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Załącznik nr 8 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
I. Opis nieruchomości: Nieruchomość o łącznej powierzchni 8.229,46 m2 zabudowana dwoma 

budynkami, tj. budynkiem Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu (CSW) o powierzchni 
2.447,68 m2 i kubaturze 57.294,57 m3  (pięciokondygnacyjnym: jedna kondygnacja podziemna i 
cztery nadziemne) oraz budynkiem technicznym o powierzchni 68,00 m2 i kubaturze 493,00 m3.
Na nieruchomości znajdują się dwa parkingi: podziemny pod budynkiem CSW na 89 
samochodów i zewnętrzny na 52 samochody; na każdym po 2 wydzielone miejsca dla osób 
niepełnosprawnych. W budynku zamawiającego znajdują się następujące przestrzenie 
wystawiennicze: parter (niecka i pomieszczenie wystawowo-edukacyjne, I piętro (duża sala i 
aneks ekspozycyjny), II piętro (aneks ekspozycyjny) i III piętro (aneks ekspozycyjny, taras ), na 
których mogą być organizowane jednocześnie niezależne wystawy.

II. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia jest świadczenie:
1. usługi ochrony i dozoru terenu, obiektów, mienia oraz osób znajdujących się
na terenie i obiektach Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu
2.  usługi  zabezpieczenia  technicznego  obiektów  Zamawiającego  poprzez
dostawę i  montaż  systemu CCTV,  bezobsługowego systemu parkingowego,
szlabanu  elektromechanicznego  oraz  systemu  kontroli  dostępu  wraz  z  ich
eksploatacją, konserwacją i szkoleniem pracowników Zamawiającego.

Ad. 1.   

Zakres obowiązków Wykonawcy w zakresie świadczenie usług ochrony:  

a) Wykonawca zapewni: całodobową stałą ochronę fizyczną obiektów oraz przyległego do

obiektów terenu, a także mienia znajdującego się w obiektach i na przyległym do obiektów
terenie oraz ochronę osób przebywających na terenie objętym przedmiotem zamówienia
wykonywaną przez pracownika ochrony pełniącego służbę w systemie zmianowym,  8 lub 12 -
sto godzinnym, we wszystkie dni tygodnia, tj. 1  osoba x 731  dni  x  24 godz. = 17.544
godziny,

oraz 1 patrolujący  pracownik ochrony pełniący dyżur każdego dnia tygodnia, o ile CSW
jest otwarte dla interesantów, wg planowanego schematu:

poniedziałki - 6 godzin,

wtorek-piątek -12 godzin,  

soboty i niedziele -  10 godzin.

Szczegółowy harmonogram będzie zależał od potrzeb Zamawiającego podyktowanych 
planem wydarzeń realizowanych przez Zamawiającego Dyżury planowane będą 
zazwyczaj między godziną 7.00 a 23.00, tj. szacunkowo około 7.377 godzin w okresie 24 
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miesięcy.

b) Dodatkowo zamawiający przewiduje przeznaczyć około 2 godzin tygodniowo  na 
uprzątnięcie przez pracownika ochrony parkingu podziemnego, tj. szacunkowo około 200 godzin 
w okresie 24 miesięcy.

c) Zamawiający przewiduje również zwiększenie liczby pracowników ochrony w przypadku 
organizowania na terenie objętym przedmiotem zamówienia wydarzeń wymagających 
zapewnienia stosownej ochrony.

d)

e) Przewidywana szacunkowa liczba godzin dodatkowej ochrony związanej z 
organizowaniem na terenie objętym przedmiotem zamówienia wydarzeń wymagających 
zapewnienia stosownej ochrony wynosi ok.140 godzin w okresie 24 miesięcy.

f) Wymienione wyżej dyżury pełnione będą przez osoby w odniesieniu do których 
wykonawca wykaże, że posiadają doświadczenie co najmniej 2 letnie na stanowisku związanym z
ochroną obiektów użyteczności publicznej.

g) Szczegółowy rozkład  i  liczba  godzin oraz liczby osób wykonujących zamówienie ustalany
będzie w comiesięcznych grafikach dyżurów akceptowanych każdorazowo przez Zamawiającego, przy
czym system zmianowy nie może być  dłuższy niż 12-godzinny. Niedopuszczalne jest planowanie pracy
powyżej 12 godzin na dobę.

Wyposażenie       pracownika ochrony:  

Wszystkie osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia muszą 
zostać przez Wykonawcę wyposażone w:

a) czytelny identyfikator ze zdjęciem zawierający imię i nazwisko, stanowisko lub funkcję  
oraz nazwę firmy,

b) profesjonalne bezprzewodowe środki łączności (radiotelefony),

c) telefon komórkowy dla pracownika pełniącego służbę w monitoringu ochrony z   
zainstalowanym programem pocztowym do odbioru wiadomości email, jako sposobu 
całodobowej komunikacji z pełniącym służbę pracownikiem ochrony,

d) odzież i obuwie robocze (koszula typu wyjściowego, czarne spodnie lub spódnica, czarne 
obuwie typu półbuty, marynarka, żakiet lub bluza w jednolitym ciemnym kolorze),

e) szafki na odzież roboczą.

Obowiązki  pracowników ochrony :

1) Codzienne patrolowanie obiektów oraz przyległego do obiektów terenu w odstępach 
czasowych zapewniających prawidłową realizację zamówienia (mapka terenu poniżej). Podczas 
patroli należy szczególnie zwracać uwagę na kontrolę stanu pomieszczeń ogólnodostępnych: 
toalet na parterze i III piętrze, pomieszczeń socjalnych, przestrzeni wystawienniczych oraz szatni.
Po zamknięciu CSW dla interesantów należy pamiętać o wygaszeniu wszystkich zbędnych źródeł 
światła, w tym wszystkich źródeł światła w pomieszczeniach ogólnodostępnych.
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2) Ochrona doraźna we wszystkie dni tygodnia realizowana przez własne patrole interwencyjne 
pełniące służbę w 2 zespołach  (samochodach) patrolowych na terenie miasta, reagujących w przypadku 
otrzymania sygnału alarmowego ze Stacji Monitorowania Alarmów w czasie  max. do 15 minut w ciągu 
dnia i 10 minut w ciągu nocy od czasu powiadomienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
kontrolnego wezwania patrolu interwencyjnego jednak nie więcej jak 2 razy podczas jednego okresu 
rozliczeniowego.

a) Zamawiający wyklucza podwykonawstwo w zakresie korzystania z patroli interwencyjnych.

b) Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania własnej stacji - Centrum Monitorowania 
Alarmów.

Wymagania zamawiającego co do parametrów jakie powinna posiadać Stacja Monitorowania 
Alarmów stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.  

