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Załącznik Nr 11 do SIWZ

Wykaz oferowanych urządzeń wraz z dokumentami wystawionymi przez producenta urządzeń, potwierdzającymi posiadanie
wymaganych parametrów

Lp
.

Wymagania techniczne i funkcjonalne wymagane
przez Zamawiającego

Ilość
sztuk/zestawów

Producent i
model

oferowanego
urządzenia

Nazwa i parametry techniczne oferowanego
urządzenia potwierdzające wymagania

określone przez zamawiającego

System CCTV

1

Kamera  kopułowa,  zgodna  z  ONVIF,  rozdzielczość
do 2Mpix FullHD, do 30 kl./s dla 2Mpix, obiektyw
f=2.8-12mm/F1.4,  Kompresja  H.264  /   MJPEG  /
H.264+, dwa strumienie wideo, WDR 120dB, ANR,
LC,  3D  DNR,  obsługa  kart  uSD/SDHC  /  uSDXC
(max.  do  128  GB),  wbudowany  promiennik
podczerwieni (zasięg IR do 30m), obsługa IE, iPhone,
Android,  obudowa  o  klasie  szczelności  IP67,
wandaloodporność IK10,zasilanie PoE lub 12 VDC

16 szt.
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2
Metalowa  puszka  przyłączeniowa  umożliwiająca
ukrycie przewodów

16 szt.
nie dotyczy nie dotyczy

3

Kamera kopułowa , zgodna z ONVIF, rozdzielczość
do 2Mpix, do 25 kl./s dla 2Mpix, obiektyw f=2.8mm/
F2.0,  kompresja  H.264  /  H.264+  /  mjpeg,  dwa
strumienie  wideo,  D-WDR,  BLC,  3D  DNR,
wbudowany promiennik podczerwieni (zasięg IR do
30m), obsługa IE, iPhone, Android, obudowa o klasie
szczelności  IP67,  wandaloodporność IK10,  zasilanie
PoE lub 12 VDC

32 szt.

4 Metalowa puszka przyłączeniowa 32 szt. nie dotyczy nie dotyczy

5

Kamera  megapikselowa  bullet,  zgodna  z  ONVIF,
rozdzielczość  do  2Mpix/1920x1080  do  30  kl./s,
obiektyw  f=2.8-12mm  MOTORZOOM,  czułość
(Lux)  0,005,  kompresja  H.264  /  H.264+  /  H.265  /
H.265+ / MJPEG, trzy strumienie  wideo,  trueWDR,
HLC,  BLC,  ANR, IP67,  IK10,  BNC,   obsługa  kart
uSD/SDXC  (max.  do  128  GB),  wy/we  alarmowe,
audio,  BNC,  wbudowany  promiennik  podczerwieni
(zasięg IR do 50m),

9 szt.

6

Rejestrator 32 kanałowy, zapis obrazu z kamer IP o
rozdzielczości do 12Mpix, pasmo dla kamer 256Mb/s,
lokalne, niezależne wyjście wideo HDMI 4K (3840 ×
2160) i VGA (do 1920x1080), dwa strumienie wideo,
wsparcie H.265/H.265+/H.264+/H.264/MPEG4,
audio: 1/1, we/wy: 16/4, 3xUSB, 4 interfejsy SATA

6 szt.

7 Dysk do pracy ciągłej 6TB 8 szt.

8
Monitor  43’,  HDMI,  VGA,  DVI-D,  CVBS (RCA),
certyfikat całodobowej pracy 24/7

4 szt.

9
Switche niezbędne do prawidłowej pracy systemu.

-
nie dotyczy nie dotyczy

10 Okablowanie  niezbędne  do  prawidłowej  pracy - nie dotyczy nie dotyczy
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systemu.

System parkingowy

1
Terminal wjazdowy 
- system otwierania szlabanu telefonem
- drukuje bilet z kodem QR
- Czytnik kart MiFare

1 zestaw

2 Terminal wyjazdowy - system otwierania szlabanu 
telefonem
- skanuje bilet z kodem QR
- ekran 7 cali
- czytnik kart MiFare

1 zestaw

3 Interkom 2 zestawy
4 Kasa automatyczna 

- skanuje bilet z kodem QR
- ekran 10'
- akceptor monet z wydawaniem reszty
- akceptor banknotów z wydawaniem reszty – 
wydawanie po jednym banknocie
- obsługiwany język polski i angielski
- druk zagubionego biletu

1 zestaw

5 Terminal płatniczy (karty płatnicze) 1 zestaw
6 Jednostka dla ramienia do 3m 

● Czas pełnego otwarcia 1,5 sekundy
● Wbudowany detektor pętli
● Wbudowana centrala sterująca

2 zestawy

7 Ramię aluminiowe owalne do 3m 2 zestawy
8 Listwy gumowe na ramię 2 zestawy
9 Naklejki ostrzegawcze na ramię 24 szt. 1 zestaw
10 Diodowe światła ostrzegawcze do listwy gumowej 2 zestawy
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4m
11 Pętla indukcyjna z przyłączem 5m 4 zestawy
12 Moduł lampy sygnalizacyjnej (pomarańczowa) 2 zestawy
13 Rolka termiczna do terminala wjazdowego - ok. 2000 

szt.
3 zestawy

14 Rolka termiczna do kasy automatycznej 3 zestawy
15 Karta zbliżeniowa Mifare bez nadruku 10 zestawów

Szlaban przy banku

1 Jednostka dla ramienia do 7m 
● Czas pełnego otwarcia 6 sekundy
● Wbudowany detektor pętli
● Wbudowana centrala sterująca

1 zestaw

2 Ramię aluminiowe owalne do 3m 2 zestawy
3 Łącznik ramion 1 zestaw
4 Listwy gumowe na ramię 9x1m 2 zestawy
5 Naklejki ostrzegawcze na ramię 24 szt. 1 zestaw
6 Diodowe światła ostrzegawcze do listwy gumowej 

6m
1 zestaw

7 Moduł lampy sygnalizacyjnej (pomarańczowa) 1 zestaw
8 Radioodbiornik 1 zestaw
9 Pilot 2-kanałowy 1 zestaw
10 Kolumna aluminiowa pod fotokomórkę wys. 50 cm 1 zestaw
11 Fotokomórki 1 zestaw

System kontroli dostępu

1 Autonomiczny kontroler dostępu z czytnikiem 
zbliżeniowym

2 zestawy
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2 Zwora elektromagnetyczna 270kg kpl. 2 zestawy
3 Karta zbliżeniowa standardowa (0,8 mm), biała (125 

kHz)
10 zestawów

…............................, dn. …............................ …................................................................
Wykonawca


