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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa stanowiska sterowania do Centrum Symulacji 

Medycznej według poniższego podziału: 

Dostawa stanowiska sterowania  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w celu utworzenia Sali symulacji wysokiej wierności 

stanowiska sterowania, na które składają się: urządzenie sterujące (1 szt); kamera obrotowa 

PTZ (2 szt); kamera szerokokątna 1 szt, oprogramowanie do rejestracji sesji wysokiej 

wierności (1 szt); system nagłośnienia instruktora – interkom (1szt); system rejestracji 

dźwięków z sali zajęciowej (1 szt)  

 
Lp. Parametry, funkcjonalno ści 
URZĄDZENIE REJESTRUJĄCE 
1.  Komputer w obudowie typu Tower lub RACK wraz z wszystkimi niezbędnymi 

elementami do montażu w szafie serwerowej  
2.  Urządzenie pełniące rolę rejestratora oraz serwera udostępniającego materiał on-line w 

czasie sesji oraz przegląd materiałów wcześniej zapisanych w trybie off-line przez co 
najmniej jednoczesnych 10 użytkowników zdalnych niezależnie od stanu realizacji 
symulacji. 

3.  Procesor przeznaczony do uruchamiania systemów 64 bitowych, zaprojektowany do 
pracy w urządzeniach stacjonarnych, którego wydajność zapewni sprawną pracę 
oprogramowania do rejestracji sesji wysokiej wierności przy jednoczesnej rejestracji 
symulacji oraz odtwarzania zapisanego wcześniej materiału na co najmniej 10 różnych 
stanowiskach komputerowych. 

4.  Co najmniej 2 dyski twarde o pojemności 1 TB każdy, skonfigurowane do pracy w trybie 
RAID1, przy większej ilości dysków dopuszcza się konfigurację RAID5 lub RAID6 
zapewniających pojemność co najmniej 1 TB, 
lub  
co najmniej 2 dyski typu SSD o pojemności co najmniej 240 GB pracujących w trybie 
RAID 1 oraz oprogramowanie maszyny wirtualnej (Virtual appliance) do instalacji w 
środowisku VMWare Zamawiającego w celu zapewnienia automatycznej archiwizacji i 
przeglądania starszych sesji symulacyjnych. Należy dostarczyć wymagane licencje 
uprawniające do eksploatacji tego oprogramowania. 

5.  Pamięć RAM minimum 16 GB 
6.  Minimum 2 porty Gigabit Ethernet z obsługą VLAN 802.1Q 
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7.  W zależności od rozwiązań technologicznych innych urządzeń typu źródła obrazu, 
dźwięku itp. należy dostarczyć wszystkie niezbędne interfejsy i wyposażenie dodatkowe 
zapewniające pełną kompatybilność z fantomami wysokiej wierności i osprzętem  

8.  System operacyjny dla rozwiązań profesjonalnych z licencją typu OEM lub dla instytucji 
edukacyjnej. 

KAMERA OBROTOWA PTZ 2 SZT. 
9.  Rozdzielczość standardowa kamery 1920x1080 pikseli 
10.  Inne obsługiwane rozdzielczości 720p-1080p 
11.  Przetwornik ze skanowaniem progresywnym 
12.  Częstotliwość klatek przy maksymalnej rozdzielczości co najmniej 25/s 
13.  Kompresja wideo H264+, MJPEG 
14.  Obiektyw zmiennoogniskowy z regulacją w zakresie co najmniej 4,7-47 mm, zoom 

optyczny co najmniej 10x 
15.  Regulacja położenia głowicy PTZ 0-90 stopni w pionie, 0-300 stopni w poziomie 
16.  Zasilanie z przełącznika Ethernet w standardzie POE 
17.  Obsługiwane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, 

RTSP, RTCP, NTP, UPnP, QoS, IPv6 
18.  Obudowa w kolorze białym lub jasno szarym, umożliwiająca montaż na ścianie i/lub 

suficie, należy dostarczyć wszystkie elementy montażowe wymagane do poprawnej 
instalacji. 