3) Stały dozór i reagowanie na sygnały przesyłane, gromadzone i przetwarzane w elektronicznych 
urządzeniach i systemach sygnalizacyjnych oraz alarmowych (system sygnalizacji alarmu pożaru SAP 
wraz z systemem oddymiania, system telewizji przemysłowej CCTV, system sygnalizacji włamania i 
napadu SSWiN, system kontroli dostępu KD, system domofonowy, system detekcji CO na parkingi 
podziemnym, system nadzoru pracy wentylacji i klimatyzacji oraz system nagłośnienia budynku).

Dozór obejmuje wszystkie urządzenia i systemy sygnalizujące zagrożenie, zarówno zamontowane 
wcześniej u Zamawiającego jak i  nowe zamontowane przez Wykonawcę.

4) Zapobieganie, a w razie konieczności reagowanie, na zakłócenia porządku w obiekcie oraz na 
terenie przyległym do obiektu.

5) Podejmowania działań i wykonywanie czynności mających za zadanie ochronę nieruchomości 
oraz powierzonego mienia przed kradzieżą, kradzieżą z włamaniem oraz jego niszczeniem i dewastacją, a 
także ochronę osób przebywających na terenie objętym przedmiotem zamówienia.

6) Do obowiązków  pracowników ochrony, o których mowa powyżej należeć będą ponadto 
następujące zadania:

a)  24-godzinna obsługa bram wjazdowych (szlabanów) na terenie nieruchomości, utrzymanie 
drożności przejazdu oraz porządku parkowania pojazdów na parkingach.

b)  w uzasadnionych przypadkach 24-godzinna obsługa parkingu podziemnego we wszystkie dni 
tygodnia

c)  obsługa portierni w obiekcie CSW, w tym wydawanie i przyjmowanie kluczy do pomieszczeń 
usytuowanych w budynkach objętych przedmiotem zamówienia osobom upoważnionym przez 
Zamawiającego oraz prowadzenie w tym celu stosownej ewidencji,

d)  bieżące utrzymanie czystości na parkingu podziemnym o powierzchni 2580 m2. 
(Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego utrzymania czystości na parkingu podziemnym
tak, aby powierzchnia parkingu nie była nadmiernie zapiaszczona).

e)  odśnieżanie ciągów komunikacyjnych wokół budynku (chodników i terenu ) – zgodnie z 
mapką poniżej, przy czym do odśnieżania ciągów komunikacyjnych wokół budynku 
Wykonawca może skierować dodatkową osobę po uzgodnieniu z Zamawiającym.

f)  prowadzenie dokumentacji służbowej w zakresie patrolowania zewnętrznego i obchodów 
wewnątrz obiektu CSW w dzienniku zmiany, wpisując godziny wyjść i powrotów oraz 
zdarzeń i stwierdzonych nieprawidłowości w czasie wykonywania w/w czynności,
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g) powiadamianie pracowników CSW oraz firm serwisowych o nieprawidłowym działaniu 
urządzeń, instalacji i systemów. Spis telefonów do kontaktu znajduje się w pomieszczeniu 
monitoringu,

h)  powiadamianie Zamawiającego o zużytych środkach medycznych w apteczkach 
znajdujących się w pomieszczeniu ochrony i szatni ochrony w celu ich uzupełnienia,

i)  obsługa systemu parkingowego polegająca na wymianie hopperów z monetami i 
banknotami i dostarczenie ich do wskazanego pracownika CSW,

  j)  wyznaczenia Koordynatora Ochrony Fizycznej oraz Kierownika Ochrony Fizycznej dla 
obiektu CSW.

10.  Skierowani  do pracy przez Wykonawcę pracownicy ochrony muszą  posiadać jasno określoną4
podległość służbową w osobach Koordynatora Ochrony Fizycznej oraz Kierownika Ochrony Fizycznej.

11. Materiały, narzędzia i środki czystości konieczne do utrzymania czystości na parkingu podziemnym
oraz narzędzia konieczne do odśnieżania ciągów komunikacyjnych zapewnia Zamawiający.

12.  Wykonawca  zobowiązany jest do przeszkolenia pracowników ochrony w zakresie udzielania
pierwszej pomocy, w zakresie przepisów przeciwpożarowych, przepisów bhp, a także obsługi systemów
sygnalizacyjnych i alarmowych zainstalowanych u Zamawiającego.

13. Pracownicy ochrony muszą wykazywać się znajomością rozmieszczenia i obsługi zainstalowanych u
Zamawiającego wyłączników prądu, wyłączników przeciwpożarowych, zaworów wodnych oraz  szaf
sterowania wind.

14. Pracownicy ochrony muszą posiadać dobrą  kondycję fizyczną umożliwiającą im poruszanie się po
budynku  schodami  po  wszystkich  5  kondygnacjach  pod  presją  czasu  (weryfikacja  sygnałów
alarmowych).

15.  Przed  przystąpieniem  do  realizacji  zamówienia  Wykonawca  przedstawi  9  osobowy  skład
pracowników posiadających wymagane kwalifikacje w tym 2 letni staż w ochronie obiektów użyteczności
publicznej.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odbycia 10 minutowej  rozmowy kwalifikacyjnej
celem  doboru  osób  bezpośrednio  zaangażowanych  do  świadczenia  usługi  z  wytypowanymi  przez
Wykonawcę pracownikami.

16.  Osoby  skierowane  do  realizacji  zamówienia  przez  Wykonawcę  muszą  być  zatrudnione  przez
Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, dotyczy to również: pracownika zabezpieczenia technicznego ,
Koordynatora Ochrony Fizycznej oraz Kierownika Ochrony Fizycznej.

17.  Przed  złożeniem oferty zalecane jest przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej celem
zapoznania się z warunkami realizacji zamówienia. Wizja lokalna możliwa jest od poniedziałku do
piątku w godz. 7.30-15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zamawiającego –
kierownikiem administracyjnym Darią Pysiak, tel.  56 610 97 17.

18.  Przewidywana  szacunkowa  liczba godzin świadczenia usługi w okresie objętym
zamówieniem wynosi łącznie na okres 24 miesięcy ok.25261 godzin łącznie.

