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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego według 

poniższego podziału:  

1. Zadanie nr 1 - Zestaw wyposa żenia prezentacyjnego i komunikacyjnego do sali 

ALS BLS  
Lp. Parametry, funkcjonalności 
Monitor/telewizor 1 szt.  
1. Wyświetlacz o przekątnej co najmniej 65 cali, przeznaczony do wyświetlania materiałów 

audio wideo i innych prezentacji multimedialnych dla grupy do 20 osób 
2. Obsługiwana rozdzielczość minimum 3840 x 2160 pikseli (4K) 
3. Wbudowane głośniki o mocy co najmniej 20 W 
4. Złącza sygnałowe: co najmniej 3 złącza HDMI, 1 złącze USB, 1 złącze Ethernet, 1 

wyjście słuchawkowe, interfejs sieci bezprzewodowej WIFI 
5. Funkcjonalność bezprzewodowego odbierania materiałów multimedialnych z urządzeń 

przenośnych typu komputer, tablet, smartfon. Jeżeli to konieczne producent urządzenia 
powinien udostępniać nieodpłatnie oprogramowanie dla systemów Windows i Android. 

6. Menu w języku polskim 
7. Sterowanie za pomocą pilota zdalnego sterowania, przycisków w obudowie 
8. Obudowa z możliwością montażu wyświetlacza na ścianie za pomocą uchwytu typu 

VESA, 
9. uchwyt dwu ramienny z możliwością ustawienia kąta w pionie: min +/-10°, oraz w 

poziomie, maksymalna odległość telewizora od ściany do około: 45cm. 
10. Gwarancja minimum 24 miesiące 
 
 

2. Zadanie nr 2 - System audio – wideo do sali ALS BLS 
Lp. Parametry, funkcjonalności 

a) Kamera IP PTZ  typ 1 - 2 szt.  
1.  Rozdzielczość minimalna 1920x1080 pikseli 
2.  Przetwornik ze skanowaniem progresywnym 
3.  Częstotliwość klatek przy maksymalnej rozdzielczości co najmniej 25/s 
4.  Kompresja wideo co najmniej H264+, MJPEG 
5.  Obiektyw zmiennoogniskowy z regulacją w zakresie co najmniej 4,7-56 mm, zoom 

optyczny co najmniej 12x 
6.  Regulacja głowicy PTZ 0-90 stopni w pionie, 0-300 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 
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9.  Obsługa standardu ONVIF 
10.  Do kamer należy załączyć lub wskazać metodę pobierania ze strony producenta 

oprogramowania, służącego do podglądu na żywo wszystkich kamer jednocześnie 
wraz z możliwością sterowania PTZ obu typów kamer za pomocą komputera z 
urządzeniem wskazującym typu mysz i joystick. 

11.  Funkcje korekcji obrazu: 3D DNR, HLC, DWDR 
12.  Wejście sygnału audio. 
13.  Obudowa w kolorze białym lub jasno szarym, umożliwiająca montaż na ścianie oraz 

suficie. 
Kamera musi posiadać pasywne chłodzenie - bez wentylatorów. 

14.  Wyposażenie dodatkowe:  
- uchwyt do montażu na ścianie (dla 1 kamery),  
- uchwyt do montażu w odległości ok 1 m od sufitu (dla 2 kamery) 
- kable Ethernet kategorii 6, o długości ok 5m . 

15.  Gwarancja minimum 24 miesiące 
b) Kamera IP PTZ  typ 2 - 1 szt.  

16.  Rozdzielczość minimalna 1920x1080 pikseli 
17.  Przetwornik ze skanowaniem progresywnym 
18.  Częstotliwość klatek przy maksymalnej rozdzielczości co najmniej 25/s 
19.  Kompresja wideo H264+, MJPEG 
20.  Obiektyw zmiennoogniskowy z regulacją w zakresie co najmniej 2,8-12 mm, zoom 

optyczny co najmniej 4x 
21.  Regulacja głowicy PTZ 0-90 stopni w pionie, 0-300 stopni w poziomie 
22.  Zasilanie z przełącznika Ethernet w standardzie POE 
23.  Obsługiwane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, 

RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 
802.1X, QoS, IPv6 

24.  Obsługa standardu ONVIF 
25.  Do kamer należy załączyć lub wskazać metodę pobierania ze strony producenta 

oprogramowania, służącego do podglądu na żywo wszystkich kamer jednocześnie 
wraz z możliwością sterowania PTZ obu typów kamer za pomocą komputera z 
urządzeniem wskazującym typu mysz i joystick. 

