
 

 

1 Zestawienie przepisów i zasad wiedzy technicznej 

- BN-84/3067-01.01 Sprzęt elektroinstalacyjny. Rury elektroinstalacyjne z tworzyw 

sztucznych gładkie sztywne 

- PN-EN 60950/A1-2007 Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznej 

- PN-HD 21.4S2 Przewody o izolacji na napięcie znamionowe nieprzekraczające 

450/750V. Część Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej do układania na 

stałe 

- PN-EN 60898-1:2007 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 

przetężeniowych instalacji domowych i podobnych 

Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego 

- PN-EN 60898-2:2008 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 

przetężeniowych instalacji domowych i podobnych 

Część 2: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego i prądu stałego 

- dane katalogowe sprzętu i urządzeń systemów dozorowych CCTV 

- PN-EN 62676-1-1:2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w 

zabezpieczeniach Część 1- 1: Wymagania systemowe - Postanowienia ogólne 

- PN-EN 62676-1-2:2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w 

zabezpieczeniach Część 1-2: Wymagania systemowe - Wymagania 

eksploatacyjne dotyczące transmisji wizji 

- PN-EN 62676-2-1:2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w 

zabezpieczeniach Część 2-1: Protokoły transmisji wizji - Wymagania ogólne 

- PN-EN 62676-2-2:2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w 

zabezpieczeniach Część 2-2: Protokoły transmisji wizji - Zastosowanie 

międzyoperacyjności IP oparte na usługach HTTP i REST 

- PN-EN 62676-2-3:2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w 

zabezpieczeniach Część 2-3: Protokoły transmisji wizji - Zastosowanie 

międzyoperacyjności IP oparte na usługach Web 

- PN-EN 62676-4:2015-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w 

zabezpieczeniach 
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1. Wytyczne stosowania 

- Podstawą do opracowania zagadnień związanych z okablowaniem strukturalnym 

są normy okablowania strukturalnego. System okablowania oraz wydajność 

komponentów musi pozostać w zgodzie z wymaganiami norm PN-EN 50173-

1:2009 lub adekwatnymi normami międzynarodowymi, ISO/IEC 

11801:2002/Am1:2008 

- Normy Europejskie dotyczące ogólnych wymagań oraz specyficznych dla 

środowisk biurowych: 

- PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 Technika Informatyczna – Systemy 

okablowania strukturalnego – Część 1: Wymagania ogólne. 

- PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna – Systemy okablowania 

strukturalnego Część 2: Budynki biurowe. 

- EN 50174-1:2009 Technika Informatyczna. Instalacja okablowania Część 1 

– Specyfikacja i zapewnienie jakości. 

- EN 50174-1:2009 Technika Informatyczna. Instalacja okablowania Część 2 

– Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków. 

- PN-EN 50174-3:2005 Technika Informatyczna. Instalacja okablowania   

Część 3 – Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków 

- PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna. Instalacja 

okablowania strukturalnego – Badanie zainstalowanego okablowania łącznie 

z dodatkiem z 2009 r. 

- PN-EN 50310:2007 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w 

budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym 

- zgodnie z wiedzą techniczną, obowiązującą technologią i trendami w 

rozwiązaniach, dobrą praktyką i doświadczeniem 

- Uzgodnienia z Inwestorem  
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2 System nadzoru wideo 

Podstawowym celem systemu monitoringu wizyjnego opartego o kamery CCTV IP jest 

dostosowanie do zapisów art. 25 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.                        

(tj. Dz.U 2019 poz. 701.). Cel dodatkowy to usprawnienie funkcjonowania obiektu przez 

zapewnienie bieżącego nadzoru nad wytypowanymi obszarami, pod kątem występowania 

zdarzeń wpływających na właściwe działania infrastruktury, ruchu pieszego i pojazdów, 

zagrożeń dla osób i mienia.  

  

Obiekty podlegające nadzorowi wideo: 

dla ZZO Lulkowo: 

- obszar kwatery nr 1,  

- obszar kwatery nr 2, 

- boksy magazynowania odpadów przy biokompostowni, 

- wiata magazynowania odpadów wielkogabarytowych, 

- obszar PSZOK – a, 

- wjazd do miejsca rozładunku odpadów, 

dla Stacji Przeładunkowej w Bardo: 

- obszar boksów magazynowania odpadów. 

