Załącznik nr 1
do Zaproszenia

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowego systemu monitoringu i dozoru
obiektu sportowego Stadionu piłkarskiego przy ulicy Zielonej w Słupsku.
1. Informacje do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia.
Wykonanie kompleksowego systemu monitoringu i dozoru obiektu sportowego Stadion
Zadanie: Piłkarski przy ulicy Zielonej w Słupsku.
Zestawienie sprzętu do budowy monitoringu obiektu wraz z terenem zewnętrznym

L.P.

Nazwa
1

kamera IP

2

adapter/uchwyt kamery IP

3

szafa rackowa

4

listwa zasilająca do szafy
rack

5

półka rackowa

6

zasilacz awaryjny UPS

7

dysk twardy

8

rejestrator

9

kabel informatyczny

10

monitor LCD

Iloś
Specyfikacja
Jednostka ć
ogniskowa obiektywu: 4 mm; widoczność w nocy
30m; jakość obrazu 4K; przetwornik: 1/2,5,”
szt.
9
Progressive Scan CMOS ; podgląd zdalny: web
viewer, zasilanie PoE, klasa oszczędności IP 67;
materiał wykonania: stop aluminium; montaż:
szt.
9
ścienny, sufitowy; kompatybilny z kamera IP;
typ: wisząca, 19"; wysokość wewnętrzna: 6U,
rodzaj drzwi szklane; uziemienie; przepusty
szt.
1
kablowe w suficie i podłodze; zdejmowane
panele boczne; drzwi przednie przeszklone
z zamkiem;
obudowa: aluminium; liczba gniazd: 7; typ
gniazd: uniwersalne 3-biegunowe; listwa do
szt.
1
montażu w systemie 19";
typ: uniwersalna, 19"; typ mocowania:
szt.
1
doczołowa; wysokość montażowa: 1U;
moc pozorna: 1000 VA; moc rzeczywista: 600W;
architektura UPS: Line-Interactive; zimny start:
szt.
1
tak; czas przełączenia: 2-6 ms; napięcie:
220/230 VAC (50/60Hz);
typ dysku: HDD; rodzaj dysku: CCTV; format
szt.
2
szerokości: 3,5"; pojemność dysku: 6 TB;
max. obsługiwana rozdzielczość: 12 MPX (4K);
ilość obsługiwanych dysków: 2 szt; złącze HDMI:
tak; ilość obsługiwanych kamer: 16 szt; Onvif:
tak; oprogramowanie rejestratora dostosowane
szt.
1
do istniejących systemów monitoringu na innych
obiektach w zarządzie SOSiR zapewniające
spięcie w jeden system (zgodne z BCS/DAHUA);
zasilanie PoE;
typ: U/UTP kat.5e Outdoor + żel, skrętka;
pasmo częstotliwości: 200MHz; powłoka: UV;
kpl.
1
rodzaj żyły: CU;
przekątna ekranu 32"; kompatybilny
z rejestratorem; jakość obrazu min. HD; wyjścia
kpl.
1
dodatkowe HDMI min 2 sztuki;
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Informacje dodatkowe:
Rozlokowanie kamer zgodnie z przedłożonym do zestawienia schematem rozmieszczenia. W ramach tego
samego systemu Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zgodnie ze schematem dodatkowych
punktów z wyprowadzonym kablem. Kable na zewnątrz poprowadzić w rurażu zabezpieczając od
czynników zewnętrznych. Montaż rurażu do konstrukcji metalowych (np. zadaszenia trybun) przy użyciu
rozwiązań systemowych jak najmniej ingerujących w konstrukcję. Wykonać przepust rurażem na zewnątrz obiektu zezwalający na późniejsze podłączenie kabla światłowodowego celem spięcia z systemem
monitoringu na innych obiektach. Kąt ustawienia wskazanych do montażu kamer należy uzgodnić
z zamawiającym na etapie wykonawstwa. Kable w wewnątrz budynku prowadzić w korytkach
natynkowych wielkości umożliwiającej dodatkowe okablowanie w przypadku możliwej przyszłej
rozbudowy. Przystosować system monitoringu do podłączenia innego urządzenia do podglądu
w pomieszczeniu innym niż zostanie zamontowana szafa rackowa z rejestratorem (np. pomieszczenie
kierownika).
Zestawienie sprzętu do budowy wewnętrznego systemu dozoru

L.P.