19. W przypadku konieczności obsługi parkingu podziemnego w związku z nieuruchomieniem
Bezobsługowego Systemu Parkingowego do dnia 28.02.2019 roku jak również w przypadku jego
awarii, pracownik ochrony pobierający opłaty parkingowe zobowiązany jest do:
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a)  informowania osób korzystających z parkingu podziemnego  o wysokości opłaty
parkingowej, godzinach otwarcia parkingu, drodze  bezpiecznego  wyjścia i wejścia na
parking,

b) dbania o powierzone mienie (m. in. zabezpieczenie kasy fiskalnej przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem, okresowe ładowanie baterii, natychmiastowe zgłaszanie usterek i
uszkodzeń kasy do serwisu),

c)  bieżącego informowania dowódcy ochrony o zauważonych nieprawidłowościach w
działaniu instalacji oddymiania parkingu podziemnego, systemu detekcji CO i innych
zainstalowanych tam instalacji,

d) sumiennego rozliczania czasu postoju samochodów na parkingu podziemnym,

e) każdorazowego wydawania paragonu klientom wnoszącym opłatę parkingową,

f) systematycznego rozliczania pobranych opłat w Dziale Księgowym.

g)  obowiązkiem pracownika ochrony pobierającego opłaty parkingowe jest codzienne
sporządzenie raportu dobowego. Potwierdzeniem sporządzenia raportu dobowego jest
wydrukowanie raportu fiskalnego dobowego

h) dzienny utarg wraz z raportem fiskalnym dobowym przekazywany jest następnego dnia, a
w przypadku dni wolnych od pracy w pierwszym dniu roboczym, do Działu Księgowego.
Potwierdzeniem dokonanej wpłaty jest dokument KP wystawiony przez Specjalistę  ds.
Księgowości.

Ad. 2. 
Zakres obowiązków Wykonawcy w zakresie zabezpieczenia technicznego:

a) dostawa  i  montaż  systemu  CCTV,  bezobsługowego  systemu  parkingowego,  szlabanu
elektromechanicznego  oraz  systemu  kontroli  dostępu  w  wyznaczonych  punktach
wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ

b) instalacja i konfiguracja części informatycznej wyżej wymienionych systemów/urządzeń
c) integracja zainstalowanych systemów/urządzeń z obecnie działającym systemem
d) przeprowadzenie testów systemów/urządzeń w celu weryfikacji poprawności ich działania
e) próbne uruchomienie i przetestowanie dostarczonych systemów/urządzeń
f) wdrożenie użytkowe dostarczonych systemów/urządzeń
g) zgłoszenie wykonanych prac do odbioru Zamawiającemu
h) przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi 

systemów/urządzeń w terminie uzgodnionym z Zamawiającym
i) udzielenie  Zamawiającemu co najmniej  24 miesięcznej  gwarancji,  zgodnej  z  gwarancją

producenta na dostarczone systemy/urządzenia
j) wpięcie zamontowanego systemu CCTV do Centrum Monitorowania Alarmów

Wymagania Zamawiającego dotyczące dostarczanych systemów/urządzeń:

Jeżeli w dokumentach przetargowych zamieszczone zostały rozwiązania opatrzone nazwami
własnym lub nazwami  producenta  należy  to  rozumieć  w ten  sposób,  że  towarzyszy im
określenie  „lub  równoważne”.  Przez  pojęcie  „lub  równoważne”  Zamawiający  rozumie
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oferowanie  materiałów  gwarantujących  realizację  zadania  w  zgodzie  z  wymaganiami
Zamawiającego oraz zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od
założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zastosowanie rozwiązań równoważnych
nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do
przewidzianych  w  pierwotnej  dokumentacji  przetargowej,  ani  do  zmiany  ceny,  ani  do
naruszenia przepisów prawa .

Za równoważne przyjmuje się urządzenia, systemy spełniające wszystkie funkcje wskazane
przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ. W przypadku zaoferowania urządzeń/systemów
równoważnych,  na  Wykonawcy  spoczywa  obowiązek  udowodnienia  zachowania  cech
produktu  równoważnego  określonych  przez  Zamawiającego.  W  przeprowadzonym
dowodzie należy odnieść się do norm, parametrów oraz standardów i dokonać porównania z
urządzeniami/systemami wskazanymi przez Zamawiającego jako standard.  Z porównania
musi jednoznacznie wynikać, iż parametry produktu oferowanego jako równoważny są takie
same lub lepsze od parametrów produktów wskazanych przez Zamawiającego. 

a) System parkingowy 

 Zestawienie urządzeń – wymagania ogólne:

Nazwa urządzenia/systemu Ilość zestawów

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

1

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

1

Interkom 2

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

Terminal płatniczy (karty płatnicze) 1
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Jednostka dla ramienia do 3m 
● Czas pełnego otwarcia 1,5 sekundy
● Wbudowany detektor pętli
● Wbudowana centrala sterująca 

2

Ramię aluminiowe owalne do 3m 2
Listwy gumowe na ramię 2
Naklejki ostrzegawcze na ramię 24 szt. 1
Diodowe światła ostrzegawcze do listwy gumowej 
4m

2

Pętla indukcyjna z przyłączem 5m 4
Moduł lampy sygnalizacyjnej (pomarańczowa) 2
Rolka termiczna do terminala wjazdowego - ok. 
2000 szt

3

Rolka termiczna do kasy automatycznej 3
Karta zblizeniowa Mifare bez nadruku 10

Przed przystąpieniem do prac montażowych należy zdemontować istniejący system szlabanowy. 
 Zestawienie urządzeń – wymagania szczegółowe:

TERMINAL WJAZDOWY

Parametry ogólne urządzenia:
1. Kraj pochodzenia - Polska.
2. Rok produkcji - 2018.
3. Ogólna dostępność zastosowanych podzespołów.
4. Zasilanie 230VAC.
5. Pobór mocy max: 1000W
6. Temperatura pracy od -25 do +45°C.

Budowa urządzenia:
1. Konstrukcja wolnostojąca, odporna na zmienne warunki atmosferyczne, zabezpieczona 

antykorozyjnie. Metalowe elementy urządzenia ocynkowane ogniowo oraz malowane 
proszkowo (możliwość wykonania urządzenia ze stali kwasoodpornej, nierdzewnej za 
dodatkową opłatą).

2. Podwójna ściana obudowy oraz podwójne drzwi w celu zabezpieczenia antywłamaniowego 
oraz podwyższenia izolacji termicznej urządzenia (zabezpieczenie przed nagrzewaniem się 
urządzenia promieniami słonecznymi).

3. Podwójne drzwi wyposażone w zamki ryglowane - monitorowanie otwarcia drzwi.
4. Urządzenie  wyposażone  jest  w  funkcje  obsługi  alarmów  i  zdarzeń  (np.  informacja  o:

otwarciu drzwi, kończącym się w drukarce papierze, dostępna jest w Systemie Zarzadzania
Parkingiem oraz wysyłana mailem).

5. Automatyczna termoregulacja urządzenia: ogrzewanie i wentylacja z filtrem, sterowane 
termostatem.

6. Zabezpieczenie wyłącznikiem różnicowo-prądowym oraz uziemienie urządzenia.
7. Przyciski (typu pobierz bilet, intercom) - podświetlane, wandaloodporne.
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8. Kolor obudowy urządzenia - szaro-pomarańczowy (możliwość zmiany koloru na dowolny 
lub wykonania urządzenia ze stali kwasoodpornej, nierdzewnej za dodatkową opłatą.