Wymagania jakościowe treści obrazu z kamer CCTV: 

- czytelny obrazu ogólny obserwowanego obszaru zarówno w dzień jak i w nocy 

(przy wykorzystaniu istniejącego oświetlenia); 

- wierna reprodukcja kolorów niezależnie od typu oświetlenia (w przypadku gdy 

poziom oświetlenia umożliwia pracę kamer w trybie kolorowym); 

- czytelny obraz sylwetek osób znajdujących się na monitorowanym obszarze 

umożliwiający identyfikację twarzy 

- czytelny obraz ogólnej sytuacji; 

- wyświetlanie obrazu w czasie rzeczywistym; 

- minimalna ilość px/m na końcu sceny obrazu kamery powinna wynosić minimum 

250px/m (identyfikacja) zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 62676. 

 

2.1 Organizacja nadzorowania obrazu 

Analiza sytuacji w obszarach objętych nadzorem dokonywana będzie w czasie 

rzeczywistym przez obserwatora w Centrum Nadzoru Systemu (Ochrona). Zauważone 

przez obserwatora zdarzenia o charakterze incydentów, przekazywane będą do dalszej 

obsługi i analizy. W zależności od typu zdarzenia i poziomu jego rozwoju obsługa 

zdarzeń przekazywana będzie do pracowników serwisu, administratora nieruchomości 

lub innych wskazanych przez zleceniodawcę. 

 

 

2.2 Określenie zakresu warunków otoczenia, w których system ma funkcjonować 
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System monitoringu wizyjnego działać będzie w trybie 24 godzinnym. Zakładana 

budowa systemu i przyjęte parametry pracy urządzeń, umożliwiają poprawne działanie 

systemu w zakresie temperatur powietrza -300Cdo + 500C. System powinien być 

zaprojektowany do pracy przy oświetleniu dziennym oraz w nocy przy działającym 

oświetleniu sztucznym w przypadku wyłączenia oświetlenia, kamery będą poprawnie 

pracować w obszarach gdzie natężenie oświetlenia będzie wyższe niż 0,3 lux-a lub 

poniżej w trybie czarno-białym z automatyczną aktywacją oświetlaczy podczerwieni IR. 

 

2.3 Określenie maksymalnej liczby jednoczesnych zdarzeń 

Przyjęta organizacja systemu powinna umożliwia wykrywanie i zarządzanie minimum 

do dwóch równoczesnych zdarzeń, występujących na obszarach objętych nadzorem. 

Zarządzania zdarzeniami przy założeniu, że typ zdarzeń i dynamika rozwoju, 

umożliwiać będzie jego obsługę na każdym z istniejących stanowiskach nadzoru. 

 

2.4 Zalecenia techniczne punktu kamerowego 

Dla punktu kamerowego należy zapewnić niezbędną powierzchnię instalacji 

zapewniającą sztywność konstrukcji, tak by użycie kamery możliwe było bez przeszkód 

wynikających z drgań lub zastawienia sceny (kadru) podlegającej nadzorowi. 

Okablowanie prowadzić w trasach kablowych (korytach kablowych i osłonach PCV). 

Zasilanie punktu kamerowego realizować w oparciu o urządzenia aktywne struktury 

sieci LAN – zasilanie PoE. Optyka kamery powinna zapewniać poprawną konfigurację 

obrazu w obszarach objętych nadzorem. Kamera powinna prezentować obraz kolorowy 

(dotyczy kamer CCTV) o rozdzielczość zgodnie z przyjętymi minimalnymi parametrami 

lub większą a w warunkach niskiego poziomu oświetlenia pracować w trybie czarno-

białym z nie pogorszoną rozdzielczością i aktywnym oświetlaczem podczerwieni. 

Elektronika kamery powinna być wyposażona w system WDR (Wide Dynamic Range), 

automatycznego balansu bieli z korektą ręczną/automatyczną, menu konfiguracyjne 

kamery oraz komunikaty powinny być wyświetlane w języku polskim. 

