
Załącznik nr 1. 

Specyfikacja techniczna dostawy elementów systemu monitoringu wizyjnego CCTV na 

potrzeby PWSIiP w Łomży 

1. Kamera IP wewnętrzna typ 1 – 57 szt. 

Lp. Parametry, funkcjonalności (np. Dahua DH IPC-HDW1230S z puszką montażową) 

1.  Kamera IP przeznaczona do rejestracji obrazu na rejestratorze NVR w sieci TCP/IP 

2.  Rozdzielczość minimalna 1920 x 1080 pikseli (1080p) 

3.  Przetwornik ze skanowaniem progresywnym 

4.  Częstotliwość klatek przy maksymalnej rozdzielczości co najmniej 25/s 

5.  Kompresja wideo H264, H265, MJPEG 

6.  Możliwość konfiguracji różnych parametrów transmisji dla co najmniej 2 strumieni 

7.  Obiektyw zapewniający maksymalny kąt widzenia co najmniej 90 stopni w poziomie 

8.  Zasilanie z przełącznika Ethernet w standardzie POE 

9.  Obsługiwane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, 

RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 

802.1X, QoS, IPv6 

10.  Obsługa standardu ONVIF 

11.  Funkcje korekcji obrazu: 3D DNR, BLC, DWDR lub WDR 

12.  Praca nocna z oświetlaniem podczerwienią do co najmniej 20m 

13.  Obudowa w kolorze białym lub jasno szarym, umożliwiająca montaż na ścianie oraz 

suficie, należy dostarczyć wszystkie elementy montażowe wymagane do poprawnej 

instalacji 

14.  Oferowane kamery muszą współpracować z rejestratorami dostarczanymi w ramach 

niniejszego zamówienia 

15.  Gwarancja producenta minimum 24 miesiące 

2. Kamera IP wewnętrzna typ 2 – 17 szt. 

Lp. Parametry, funkcjonalności (np. Dahua DH IPC-HDW1230S) 

1.  Rozdzielczość minimalna 1920 x 1080 pikseli (1080p) 

2.  Przetwornik ze skanowaniem progresywnym 

3.  Częstotliwość klatek przy maksymalnej rozdzielczości co najmniej 25/s 

4.  Kompresja wideo H264, H265, MJPEG 

5.  Możliwość konfiguracji różnych parametrów transmisji dla co najmniej 2 strumieni 

6.  Obiektyw zapewniający maksymalny kąt widzenia co najmniej 90 stopni w poziomie 

7.  Zasilanie z przełącznika Ethernet w standardzie POE 

8.  Obsługiwane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, 

RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 

802.1X, QoS, IPv6 

9.  Obsługa standardu ONVIF 

10.  Funkcje korekcji obrazu: 3D DNR, BLC, DWDR lub WDR 

11.  Praca nocna z oświetlaniem podczerwienią do co najmniej 20m 

12.  Obudowa w kolorze białym lub jasno szarym, umożliwiająca montaż na suficie 

podwieszanym, należy dostarczyć wszystkie elementy montażowe wymagane do 

poprawnej instalacji. 

13.  Oferowana kamera musi współpracować z rejestratorem Dahua NVR4432-4KS2 

14.  Gwarancja minimum 24 miesiące 

3. Kamera IP zewnętrzna – 16 szt. 

Lp. Parametry, funkcjonalności (np. Dahua IPC-HFW1230T-ZS-2812-S4 z puszką 

montażową) 

1.  Rozdzielczość minimalna 1920 x 1080 pikseli (1080p) 



2.  Przetwornik ze skanowaniem progresywnym 

3.  Częstotliwość klatek przy maksymalnej rozdzielczości co najmniej 25/s 

4.  Kompresja wideo H264, H265, MJPEG 

5.  Możliwość konfiguracji różnych parametrów transmisji dla co najmniej 2 strumieni 

6.  Obiektyw regulowany typu motozoom pozwalający ustawić kąt widzenia kamery w 

przedziale co najmniej 90-35 stopni. 