26.  Funkcje korekcji obrazu: 3D DNR, HLC, DWDR 
27.  Obudowa umożliwiająca montaż na ścianie lub oraz suficie w kolorze białym lub 

jasnoszarym. 
Kamera musi posiadać pasywne chłodzenie - bez wentylatorów. 

28.  Wyposażenie dodatkowe:  
- uchwyt do montażu na ścianie 
- kable Ethernet kategorii 6, o długości ok 5m . 

29.  Gwarancja minimum 24 miesiące 
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3. Zadanie nr 3 - Zestaw wyposa żenia prezentacyjnego i komunikacyjnego sali 

wysokiej wierno ści   
Lp. Parametry, funkcjonalności 

a) Monitor/telewizor 1 szt.  
1. Wyświetlacz o przekątnej co najmniej 65 cali, przeznaczony do wyświetlania 

materiałów audio wideo i innych prezentacji multimedialnych dla grupy do 20 osób 
2. Obsługiwana rozdzielczość minimum 3840 x 2160 pikseli (4K) 
3. Wbudowane głośniki o mocy co najmniej 10 W 
4. Złącza sygnałowe: co najmniej 3 złącza HDMI, 1 złącze USB, 1 złącze Ethernet, 1 

wyjście słuchawkowe, interfejs sieci bezprzewodowej WIFI 
5. Funkcjonalność bezprzewodowego odbierania materiałów multimedialnych z urządzeń 

przenośnych typu komputer, tablet, smartfon. Jeżeli to konieczne producent 
urządzenia powinien udostępniać nieodpłatnie oprogramowanie dla systemów 
Windows i Android. 

6. Menu w języku polskim 
7. Sterowanie za pomocą pilota zdalnego sterowania, przycisków w obudowie 
8. Obudowa z możliwością montażu wyświetlacza na ścianie za pomocą uchwytu typu 

VESA. 
9. uchwyt dwu ramienny z możliwością ustawienia kąta w pionie: min +/-10°, oraz w 

poziomie, maksymalna odległość telewizora od ściany do około: 45cm. 
b) Telefon stacjonarny 2 szt.  

10. Telefon analogowy PSTN, wybieranie tonowe, Wyświetlacz LCD z identyfikacją 
abonenta, książka telefoniczna na 50 numerów, pamięć do 50 połączeń 
przychodzących, funkcja powtórnego wybierania, regulacja głośności dzwonka (co 
najmniej 3 stopnie głośno/cicho/wyłączony) 

c) Komputer przeno śny 1 szt.  
11. Komputer przenośny przeznaczony do uruchamiania aplikacji biurowych, 

edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, przeglądanie materiałów wideo, dostępu do 
internetu oraz poczty elektronicznej. 

12. Procesor przeznaczony do uruchamiania systemów 64 bitowych, zaprojektowany do 
pracy w komputerach przenośnych, zapewniający wydajność komputera ocenioną w 
teście Passmark CPU Mark na co najmniej 3500 punktów, zgodnie z zestawieniem 
opublikowanym na stronie: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php w dniu 
ogłoszenia niniejszego postępowania a stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ 

13. Dysk twardy typu SSD, nie mniej niż 100 GB. 
14. Pamięć RAM nie mniej niż 8 GB. 
15. Karta graficzna umożliwiająca obsługę co najmniej dwóch monitorów, wyświetlanie 

pulpitu rozszerzonego, klonowanie pulpitu 
16. Wyświetlacz panoramiczny o przekątnej powyżej 15’’  

Umożliwiający wyświetlanie obrazu z rozdzielczością co najmniej 1920x1080 pikseli 
17. Wbudowane głośniki stereofoniczne 

Wbudowany mikrofon  
Wbudowana kamera 
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18. Minimum 3 porty USB w tym co najmniej 1 port USB 3.0,  
Złącze VGA lub HDMI,  
Gniazdo słuchawkowe mini-jack, 
Złącze kart pamięci SD 

19. Karta sieciowe umożliwiająca transmisję z prędkościami: 100/1000 Mbit/s, 
Interfejs sieci bezprzewodowej Wi-Fi zgodny z IEEE 802.11a/b/g/n, 

20. Wsparcie dla funkcjonalności bezprzewodowego udostępniania materiałów 
multimedialnych na monitorach/telewizorach dostarczanych w niniejszym zamówieniu. 