 

2.5 System transmisji 

System transmisji danych, powinien spełniać następujące wymagania użytkowe:  

- niezakłócona praca wszystkich komponentów systemu w zakresie temperatur 

powietrza zewnętrznego -300C do +500C  

- łączne opóźnienie transmisji danych dla całego toru transmisji powinno być 

niższe niż 50 ms (w obu kierunkach)  

- gwarantowane pasmo transmisji dla całego toru transmisyjnego powinno 

wynosić 20,0 Mbit/s dla każdej kamery, w kierunku od kamery 
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2.6 Kamery CCTV IP minimalne wymagania 

Kamera stało-pozycyjna do obserwacji sceny (dotyczy kamer CCTV) ma współpracować 

z obiektywami o stałej/zmiennej ogniskowej dostosowanej do lokalizacji kamery. 

Obudowy powinny zapewnić właściwe środowiskowe warunki pracy dla kamery i 

obiektywu. Szybka przednia (kopułka) powinna być wykonana z materiału odpornego 

na częste konserwacje oraz posiadać podwyższoną odporność na wandalizm (min. 

IK10). 

Parametry techniczne kamer: 

Cechy produktu: 

- Rozdzielczość Strumień Główny/Ilość kl/s 4MP - 10MP 15fps 

- Obiektyw zgodnie z lokalizacją i potrzebami (stała ogniskowa/zmienna 

ogniskowa) 

- Promiennik IR  o zasięgu minimum 50m 

- WDR (DWDR), 3D DNR, BLC, ICR, HLC 

- Dwa niezależne strumienie wideo 

- Metoda Kompresji H.265, H.264 i MJPEG 

- Analityka obrazu: przekroczenie linii, wtargnięcie, porzucony/brakujący obiekt, 

zmiana sceny, detekcja twarzy 

- ROI (obszar zainteresowania) 

- Ethernet - RJ-45 (10/100 Base-T) 

- Protokół - Pv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, 

SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, filtr IP, QoS, 

Bonjour, 802.1 x 

- Metoda przesyłu strumienia - Unicast/Multicast 

- Zgodność ze standardami - Profil ONVIF 

- Pamięć - SD 128GB 

- Aplikację na telefon - Android, IOS 

- Zasilanie - DC12V/PoE 

- Klasa szczelności IP66 
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2.7 System rejestracji i zapisu wideo 

ZZO Lulkowo 

Wykorzystanie istniejącej platformy multimedialnej VMS-NX Network Optix do 

podglądu i rejestracji. Rejestracja danych pochodzących z kamer systemu ma się 

odbywać przy użyciu urządzenia multimedialnego. Urządzenie ma zapewniać rejestrację 

obrazu z prędkością minimum 10kl/s oraz minimalna rozdzielczością do 10MP dla 

każdej z kamery i umożliwia podłączenie kamery dowolnego producenta w podglądzie 

bez użycia dodatkowego klucza (max 128, obecnie jest podłączone 8 kamer 

stacjonarnych IP 8MPX, 1 kamera szybkoobrotowa, 8 kamer termowizyjnych 1MPX). 

Pojemność pamięci masowej należy obliczyć na etapie opracowywania oferty, 

przyjmując, że zapis obrazu z kamer powinien być przechowywany przez okres 

minimum 31 dni bez pogorszenia parametrów zapisu tzn. w rozdzielczości kamer oraz 

minimalną ilością kl/s. Minimalna ilość kl/s dla każdej z kamer powinna wynosić 10kl/s 

przy zapisie wyzwolonym detekcją ruchu, a 8kl/s przy zapisie ciągłym. 

Parametry platformy multimedialnej: 

System - Windows Embedded standard 7 

procesor 8-rdzeniowy Intel Core i7 7700 3,6 GHz 

pamięć RAM 16 GB 

3 dyski: systemowy - SSD 120GB, 2 dyski HDD 3TB  

 

SP Bardo 

Obecnie mamy 4-kanałowy rejestrator cyfrowy BCS-DVR0401QE z jedną 

szybkoobrotową kamerą z zoomem optycznym BCS-SD2023 (zapis również musi być 

przechowywany przez wymagany okres min. 31 dni). 

 

2.8 Zasilanie 

System monitoringu wizyjnego i wszystkie jego urządzenia należy wyposażyć w system 

zasilania awaryjnego na czas minimum 25 minut dla całości systemu. 

 

3. Oferta powinna zawierać 

- specyfikację techniczną wykorzystanych elementów; 

- kosztorys ofertowy. 

 

4. Przed złożeniem oferty wymagana jest wizja lokalna na obu obiektach. 

5. Termin realizacji – do 31.07.2019. 

 