9. Kolor drzwi - pomarańczowy (możliwość zmiany koloru na dowolny lub wykonania 
elementu ze stali kwasoodpornej, nierdzewnej za dodatkowa opłatą).

Wyposażenie i funkcjonalność urządzenia:
1. Ekran podświetlany LCD HD 7" lub 10"- wzmocniona widoczność ekranu w warunkach 

zewnętrznych za pomocą technologii TMR (Transmissive Micro Reflective).
2. Urządzenie wyposażone w intercom z przyciskiem przywołującym (możliwość zdalnego 

otwarcia szlabanu z poziomu centrali intercomu). Analogowa lub cyfrowa technologia 
transmisji głosu (np. VoIP - SIP).

3. Drukarka termiczna do drukowania i wydawania biletów z kodem 1D oraz 2D.
4. Specyfikacja drukarki: rozdzielczość: większa niż 200 dpi/8 pkt/mm, szer. wydruku do 80 

mm, długość wydruku do 600 mm, szybkość wydruku: większa niż 150 mm/s.
5. Diagnostyka pracy drukarki oraz ostrzeżenia i błędy tj.: potrzeba kalibracja papieru, 

wyczyść głowicę drukującą, wymień głowicę drukującą, papier poza zasięgiem czujnika, 
pauza drukarki, upłynął limit czasu wycofania, błąd kalibracji, zacięcie papieru w czasie 
wycofania, prezenter nie działa, błąd podawania papieru, czyszczenie drogi papieru 
nieudane, nieprawidłowa konfiguracja Firmware, błąd głowicy drukującej, temperatura 
głowicy
drukującej powyżej normy, temperatura silnika powyżej normy, nieprawidłowy element 
głowicy, błąd detekcji głowicy drukującej, koniec papieru, głowica otwarta, błąd 
ucinacza. Hasła dostępne są w Systemie Zarządzania Parkingiem oraz wysyłane w 
sposób automatyczny drogą mailową.

6. Wydruk i wydanie biletu po naciśnięciu przycisku - pobierz bilet (opcja wydania biletu 
wyłącznie w momencie znajdowania się pojazdu na pętli indukcyjnej).

7. Wydrukowany bilet zawiera informacje dotyczące między innymi.: czasu wjazdu, rodzaju 
biletu, numeru biletu w formie QR oraz w formie alfanumerycznej umożliwiającej obsługę 
biletu poprzez panel Systemu Zarządzania Parkingiem w przeglądarce internetowej.

8. Opcja cofnięcia niepobranego biletu. Jeżeli po naciśnięciu przycisku - pobierz bilet 
użytkownik nie odbierze biletu to w ciągu ustalonego czasu (np. 10 sec.) bilet cofa się do 
urządzenia.

9. Odczyt kart zbliżeniowych oraz kart dalekiego zasięgu za pomocą sygnału wysokiej 
częstotliwości (opcja odczytu sygnału karty wyłącznie w momencie znajdowania się 
pojazdu na pętli indukcyjnej).

10. Urządzenie wyposażone w czytnik kart zbliżeniowych MIFARE.
11. Opcjonalnie urządzenie wyposażone w czytnik kart dalekiego zasięgu RFiD UHF, 

parametry pracy:
częstotliwość: 865.75 MHz - 927.25 MHz, liczba kanałów: 50, szerokość kanału: 500 kHZ, 
czas przetwarzania kanału: < 0.4 sek., siła sygnału: < 30dBm do 6 m, Metoda modulacji: 
Odwrócenie fazy - Przesunięcie amplitudy, Wejścia/Wyjścia: 4 anteny, 4 wejścia/8 wyjścia 
cyfrowe (z izolacją optyczną), Wspierane protokoły UHF: EPC Class 1 Gen 2 oraz 18000 - 
6C.
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12. Opcjonalnie Urządzenie wyposażone w system ANPR /Automatic Number Plate 
Recognition - System Automatycznego Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych/.

13. Opcjonalnie Urządzenie wyposażone w kamerę cyfrową ANPR odczytującą tablice 
rejestracyjne oraz system weryfikacji uprawnień do wjazdu przy użyciu numeru 
rejestracyjnego pojazdu.

14. Podczas wjazdu użytkownika rotacyjnego, który pobiera bilet następuje również odczytanie 
jego tablicy rejestracyjnej w celu skorelowania pobranego biletu z tablicą rejestracyjną 
pojazdu (opcja ta umożliwia rozpoznanie takiego użytkowania przy wyjeździe, dzięki 
czemu nie będzie on musiał odczytywać podczas wyjazdu rozliczonego biletu).

15. Urządzenie wyposażone w moduł GSM umożliwiający otwarcie szlabanu uprawnionym 
telefonem komórkowym (zdalne zarządzanie bazą numerów uprawnionych oraz historią i 
raportami zdarzeń w Systemie Zarządzania Parkingiem poprzez przeglądarkę internetową).

16. Opcjonalnie Urządzenie wyposażone w sygnalizację świetlną LED - mini semafor: światło 
czerwone/zielone (po pobraniu biletu lub poprawnej weryfikacji uprawnień do wjazdu przy 
użyciu tablicy rejestracyjnej, karty lub telefonu zapala się zielone światło, po czym 
następuje otwarcie się szlabanu. W czasie, gdy szlaban jest zamknięty świeci się czerwone 
światło na terminalu.

17. Urządzenie wyposażone w dwukanałowy detektor pętli indukcyjnej oraz dwie pętle 
indukcyjne.

18. Urządzenie wyposażone jest w dwa systemy komunikacji: TCP/IP (prywatne klienckie 
tunele VPN) oraz łączność GSM w wydzielonej sieci telemetrycznej (APN) dostawcy 
systemu. Obydwie drogi komunikacji umożliwiają pełną transmisję danych oraz zdalne 
zarządzanie całym systemem parkingowym w przypadku awarii pierwszej drogi TCP/IP.

19. Pełna kontrola i konfiguracja urządzenia odbywa się bezpośrednio przy pomocy Systemu 
Zarządzania Parkingiem, zgodnie z jego specyfikacją.

20. Możliwa integracji terminala wyjazdowego z systemem PPOŻ.

TERMINAL WYJAZDOWY

Parametry ogólne urządzenia:
1. Kraj pochodzenia - Polska.
2. Rok produkcji - 2018.
3. Ogólna dostępność zastosowanych podzespołów.
4. Zasilanie 230VAC.
5. Pobór mocy max: 1000W
6. Temperatura pracy od -25 do +45°C.