21. Klawiatura typu QWERTY (polski programisty). 
Panel dotykowy (touchpad). 

22. System operacyjny dla zastosowań profesjonalnych w polskiej wersji językowej 
zapewniający funkcjonalności takie jak: 
- interfejs graficzny z możliwością modyfikacji menu głównego, kompozycji pulpitu itp., 
- zarządzanie użytkownikami: tworzenie, modyfikowanie, usuwanie użytkowników oraz 
użytkowników lokalnych, 
- tworzenie i modyfikację restrykcji dotyczących haseł użytkowników (długość, okres 
ważności, złożoność), 
- podłączanie lub usuwanie dysków sieciowych, 
- tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie zmiennych środowiskowych, 
- podłączanie, modyfikowanie lub usuwanie połączeń drukarek lokalnych oraz 
dostępnych w sieci lokalnej za pomocą protokołu TCP/IP, 
- włączanie lub wyłączanie urządzeń sprzętowych lub klas urządzeń np. pamięci USB, 
- modyfikację ustawień lokalnej zapory sieciowej,  
- możliwość zdalnego podłączenia do pulpitu graficznego przez sieć IP, 
System przeznaczony do uruchamiania powszechnie dostępnych przeglądarek 
internetowych, aplikacji biurowych, aplikacji graficznych oraz obsługi kwalifikowanych 
podpisów elektronicznych. 
Producent systemu operacyjnego powinien udostępniać aktualizacje oprogramowania, 
które mogą być pobierane i instalowane automatycznie oraz uruchamiane „ręcznie” 
przez administratora/użytkownika. 

23. Wyposażenie dodatkowe: torba do przenoszenia komputera 
24. Gwarancja minimum 24 miesiące 
 

4. Zadanie nr 4 - Zestaw wyposa żenia pomieszczenia kontrolnego – sterowni   
Lp
. 

Parametry, funkcjonalności 

a) Komputer stacjonarny - 2 szt.  
1. Komputer stacjonarny w obudowie typu Tower umożliwiającej instalację karty pełnej 

wysokości w slocie PCI express 
2. Przeznaczenie: uruchamianie aplikacji do przetwarzania wideo i audio co najmniej 6 

źródeł/strumieni FullHD, strumieniowanie danych multimedialnych, dostęp do Internetu 
i aplikacji WWW. 

3. Procesor przeznaczony do uruchamiania systemów 64 bitowych, zaprojektowany do 
pracy w komputerach stacjonarnych, zapewniający wydajność komputera ocenioną na 
co najmniej 7200 punktów, zgodnie z zestawieniem opublikowanym na stronie: 
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php w dniu ogłoszenia niniejszego 
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postępowania a stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ 
4. Dysk twardy HDD nie mniej niż 1 TB 
5. Pamięć RAM nie mniej niż 16 GB 
6. Dedykowana karta graficzna z pamięcią własną co najmniej 2 GB, umożliwiającą 

wyświetlenie obrazu o rozdzielczości min 3840×2160 pikseli; 
Pełne wsparcie dla standardów DIRECTX 12.0 oraz OpenGL 4 i nowszych; 
Karta musi zapewniać wsparcie dla oprogramowania realizującego przetwarzanie 
materiału wideo takiego jak OBS Studio; 
Karta powinna posiadać co najmniej 2 wyjścia sygnału video do podłączenia 2 
monitorów. Ponadto powinna umożliwiać wyświetlanie pulpitu rozszerzonego oraz 
klonowanie obrazu na obu wyjściach karty. 

7. Karta dźwiękowa Zgodna z High Definition (HD) Audio 
8. Napęd optyczny umożliwiający odczyt i zapis płyt w standardach CD, DVD 
9. Karta sieciowa Ethernet umożliwiająca transmisję z prędkościami: 100/1000 Mbit/s, 
10. Klawiatura pełnowymiarowa, układ typu QWERTY (polski programisty), przewodowa 

podłączana przez port USB lub PS2 
11. Przewodowa mysz z sensorem optycznym i rolką, podłączana do portu USB wraz 

z podkładką 
12. BIOS musi posiadać możliwości: 

- ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora),  
- blokadę portów USB, COM; 
- możliwość wyłączenia w BIOS-ie portów USB; 
- kontrola sekwencji boot-ącej; 
- start systemu z urządzenia USB 

13. Komputer musi posiadać funkcjonalność zarządzania i monitorowania zdalnego na 
poziomie sprzętowym działającą niezależnie od systemu operacyjnego oraz stanu 
włączenia komputera  
Wymagane funkcje zarządzania to: 
- zdalne włączenie komputera 
- zdalne wyłączenie komputera 
- zdalne monitorowanie wersji i ustawień BIOS, Pamięci RAM  
Funkcje zarządzania muszą być dostępne za pomocą przeglądarki internetowej oraz 
dedykowanego oprogramowania instalowanego na stacji zarządzającej, z użyciem 
protokołów sieciowych IPv4 i IPv6  
Komunikacja między stacją zarządzającą i zarządzaną powinna tego samego interfejsu 
Ethernet co transmisja danych użytkowych oraz powinna być zabezpieczona 
protokołami szyfrującymi np. SSL 