19.  Należy wykonać instalację wg wytycznych Zamawiającego 
KAMERA SZEROKOK ĄTNA 1 SZT. 
20.  Rozdzielczość standardowa kamery 1920x1080 pikseli 
21.  Inne obsługiwane rozdzielczości 720p-1080p 
22.  Przetwornik ze skanowaniem progresywnym 
23.  Częstotliwość klatek przy maksymalnej rozdzielczości co najmniej 25/s 
24.  Kompresja wideo H264+, MJPEG 
25.  Obiektyw z kątem widzenia około 90 stopni w poziomie 
26.  Zasilanie z przełącznika Ethernet w standardzie POE 
27.  Obsługiwane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, 

RTSP, RTCP, NTP, UPnP, QoS, IPv6 
28.  Obudowa w kolorze białym lub jasno szarym, umożliwiająca montaż na ścianie i/lub 

suficie, należy dostarczyć wszystkie elementy montażowe wymagane do poprawnej 
instalacji. 

29.  Należy wykonać instalację wg wytycznych Zamawiającego 
OPROGRAMOWANIE DO REJESTRACJI SESJI WYSOKIEJ WIERNO ŚCI 
30.  System AV do nagrywania zajęć, umożliwiający rejestrację obrazu i dźwięku z sesji 

symulacyjnych oraz ich przygotowanie i udostępnienie do debriefingu. 
31.  Wymagana współpraca z posiadanymi symulatorami: 

- symulator pacjenta dorosłego CAE Apollo,  
- symulator dziecka Pediatric Hal S3005,  
- symulator niemowlęcia Pediatric Hal S3004 

32.  Rejestracja materiału z co najmniej 4 źródeł wideo o rozdzielczości co najmniej Full HD 
1920x1080 pikseli (3 kamery oraz 1 z monitorów pacjenta – symulatora osoby dorosłej, 
dziecka, niemowlęcia) oraz 1 źródła audio  
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33.  Automatyczna rejestracja logów zdarzeń wymienionych wyżej symulatorów wysokiej 
wierności (osoby dorosłej, dziecka, niemowlęcia) – funkcja punktowana 

34.  Możliwość przechwytywania obrazu z co najmniej jednego dodatkowego (poza 
symulatorami wysokiej wierności) urządzenia typu kliniczna stacja robocza, stacja EMR 
(Electronic Medical Record) lub innego źródła video w jego natywnej rozdzielczości, 
wyposażonego w interfejs DVI lub HDMI (należy dostarczyć odpowiednie interfejsy, 
adaptery umożliwiające transmisję sygnału za pomocą kabla Ethernet). 

35.  Rejestracja notatek, komentarzy przez prowadzącego sesję symulacji 
36.  Funkcja indeksowania podczas nagrywania, ułatwiająca późniejsze wyszukiwanie 

nagrań wg co najmniej: daty, czasu, nazwy pomieszczenia, wprowadzonych notatek, 
członków zespołu, danych fizjologicznych symulatora, podawanych leków, ocen oraz 
kombinacji tych filtrów. 

37.  Funkcja niezależnego i równoczesnego nagrywania sesji w sali symulacyjnej i dostępu 
online do zarejestrowanych wcześniej sesji ćwiczeniowych przez co najmniej 10 
użytkowników zdalnych. 

38.  Możliwe wstrzymanie, przewijanie nagrań w czasie rzeczywistym bez przerywania 
nagrywania na żywo. 

39.  Funkcja eksportu zapisanych nagrań do filmów w postaci plików video wraz z zapisem 
ścieżki dźwiękowej. 

40.  Możliwość zdalnego przeglądania przez sieć IP kompletnych sesji symulacyjnych 
zawierających zarejestrowany dźwięk, wideo, adnotacje, dane symulatora, za pomocą 
standardowej przeglądarki internetowej. 