Budowa urządzenia:
1. Konstrukcja wolnostojąca, odporna na zmienne warunki atmosferyczne, zabezpieczona 

antykorozyjnie. Metalowe elementy urządzenia ocynkowane ogniowo oraz malowane 
proszkowo (możliwość wykonania urządzenia ze stali kwasoodpornej, nierdzewnej za 
dodatkową opłatą).
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2. Podwójna ściana obudowy oraz podwójne drzwi w celu zabezpieczenia antywłamaniowego 
oraz podwyższenia izolacji termicznej urządzenia (zabezpieczenie przed nagrzewaniem się 
urządzenia promieniami słonecznymi).

3. Podwójne drzwi wyposażone w zamki ryglowane z funkcją zdalnego monitorowania 
otwarcia.

4. Urządzenie wyposażone jest w funkcje obsługi alarmów i zdarzeń (np. informacja o 
otwarciu drzwi, dostępna jest w Systemie Zarządzania Parkingiem oraz wysyłana mailem).

5. Automatyczna termoregulacja urządzenia: ogrzewanie i wentylacja z filtrem, sterowane 
termostatem.

6. Zabezpieczenie wyłącznikiem różnicowo-prądowym oraz uziemienie urządzenia.
7. Przyciski (typu intercom) - podświetlane, wandaloodporne.
8. Kolor obudowy urządzenia - szaro-pomarańczowy (możliwość zmiany koloru na dowolny 

lub wykonania urządzenia ze stali kwasoodpornej, nierdzewnej za dodatkowa opłatą).
9. Kolor drzwi - pomarańczowy (możliwość zmiany koloru na dowolny lub wykonania 

elementu ze stali kwasoodpornej, nierdzewnej za dodatkową opłatą).

Wyposażenie i funkcjonalność urządzenia:
1. Ekran podświetlany LCD HD 7"lub 10"- wzmocniona widoczność ekranu w warunkach 

zewnętrznych za pomocą technologii TMR (Transmissive Micro Reflective).
2. Urządzenie wyposażone w intercom z przyciskiem przywołującym (możliwość zdalnego 

otwarcia szlabanu z poziomu centrali intercomu). Analogowa lub cyfrowa technologia 
transmisji głosu (np. VoIP - SIP).

3. Urządzenie wyposażone w laserowy czytnik biletów (odczyt wydanych w terminalu 
wjazdowym biletów oraz wszelkiego rodzaju kart wyprodukowanych w systemie 
parkingowym).

4. Funkcjonalność kasowania opłaconych biletów jednorazowych po uzyskaniu zgody na 
wyjazd pojazdu. (Funkcjonalność uniemożliwiająca podwójny wyjazd na tym samym 
bilecie).

5. Funkcjonalność umożliwiająca brak otwarcia bariery po odczycie biletu jednorazowego - 
nieuprawniającego do wyjazdu oraz wyświetlenie właściwego komunikatu na wyświetlaczu.

6. Specyfikacja czytnika biletów: Obsługiwane kody kreskowe: 2D, 1D, specyfikacja skanera: 
rozdzielczość: 752 x 480 pikseli, minimalny kontrast odczytu: 25%, odległość odczytu kodu
QR: od 5.33 cm do 12.95 cm.

7. Aktywacja skanowania biletu wyłącznie w momencie znajdowania się pojazdu na pętli 
indukcyjnej.

8. Opcjonalnie odczyt kart zbliżeniowych oraz kart dalekiego zasięgu za pomocą sygnału 
wysokiej częstotliwości (opcja odczytu sygnału karty wyłącznie w momencie znajdowania 
się pojazdu na pętli indukcyjnej).

9. Urządzenie wyposażone w czytnik kart zbliżeniowych MIFARE.
10. Opcjonalnie Urządzenie wyposażone w czytnik kart dalekiego zasięgu RFiD UHF, 

parametry pracy:
częstotliwość: 865.75 MHz - 927.25 MHz, liczba kanałów: 50, szerokość kanału: 500 kHZ, 
czas przetwarzania kanału: < 0.4 sek., siła sygnału: < 30dBm do 6 m, Metoda modulacji: 
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Odwrócenie fazy - Przesunięcie amplitudy, Wejścia/Wyjścia: 4 anteny, 4 wejścia/8 wyjścia 
cyfrowe (z izolacją optyczną), Wspierane protokoły UHF: EPC Class 1 Gen 2 oraz 18000 - 
6C.

11. Opcjonalnie Urządzenie wyposażone w system ANPR /Automatic Number Plate 
Recognition - System Automatycznego Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych/.

12. Opcjonalnie Urządzenie wyposażone w kamerę cyfrową ANPR odczytującą tablice 
rejestracyjne oraz system weryfikacji uprawnień do wyjazdu przy użyciu numeru 
rejestracyjnego pojazdu.

13. Podczas wyjazdu użytkownika rotacyjnego, który posiada rozliczony bilet następuje 
odczytanie jego tablicy rejestracyjnej w celu skorelowania w systemie pobranego i 
rozliczonego biletu z tablicą rejestracyjną, dzięki czemu użytkownik nie musi odczytywać 
już biletu w terminalu wyjazdowym - następuje otwarcie się szlabanu po poprawnym 
odczytaniu tablicy rejestracyjnej.

14. Urządzenie wyposażone w moduł GSM umożliwiający otwarcie szlabanu uprawnionym 
telefonem komórkowym (zdalne zarządzanie bazą numerów uprawnionych oraz historią i 
raportami zdarzeń w Systemie Zarządzania Parkingiem poprzez przeglądarkę internetową).

15. Opcjonalnie Urządzenie wyposażone w sygnalizację świetlną LED - mini semafor: światło 
czerwone/zielone (po pobraniu biletu lub poprawnej weryfikacji uprawnień do wjazdu przy 
użyciu tablicy rejestracyjnej, karty lub telefonu zapala się zielone światło, po czym 
następuje otwarcie się szlabanu. W czasie, gdy szlaban jest zamknięty świeci się czerwone 
światło na terminalu.

16. Urządzenie wyposażone w dwukanałowy detektor pętli indukcyjnej oraz dwie pętle 
indukcyjne.

17. Urządzenie wyposażone jest w dwa systemy komunikacji: TCP/IP (prywatne klienckie 
tunele VPN) oraz łączność GSM w wydzielonej sieci telemetrycznej (APN) dostawcy 
systemu. Obydwie drogi komunikacji umożliwiają pełną transmisję danych oraz zdalne 
zarządzanie całym systemem parkingowym w przypadku awarii pierwszej drogi TCP/IP.

18. Pełna kontrola i konfiguracja urządzenia odbywa się bezpośrednio przy pomocy Systemu 
Zarządzania Parkingiem, zgodnie z jego specyfikacją.

