekazania do eksploatacji wykonanego systemu; 

f) realizacji przedmiotu umowy zgodnie z warunkami i wymaganiami wynikającymi z 

obowiązujących przepisów i norm. 

g) demontażu istniejącego systemu CCTV (trzy kamery zewnętrzne, jedna wewnętrzna, 

rejestrator, monitor, zasilacze) i przekazania zdemontowanego sprzętu Zamawiającemu. 

 

7. Wykonawca przez cały okres trwania gwarancji zobowiązany będzie do zapewnienia stałej 

konserwacji systemów, urządzeń, a w przypadku awarii zapewniającej działanie systemu  do 

podjęcia naprawy systemów w terminie nie dłuższym niż 24 godziny. W przypadku awarii 

niezapewniającej prawidłowe działanie systemu, czas reakcji naprawy systemów w terminie nie 

dłuższym niż 12 godzin. 

8. Podpisując protokół zdawczo-odbiorczy Wykonawca przekazuje jednocześnie Zamawiającemu 

wszelkie urządzenia wraz z dokumentacją na własność. 

9. Podstawą wystawienia faktury będzie prawidłowo podpisany protokół odbioru prac tj. próbny 

weryfikacji prawidłowości działania systemu. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do  zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w 

trakcie realizacji umowy, nie ujawniania ich osobom trzecim jak również nie wykorzystywanie 

żadnych informacji na szkodę Uczelni w trakcie realizacji umowy. 

  

Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia: 

a) -  Rysunki usytuowanie kamer na obiekcie Zamawiającego. 

 

Termin wykonania zamówienia:  do 30 dni od dnia podpisania umowy.  

 