7.  Zasilanie z przełącznika Ethernet w standardzie POE 

8.  Obsługiwane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, 

RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 

802.1X, QoS, IPv6 

9.  Obsługa standardu ONVIF 

10.  Funkcje korekcji obrazu: 3D DNR, BLC, DWDR lub WDR 

11.  Praca nocna z oświetlaniem podczerwienią do co najmniej 20m 

12.  Obudowa w postaci tuby, umożliwiająca montaż na ścianie lub oraz suficie. Obudowa 

musi posiadać miejsce na zabezpieczenie złącz przed nieuprawnionym dostępem (np. 

puszka natynkowa dedykowana do oferowanego modelu kamery) 

Kamera musi posiadać pasywne chłodzenie - bez wentylatorów. 

13.  Oferowane kamery muszą współpracować z rejestratorami dostarczanymi w ramach 

niniejszego zamówienia 

14.  Gwarancja producenta minimum 24 miesiące 

4. Rejestrator IP NVR  – 3 szt. 

Lp. Parametry, funkcjonalności (np. Dahua DH-NVR5432-4KS2) 

1.  Rejestrator NVR przeznaczony do zapisu materiału wideo z kamer IP wewnętrzna 

typ 1, kamer IP zewnętrznych dostarczanych w ramach niniejszego zamówienia oraz 

posiadanych kamer Dahua IPC-T1B20, Dahua IPC-HFW2231T-ZS-S2, Dahua IPC-

HFW2431T-ZS, wymagana jest pełna kompatybilność z tymi kamerami. 

2.  Obsługa rejestracji z co najmniej 32 kanałów/kamer wideo generujących obraz 

w rozdzielczościach od 720p do 8Mpix z częstotliwością do 25 klatek na sekundę 

3.  Obsługiwana kompresja wideo: H264, H265, MPEG4 

4.  Obsługa standardu ONVIF 

5.  Wyjścia wideo: 

Co najmniej 1 HDMI z obsługą rozdzielczości do 4k (3840x2160)  

Co najmniej 1 VGA lub HDMI z obsługą rozdzielczości do 1920*1080 pikseli (1080p) 

6.  Co najmniej 1 złącze USB do podłączenia myszy 

7.  Obsługa co najmniej 4 dysków SATA III 

zainstalowane co najmniej 4 dyski przeznaczone do pracy ciągłej (24x7) o 

pojemności co najmniej 6 TB każdy. 

8.  Przepustowość pasma ruchu sieciowego wejście/wyjście co najmniej 320/320 Mbps 

9.  Co najmniej 2 interfejsy sieciowe o przepustowości 1000Mbps  

10.  Zarządzanie rejestratorem za pomocą przycisków na obudowie, myszy podłączonej 

bezpośrednio do urządzenia, za pomocą przeglądarki internetowej oraz specjalnej 

aplikacji dla komputerów PC z systemem Windows oraz urządzeń mobilnych typu 

smartfon. 

11.  Możliwość podłączenia co najmniej 50 użytkowników zdalnych. 

Możliwość definiowania kont użytkowników z ograniczaniem uprawnień do funkcji 

konfiguracyjnych, podglądanych kamer na żywo oraz zapisanego materiału. 

12.  Rejestrator musi udostępniać podgląd obrazów z kamer na żywo w układach 1, 4, 8, 

16, 25, 32 kamery na wyjściu bezpośrednim oraz w interfejsie http. 

13.  Tryby pracy: podgląd na żywo, odtwarzanie i eksport materiału wideo przy 

jednoczesnym nagrywaniu bieżących strumieni wideo. 

14.  Jednoczesne odtwarzanie do 32 kamer 



15.  Automatyczne nadpisywanie przestarzałego materiału w przypadku przepełnienia 

przestrzeni dyskowej. 

Możliwość ogranicza czasu przechowywania materiału wideo przez określony czas 

od momentu rejestracji, w przypadku nie osiągnięcia zapełnienia przestrzeni 

dyskowej. 

16.  Automatyczna synchronizacja czasu z zewnętrznym serwerem NTP. 

17.  Obudowa umożlwiająca instalację bezpośrednio na belkach montażowych lub na 

półce w szafie typu RACK wysokość obudowy nie powinna przekraczać 3 U 

18.  Gwarancja producenta minimum 24 miesiące 

 