19.Możliwa integracji terminala wyjazdowego z systemem PPOŻ.
UWAGA! Terminal wjazdowy i wyjazdowy może znajdować się w jednym urządzeniu - 
terminal dwustronny.

KASA AUTOMATYCZNA

Parametry ogólne urządzenia:
1. Kraj pochodzenia - Polska.
2. Rok produkcji - 2018.
3. Ogólna dostępność zastosowanych podzespołów.
4. Zasilanie 230VAC.
5. Pobór mocy max: 1000W
6. Temperatura pracy od -25 do +45°C.
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Budowa urządzenia:
1. Konstrukcja wolnostojąca, odporna na zmienne warunki atmosferyczne, zabezpieczona 

antykorozyjnie. Metalowe elementy urządzenia ocynkowane ogniowo oraz malowane 
proszkowo (możliwość wykonania urządzenia ze stali kwasoodpornej, nierdzewnej za 
dodatkową opłatą).

2. Podwójne zabezpieczenie dostępu do środków pieniężnych.
3. Wzmocnione drzwi wyposażone w zamki ryglowane z funkcją zdalnego monitorowania 

otwarcia.
4. Urządzenie  wyposażone  jest  w  funkcje  obsługi  alarmów  i  zdarzeń  (np.  informacja  o:

otwarciu drzwi, kończącym się w drukarce papierze, dostępna jest w Systemie Zarządzania
Parkingiem oraz wysyłana mailem).

5. Automatyczna termoregulacja urządzenia: ogrzewanie i wentylacja z filtrem, sterowane 
termostatem.

6. Zabezpieczenie wyłącznikiem różnicowo-prądowym oraz uziemienie urządzenia.
7. Przyciski (typu intercom, bilet zastępczy, zmiana języka, anuluj transakcje) - podświetlane, 

wandaloodporne.
8. Kolor obudowy urządzenia - szary/pomarańczowy (możliwość zmiany koloru na dowolny 

lub wykonania urządzenia ze stali kwasoodpornej, nierdzewnej za dodatkową opłatą).
9. Kolor panelu frontowego - szary (możliwość zmiany koloru na dowolny lub wykonania 

elementu ze stali kwasoodpornej, nierdzewnej za dodatkowa opłatą).

Wyposażenie i funkcjonalność urządzenia:
1. Urządzenie wyposażone w algorytmy umożliwiające naliczanie opłat parkingowych w 

różnych trybach: godzinowych, minutowych, abonamentowych etc.
2. Obsługa urządzenia w języku polskim i angielskim, niemieckim.
3. Ekran podświetlany LCD HD 7" lub 10"- wzmocniona widoczność ekranu w warunkach 

zewnętrznych za pomocą technologii TMR (Transmissive Micro Reflective).
4. Urządzenie wyposażone w intercom z przyciskiem przywołującym. Analogowa lub cyfrowa

technologia transmisji głosu (np. VoIP - SIP).
5. Urządzenie wyposażone w drukarkę termiczną do drukowania i wydawania zagubionych 

biletów z kodem kodem 1D oraz 2D.
6. Specyfikacja drukarki: rozdzielczość: większa niż 200 dpi/8 pkt/mm, szer. wydruku do 80 

mm, długość wydruku do 600 mm, szybkość wydruku: większa niż 150 mm/s.
7. Diagnostyka pracy drukarki oraz ostrzeżenia i błędy tj.: potrzeba kalibracja papieru, 

wyczyść głowicę drukującą, wymień głowicę drukującą, papier poza zasięgiem czujnika, 
pauza drukarki, upłynął limit czasu wycofania, błąd kalibracji, zacięcie papieru w czasie 
wycofania, prezenter nie działa, błąd podawania papieru, czyszczenie drogi papieru 
nieudane, nieprawidłowa konfiguracja Firmware, błąd głowicy drukującej, temperatura 
głowicy drukującej powyżej normy, temperatura silnika powyżej normy, nieprawidłowy 
element głowicy, błąd detekcji głowicy drukującej, koniec papieru, głowica otwarta, błąd 
ucinacza. Hasła dostępne są w Systemie Zarządzania Parkingiem oraz wysyłane w sposób 
automatyczny drogą mailową.
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8. Wydruk i wydanie biletu po naciśnięciu przycisku - zagubiony bilet (wydanie biletu 
zastępczego dopiero po wniesieniu zryczałtowanej opłaty).

9. Wydrukowany bilet zawiera informacje dotyczące między innymi.: rodzaju biletu, numeru 
biletu w formie QR oraz w formie alfanumerycznej umożliwiającej obsługę biletu poprzez 
panel Systemu Zarządzania Parkingiem w przeglądarce internetowej.

10. Opcja cofnięcia niepobranego biletu. Jeżeli po naciśnięciu przycisku - pobierz bilet 
użytkownik nie odbierze biletu to w ciągu ustalonego czasu (np. 10 sec.) bilet cofa się do 
urządzenia.

11. Jako opcja urządzenie może być wyposażone w czytnik kart zbliżeniowych MIFARE lub
czytnik kart dalekiego zasięgu RFiD UHF w celu umożliwienia użytkownikowi opłacenia
(przedłużenia) abonamentu na karcie.

12. Urządzenie wyposażone w laserowy czytnik biletów (odczyt wydanych w terminalu 
wjazdowym biletów oraz wszelkiego rodzaju kart wyprodukowanych w systemie 
parkingowym).

13. Specyfikacja czytnika biletów: Obsługiwane kody kreskowe: 2D, 1D, specyfikacja skanera: 
rozdzielczość: 752 x 480 pikseli, minimalny kontrast odczytu: 25%, odległość odczytu kodu
QR: od 5.33 cm do 12.95 cm.