Nazwa

1

2

3

4
5

kompletny system alarmowy

czujka PIR

Specyfikacja
wbudowany moduł LAN; manipulator: LCD
z czytnikiem kart; 8 kart dostępowych/
zbliżeniowych; diody LED informujące o stanie
systemu; alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC;
wywoływane z klawiatury sygnalizacja
dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie;
sygnalizacja utraty łączności z centralą; centrala
alarmowa : możliwość podziału systemu na min
16 stref; 8 partycji; obsługa od 8 do 128
programowalnych wyjść przewodowych
i bezprzewodowych; magistrale komunikacyjne
do podłączania manipulatorów i modułów
rozszerzeń; wbudowany komunikator GSM/GPRS
z funkcjami monitoringu powiadamiania
i zdalnego sterowania;obsługa systemu przy
pomocy manipulatorów LCD; klawiatur
strefowych, pilotów i kart zbliżeniowych oraz
zdalnie z użyciem komputera lub telefonu
komórkowego;
regulacja czułości; wymienne soczewki; daleki
zasięg z kontrolą strefy podejścia; regulowany
uchwyt do montażu na ścianie lub suficie;
napięcie zasilania: (±15%)12 V DC; czas
sygnalizacji alarmu: 2 s; normy między innymi:
EN50130-5, EN50131-1, EN50131-2-2, EN50130-4;

wyposażona w fotoelektryczny detektor dymu
widzialnego, oraz nadmiarowo-różniczkowy
czujka detekcji dymu/tem- sensor temperatury; detekcja dymu zgodna
peratury
z wymaganiami EN54-7; detekcja ciepła zgodnie
z EN54-5; sygnalizacja alarmu : dioda LED;
sygnał do centrali alarmowej;
zasięg 40 mm; montaż : klejone, przykręcane
czujnik kontraktonowy maśrubkami montażowymi; kompatybilny
gnetyczny
z systemem alarmowym
okablowanie dobrane parametrami do
okablowanie
wykorzystanych do budowy systemu alarmowego
urządzeń; certyfikowane;

Iloś
Jednostka ć

kpl.

1

szt.

10

szt.

10

szt.

4

kpl.

1
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Informacje dodatkowe:
Okablowanie wewnątrz budynku poprowadzić w korytkach natynkowych odpowiednio dopasowanych do
potrzeb budowanego systemu. Kontaktrony zamontowane w wejściach do budynku zgodnie z załączonym
schematem. Czujniki PIR zamontowane w pomieszczeniach zgodnie z opisem w schemacie pozostałe
w porozumieniu z Zamawiającym na etapie realizacji. Czujki detekcji dymu/temperatury rozmieszczone
zgodnie z wytycznymi Zamawiającego na etapie realizacji. Centralka alarmu zamontowana
w pomieszczeniu budowanego systemu monitoringu. Wszystkie elementy wpięte system alarmowy. Czujki
detekcji dymu/temperatury mają pełnić rolę systemu ostrzegawczego na potrzeby użytkownika obiektu.

Informacje ogólne dla całości zadania:
Rozliczenie ryczałtem. Przyszły Wykonawca musi na podstawie wizji lokalnej dookreślić ilość kabla jaka
będzie mu niezbędna do budowy zamawianego systemu monitoringu i dozoru obiektu sportowego.
W ramach zadania Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą.
Załączniki:
1) Schemat rozmieszczenia urządzeń
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