41.  Opcjonalnie - możliwość eksportu zarejestrowanego materiału na przenośne nośniki 
danych oraz ich lokalnego odtwarzania na dowolnym komputerze z wykorzystaniem 
przeglądarki internetowej lub innego powszechnie dostępnego oprogramowania. 
Wyeksportowany materiał powinien być odtwarzany synchronicznie dla wszystkich 
zarejestrowanych w czasie symulacji danych wraz z funkcją zatrzymywania i przewijania 
nagrań – funkcja punktowana 

42.  Możliwość generowania linków w celu ułatwienia dostępu (np. dystrybucja za pomocą 
email) do wybranych materiałów. 

43.  Dostęp do interfejsu zarządzania rejestracją sesji wysokiej wierności za pomocą 
przeglądarki internetowej i/lub specjalnego oprogramowania klienckiego 

44.  Zdalny dostęp do systemu przy użyciu protokołów szyfrowanych SSL z obsługą 
certyfikatów. 

45.  Uwierzytelnianie użytkowników w oparciu o co najmniej lokalną bazę danych. 
46.  Definiowanie różnych poziomów uprawnień użytkowników przez administratora do 

materiałów i funkcjonalności. 
47.  Bezterminowa licencja na oprogramowanie  
48.  Prawo do aktualizacji oprogramowania co najmniej 12 miesięcy 
SYSTEM NAGŁOŚNIENIA INSTRUKTORA – INTERKOM 
49.  Zestaw urządzeń audio zapewniający transmisję i wzmocnienie głosu instruktora w sali 

wysokiej wierności. Na stanowisku instruktora należy zainstalować mikrofon pulpitowy z 
włącznikiem niestabilnym wraz z osprzętem pozwalającym na regulację wzmocnienia 
głosu oraz odsłuchem głosów z sali symulacji. W Sali symulacji należy zainstalować 
zestaw głośnikowy o mocy co najmniej 15W  

SYSTEM REJESTRACJI DŹWIĘKÓW Z SALI ZAJ ĘCIOWEJ  
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50.  Zestaw urządzeń audio zapewniający rejestrację dźwięków z sali symulacyjnej o 
wymiarach około szerokość 6, długość 7, wysokość 4m. Należy dostarczyć i 
zainstalować co najmniej 1 podwieszany mikrofon konferencyjny o charakterystyce 
karioidalnej i pasmem przenoszenia co najmniej 70-16000 Hz. Zestaw musi zapewnić 
właściwe dopasowanie oraz regulację poziomów sygnałów audio w celu poprawnej 
rejestracji na urządzeniu rejestrującym. Odsłuch dźwięków z sali symulacji w 
pomieszczeniu sterowni, w czasie rzeczywistym musi odbywać się za pocą głośnika 
oraz słuchawek nagłownych do wyboru przez instruktora. 

51.  Okres gwarancji minimum 24 miesiące 
52.  Instalacja sprzętu i uruchomienie systemu w siedzibie Zamawiającego oraz integracja z 

3 symulatorami wysokiej wierności (symulator pacjenta dorosłego CAE Apollo, 
symulator dziecka Pediatric Hal S3005, symulator niemowlęcia Pediatric Hal S3004). 
Instalację należy wykonać z wykorzystaniem istniejącego okablowania strukturalnego 
LAN (4 przyłącza Ethernet na wysokości ok. 2,5 m, 1 przyłącze na suficie). Może istnieć 
potrzeba dostarczenia i instalacji dodatkowych elementów montażowych lub 
okablowania, które Wykonawca musi wcześniej przewidzieć ich koszty w ofercie 

53.  Szkolenie personelu technicznego Zamawiającego w zakresie standardowej obsługi 
oraz rozwiązywania problemów technicznych uruchomionego systemu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