14. Opcja anulowania wniesionej opłaty i zwrotu środków.
15. Możliwość dokonywania opłat za parkowanie - monetami w nominałach: 10gr, 20gr, 50gr 

oraz 1zł, 2zł, 5zł oraz banknotami w nominałach: 10zł, 20zł, 50zł, 100zł, 200zł.
16. Urządzenie wydaje resztę monetami w nominałach: 20gr, 50gr oraz 1zł, 2zł, 5zł oraz 

banknotami w nominałach: 10zł, 20zł, 50zł, 100zł, 200zł.
17. Pojemność zasobnika monet przygotowanych do wydania reszty nie mniejsza niż 7,5 kg (ok

1300 szt. monet o nominale 2 zł).
18. Szybkość wydawania do 12 monet na sekundę.
19. Automatyczny przepływ monet do kasety wg zdefiniowanego poziomu (recykling).
20. Możliwość ustalenia routingu monet wg nominału (kaseta-hopper).
21. Wbudowany w pamięci licznik poziomów monet dla każdego nominału.
22. Możliwość wykonania pełnego zrzutu monet do kasety (zdalna komenda poprzez System 

Zarządzania Parkingiem).
23. Pojemność kasety na banknoty nie mniejsza niż 500 szt.
24. Pojemność kasety na banknoty służące do wydawania reszty nie mniejsza niż 80 szt.
25. Szybkość wydawania reszty w banknocie nie dłuższa niż 10 sec.
26. Świecący ustnik informujący o stanie modułu przyjmującego i wydającego banknoty.
27.Możliwość wykonania pełnego zrzutu banknotów do kasety (zdalna komenda poprzez 

System Zarządzania Parkingiem).
28. Automatyczny przepływ banknotów do kasety wg zdefiniowanego poziomu (recykling).
29.Możliwość ustalania routingu banknotów dla każdego nominału.
30. Funkcjonalność umożliwiająca zawieszenie wnoszenia opłaty za parkowanie w przypadku 

braku wystarczających środków (użytkownikowi zabrakło środków na dokonanie pełnej 
opłaty) w momencie jej wnoszenia. Dzięki tej funkcjonalności użytkownik, który rozpoczął 
wnoszenie opłaty i zabrakło mu środków może powrócić do urządzenia i dokończyć 
wnoszenie opłaty w późniejszym czasie (system pamięta bilet i jego saldo jednocześnie 
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nadal nalicza czas parkowania zgodnie z taryfą biletu).
31. Zarządzanie transakcjami gotówkowymi oraz pełne raportowanie dokonywanych opłat 

dostępne w Systemie Zarządzania Parkingiem przez przeglądarkę internetową.
32.Możliwość dokonywania opłat za parkowanie kartami bankowymi w systemie: stykowym 

(EMV i magnetycznym): Visa, MasterCard, Maestro oraz systemie bezstykowym: Visa 
PayWave, MasterCard PayPass, Maestro PayPass

33. Urządzenie wyposażone w hybrydowy czytnik kart bankowych - magnetycznych oraz 
chipowych.

34. Urządzenie wyposażone w antenę NFC z diodami led informującą o statusie transakcji (3 
diody led przy ustniku informujące o stanie pracy).

35.Wandaloodporne wykonanie klawiatury, anteny i ustnika modułu akceptacji kart 
bankowych.

36. Zarządzanie transakcjami bankowymi oraz pełne raportowanie dokonywanych opłat 
dostępne w Systemie Zarządzania Parkingiem przez przeglądarkę internetową.

37. Urządzenie wyposażone jest w dwa systemy komunikacji: TCP/IP (prywatne klienckie 
tunele VPN) oraz łączność GSM w wydzielonej sieci telemetrycznej (APN) dostawcy 
systemu. Obydwie drogi komunikacji umożliwiają pełną transmisję danych oraz zdalne 
zarządzanie całym systemem parkingowym w przypadku awarii pierwszej drogi TCP/IP.

38. Pełna kontrola i konfiguracja urządzenia odbywa się bezpośrednio przy pomocy Systemu 
Zarządzania Parkingiem, zgodnie z jego specyfikacją.

SYSTEM ZARZĄDZANIA PARKINGIEM

1. System Zarządzania Parkingiem (System) jest oprogramowaniem obsługującym, 
nadzorującym i zarządzającym urządzeniami parkingowymi ( terminalami wjazdowymi, 
wyjazdowymi, kasami automatycznymi i szlabanami).

2. Dostęp do Systemu odbywa się z poziomu przeglądarki internetowej bez konieczności 
instalowania przez użytkownika jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania.

3. System może być zainstalowany na serwerach Dostawcy (chmura) lub na serwerze 
dostarczonym przez Dostawcę zainstalowanym w kolokacji Zamawiającego.

4. Specyfikacja techniczna serwera dostarczonego przez Wykonawcę gwarantowała będzie 
ciągłą i stabilną pracę Systemu Parkingowego - 24h/7.

5. Jednocześnie System będzie utrzymywany równolegle na serwerach Wykonawcy systemu, 
co będzie gwarantowało stabilną pracę systemu nawet w przypadku awarii serwera 
lokalnego (w pełni automatyczna synchronizacja danych pomiędzy serwerami po każdej 
transakcji w systemie).

6. Wszystkie elementy Systemu Parkingowego (terminale, kasy) wyposażone są w dwa 
systemy komunikacji: TCP/IP (prywatne klienckie tunele VPN) oraz łączność GSM w 
wydzielonej sieci telemetrycznej (APN) dostawcy systemu. Obydwie drogi komunikacji 
umożliwiają pełną transmisję danych oraz zdalne zarządzanie Systemem Parkingowym w 
przypadku awarii pierwszej drogi TCP/IP.

7. System Zarządzania Parkingiem umożliwia:
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a. Przechowywanie zdarzeń systemowych, które wystąpiły w systemie 
parkingowym.

b. Wykonywanie kopi bezpieczeństwa wszystkich niezbędnych danych.
c. Możliwość dokonania raportów kasowych za dowolny okres (raporty dzienne, 

tygodniowe, miesięczne, roczne).
d. Możliwość tworzenia zestawień statystycznych tj. ilość wydanych biletów, ilość 

wjazdów i wyjazdów oraz jakimi metodami je dokonano (karta, telefon, bilet, 
tablica rejestracyjna).

e. Zdalne (za pomocą sieci IP) wprowadzanie zmian konfiguracyjnych i zmian 
parametrów poszczególnych elementów - urządzeń systemu (terminali 
parkingowych oraz kasy automatycznej).

f. Przetwarzanie danych o użytkownikach parkingu (dane osobowe, karty, numery 
telefonów, tablice rejestracyjne, okresy ważności dostępu do parkingu).

g. Zabezpieczenie dostępu do Systemu hasłem oraz uprawnieniami (elementy i 
funkcje Systemu podlegające zabezpieczeniom i odpowiadające im prawa 
dostępu zostaną ustalone przy uruchomieniu).

h. Możliwość generowania raportu zajętości parkingu w danej chwili.
i. Możliwość zdefiniowania maksymalnej ilości miejsc parkingowych dla różnych 

grup użytkowników.
j. Zintegrowana kasa ręczna umożliwiająca opłacenie parkowania gotówką.
k. Wydruk biletów i pobieranie opłat w kasie ręcznej:

• bilety taryfy „zero" i bilety rotacyjne,
• bilety wyjazdowe (zezwalające tylko na wyjazd) wystawiane w 

szczególnych przypadkach,
• bilety zastępcze wydawane w zamian za zgubione.

