
Nowe Ostrowy, 2013.02.20. 

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie  

„Budowa budynku urzędu gminy na działce nr ewid. 31/2 obr. 10 w Nowych Ostrowach” 

Sprawa ZP 271/1/2013 

  

      Do Zamawiającego wpłynęło pytanie dot. w/w zamówienia. 

Zamawiający podaje treść pytania i udziela odpowiedzi: 

 

Pytanie: 

W kosztorysie „Budowa sieci strukturalnej i CCTV” brak informacji na temat typu i parametrów 

przyjętych urządzeń w następujących pozycjach: 

 

1) pozycja nr 18 – brak danych rejestratora 

2) pozycja nr 19 – brak danych kamer zewnętrznych 

3) pozycja nr 20 - brak danych kamery wewnętrznej 

4) pozycja nr 21 – brak danych serwera plików 

5) pozycja nr 22 – brak danych zestawu PC z dedykowaną klawiaturą 

 

Odpowiedź: 

Ad.1 pozycja nr 18 

Rejestrator cyfrowy : 8 kanałowy 

Rejestrator cyfrowy to profesjonalne rozwiązanie do monitoringu telewizji przemysłowej. Urządzenie 

ma zapewnić  zapis najwyższej jakości przy zachowaniu pełnej płynności materiału. Rejestrator 

powinien posiadać wyjście HDMI, VGA wysokiej rozdzielczości, USB2.0 oraz aplikację do obsługi 

mobilnej poprzez sieć GSM. Rejestrator umożiwia zapis materiału 25 kl/s w rozdzielczości D1 na 

każdy kanał. Rejestrator  powinien być obsługiwany za pomocą myszy, przycisków na panelu 

przednim rejestratora lub poprzez sieć komputerową. 

Zapisywanie: obraz do 200kl./s. w formacie D1(704x576) lub CIF (352x288) dla wszystkich kanałów, 

na maksymalnie 2 wewnętrznych dyskach HDD o pojemności do 2TB. Powinien mieć możliwość 

zarządzania lokalnego poprzez mysz i zespół przycisków a także zdalnego poprzez sieć komputerową. 

Kamery i rejestrator powinny być elementami sieci IP. 

Powinien zapewniać ciągłą rejestrację, rejestrację ruchową lub rejestrację wg harmonogramu np. czas 

po  opuszczeniu budynku przez pracowników np. od 15.00 do 08.00 następnego dnia i dni wolne. 

 

Ad.2 pozycja nr 19 

Kamera zewnętrzna kolorowa o parametrach nie gorszych niż: 

 Wysoka rozdzielczość 700 TVL 

 Przetwornik: 1/3" SONY Super HAD CCD II 

 Funkcja DZIEŃ/NOC 

 Procesor DSP Nextchip 

 Metalowa obudowa 

 Oświetlacz IR zasięg 60m 
 Ilość diod: 72szt. 

 Czułość: 0.001 Lux, 0 Lux przy włączonym promienniku IR 

 Obiektyw  wysokiej klasy 2,0 Mega Pixeli, regulowany o zakresie 2,8 do 12mm 

 Menu ekranowe OSD 

 Detekcja ruchu 

 Strefy prywatności 

 Funkcje: AGC, BLC, HLC, ATR, D-WDR, redukcja szumów 2DNR 

 Kolor obudowy: biały lub grafit, wandaloodporna 

 Gwarancja: 24 miesiące 



 

Ad.3 pozycja nr 20 

Kamera wewnętrzna kolorowa 

O parametrach nie gorszych niż jak wyżej, bez oświetlacza i o mniejszym zasięgu , nie musi 

być wandaloodporna: 

 

Ad.4 pozycja nr 21 

Serwer plików 

Umożliwiający zapis obrazu z zainstalowanych kamer w  postaci plików z możliwością ich 

odtworzenia w dowolnym czasie. Pojemność w zależności  od potrzeb użytkownika. 

Uwaga! Z uwagi na małą liczbę kamer można zrezygnować z zakupu serwera plików. 

Pojemność rejestratora wystarczy do archiwizacji nagrań. 

Osoba odpowiedzialna za monitoring kopiuje np. co tydzień pliki do komputera. 

 

Ad.5 pozycja nr 22  

PC z dedykowaną klawiaturą, która również może służyć do ustawień rejestratora. 

Pojemność dysków w  zależności od potrzeb użytkownika, mogą one  służyć jako backup 

nagrań rejestratora.  

Monitor 21” do podglądu obrazów z kamer. 

Jeśli nie przewiduje się stanowisk ochrony gdzie komputer mógłby zostać zainstalowany i na 

bieżąco obserwowany, można zrezygnować jego zakupu. 

 

 

Wójt Gminy 

  /-/ Zdzisław Kostrzewa 