l. Rodzaje obsługiwanych biletów parkingowych:
• bilet przedpłacony - bilet nabywany przy stanowisku kasowym, 

parkowanie opłacone z góry od momenty zapłacenia w określonym 
przedziale czasu,

• bilet taryfy zerowej - bilet przeprogramowany przy stanowisku 
kasowym, pozwalający na opuszczenie parkingu bez uiszczenia opłaty,
wyjazd możliwy przez określony czas karencji,

• bilet wypuszczający - podobnie jak bilet taryfy zerowej, ale wyjazd jest
możliwy niezależnie od czasu karencji (np. ilość wyjazdów na danym 
bilecie),

• zgubiony bilet - bilet nabywany przy stanowisku kasowym bądź w 
kasie automatycznej, w zamian za zgubiony bilet,

• karta stałego klienta - Karta (bilet) wydawana dla klientów parkujących
regularnie bądź na stałe. Karty klientów stałych mogą być wydawane 
na dowolne okresy, z różnego rodzaju ograniczeniami np.: czasowymi 
w ciągu doby, dni tygodnia itd. Karta taka może być wydana w postaci 
papierowej lub elektronicznej karty zbliżeniowej lub karty dalekiego 
zasięgu.
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m. Obsługę terminali rabatujących pozwalających na obniżenie taryfy biletu 
parkingowego lub całkowite wyzerowanie biletu.

n. Aplikacje mobilne na system Android umożliwiające odebranie dostępu 
użytkownikowi abonentowemu, który naruszył regulamin parkingu oraz 
automatyczne powiadomienie takiego użytkownika SMS'em o nałożeniu kary.

o. Możliwość udzielania rabatu w formie określonej kwoty pieniężnej lub 
zwiększenia czasu parkowania.

p. Transmisja informacji o zmianach taryfy pomiędzy terminalem rabatującym a 
Systemem.

q. Możliwość tworzenia raportów dotyczących ilości biletów i udzielonych 
rabatów.

r. Automatyczne generowanie raportów z Systemu, zarówno dla księgowości jak i 
administracji obiektu (eksport danych do formatów przenośnych typu: csv i pdf).

s. System anty pass back: uniemożliwia ponowny wjazd na teren parkingu temu 
samemu użytkownikowi jeżeli nie opuścił parkingu. System ma zastosowanie 
bez względu na to, jaka technologia został użyta podczas wjazdu (karta, telefon, 
tablica rejestracyjna).

t. System sprzedaży abonamentów przez Internet połączony z kontem bankowym 
Zamawiającego - umożliwia przedłużenie abonamentu bez konieczności wizyty 
w punkcie obsługi.

b) Szlaban wjazdowy na parking naziemny

Szlaban  elektromechaniczny  o  długości  ramienia  do  7  metrów  przeznaczony  do  pracy  bardzo
intensywnej. Silnik 24V z enkoderem 150W mocy i moment obrotowy na poziomie 300 Nm. W
chwili  obecnej  istnieje  system  intercomowy,  który  ma  pozostać,  należy  przewidzieć  wymianę
słupka montażowego. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy zdemontować istniejący
system szlabanowy. 

Zestawienie urządzeń:

Nazwa systemu/urządzenia
Ilość

zestawów

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

1

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

1

Moduł lampy sygnalizacyjnej (pomarańczowa) 1
Radioodbiornik 1
Pilot 2-kanałowy 1
Kolumna aluminiowa pod fotokomórkę wys. 50 cm 1
Fotokomórki 1

c) System CCTV 

System telewizji przemysłowej wykorzystujący technologię IP. 
Planowane miejsca montażu kamer: 
- garaż podziemny: 5szt kamer
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- parter: 18szt kamer (w tym 6szt z funkcją WDR)

- I piętro: 10szt kamery (kamery nr 11,12,13,14 na rzucie są kamerami już istniejącymi)
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- II piętro 15szt kamer
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- teren zewnętrzny: 5szt kamer
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- taras: 4szt kamer (montaż kamer optymalny dla pokrycia obrazem CCTV możliwie jak 
największego terenu).

Specyfikacja urządzeń:
a) 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 +
metalowa puszka przyłączeniowa – 16szt.

b) 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 +
metalowa puszka przyłączeniowa – 32szt.

c) 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),– 9szt.

d) 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 – 2szt.

e) Dysk do pracy ciągłej 6TB – 8szt.
f) Monitor 43’, HDMI, VGA, DVI-D, CVBS (RCA), certyfikat całodobowej pracy 24/7 – 4szt.
g) Switche niezbędne do prawidłowej pracy systemu.
h) Okablowanie niezbędne do prawidłowej pracy systemu.

Zestawienie sprzętowe:

Nazwa systemu/urządzenia Ilość sztuk

Kamera IP w obudowie kopułowej, rozdzielczość 
2MP, (2.8-12mm)

16

Metalowa puszka przyłączeniowa umożliwiająca 
ukrycie przewodów

16

Kamera IP w obudowie kopułowej, rozdzielczość 
2MP, (2.8mm) 32

Metalowa puszka przyłączeniowa 32

Kamera IP w obudowie typu bullet, rozdzielczość 
2MP,  (2.8-12mm)

9

Rejestrator NVR, pasmo wejściowe/wyjściowe: 
256Mbps/256Mbps, 32 kanałów IP

2

Dysk 6TB    8
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Monitor 43' 4

d) System kontroli dostępu

System kontroli  dostępu ma zabezpieczać wejścia do dwóch toalet  na parterze.  System ma być
autonomiczny, niezależny od systemu alarmowego.

Zestawienie sprzętowe:

Nazwa systemu/urządzenia Ilość zestawów

Autonomiczny  kontroler  dostępu  z  czytnikiem
zbliżeniowym

2

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

10

2) Zakres obowiązków Wykonawcy w zakresie zabezpieczenia technicznego:  

a) przeprowadzenia  na  własny  koszt  konserwacji  dostarczonego  oraz  zamontowanego
bezobsługowego systemu parkingowego oraz szlabanu elektromechanicznego jeden raz na
pół  roku  (co  6  miesięcy)  w  okresie  trwania  umowy,  w  terminie  uzgodnionym  z
Zamawiającym

b) przeprowadzenia na własny koszt konserwacji dostarczonego oraz zamontowanego systemu
CCTV oraz systemu kontroli dostępu jeden raz w drugim roku trwania umowy.

c) wpięcia  zamontowanych  kamer  do  Centrum  Monitorowania  Alarmów  będącego  w
dyspozycji Wykonawcy

d) usuwania  wad,  usterek  i  awarii  w  dostarczonych  systemach/urządzeniach  w  zakresie
wynikającym z udzielonej gwarancji producenta
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 MAPKA TERENU CSW
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MAPKA ODŚNIEŻANIE
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