14. Głośność/ emisja szumów: zgodna z normą ISO 9296 / ISO 7779 w trybie jałowym 
(Idle) emisja szumów nie powinna przekraczać 23 dB w pozycji obserwatora lub 25,5 
dB w pozycji operatora; 
Wymagane jest dołączenie do oferty kopii odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji 
producenta 

15. Zasilanie z sieci energetycznej 240V 50Hz 
Zgodny z normą ENERGY STAR 6.0 

16. Komputer powinien być wyprodukowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001, 
znak bezpieczeństwa CE,  
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Wymagane jest dołączenie do oferty kopii certyfikatów lub deklaracji producenta 
17. System operacyjny dla zastosowań profesjonalnych w polskiej wersji językowej 

umożliwiający zarządzanie lokalne oraz za pomocą centralnego kontrolera usług 
katalogowych elementów środowisk użytkowników i komputerów takich jak: 
- podłączanie lub usuwanie dysków sieciowych, 
- tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie zmiennych środowiskowych, 
- tworzenie, modyfikowanie lub anulowanie udostępniania udziałów dyskowych, 
- tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie połączeń drukarek lokalnych oraz 
dostępnych w sieci lokalnej za pomocą protokołu TCP/IP, 
- włączanie lub wyłączanie urządzeń sprzętowych lub klas urządzeń np. pamięci USB, 
- modyfikację menu głównego graficznego interfejsu użytkownika, 
- tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie grup i użytkowników lokalnych, 
- tworzenie i modyfikację restrykcji dotyczących haseł (długość, okres ważności, 
złożoność) kont użytkowników lokalnych i sieciowych, 
- modyfikację ustawień lokalnej zapory sieciowej z możliwością ograniczania 
uprawnień administratora lokalnego,  
- wprowadzanie indywidualnych modyfikacji centralnej bazy danych ustawień 
konfiguracyjnych systemu operacyjnego i aplikacji. 
System powinien umożliwiać zdalne podłączanie do konsoli graficznej komputera przez 
administratora lub innego uprawnionego użytkownika z możliwością współdzielenia 
zasobów lokalnego i zdalnego komputera, takich jak drukarki, dyski lokalne, pamięć 
podręczna. 
Producent systemu operacyjnego powinien udostępniać aktualizacje oprogramowania, 
które mogą być pobierane i instalowane automatycznie lub za pomocą specjalnego 
oprogramowania instalowanego na serwerze pozwalającego na zarządzanie 
aktualizacjami przez administratora. 

18. Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację 
techniczną oferowanego sprzętu. 

b) Monitor LCD - 2 szt.  
19. Przekątna ekranu minimum 23’’ 
20. Wyświetlana rozdzielczość minimum 2560x1440 pikseli 
21. matryca IPS – matowa 
22. głośniki wbudowane lub zewnętrzne. 
23. możliwość instalacji na uchwycie VESA 

c) Przełącznik Ethernet - 2 szt.  
24. Przełącznik zarządzany przeznaczony do komunikacji Ethernet oraz zasilania 

urządzeń typu kamery IP oraz punkty dostępowe sieci bezprzewodowej. 
Obudowa typu RACK, należy dostarczyć wszystkie niezbędne elementy montażowe 

25. 24 porty RJ45 10/100/1000Mb/s (Autonegocjacja/Auto-MDI/MDIX) z zasilaniem PoE+, 
zgodne ze standardami:802.3at/af, minimalna moc podłączonych urządzeń 380W 
4 porty SFP 1000Mb/s z wkładkami do pracy z kablem jednodomowym o przekroju 
9/125µm wraz z kablami krosowymi o długości 2 m, złącza LC/SC duplex 
1 port konsoli 

26. Obsługiwane standardy i protokoły 
-Automatyczna negocjacja prędkości transmisji, 
-protokoły STP (Spanning Tree Protocol), RSTP (Rapid STP), MSTP (Multiple STP), 
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-mechanizmy zabezpieczeń STP - Tree Root Guard, BPDU Guard/Filtering,  
-obsługa wirtualnych sieci lokalnych VLAN zgodnie ze standardem 802.1Q, 
wsparcie dla transmisji głosu – Voice VLAN 
-wykrywanie podłączonych urządzeń za pomocą protokołu typu CDP lub LLDP, 
-Agregacja łączy w oparciu o standard, 802.3ad LACP - Link Aggregation Control 
Protocol, 
-mechanizmy ochrony Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP 
Source Guard, 
-uwierzytelnianie w oparciu o standard 802.1X z zastosowaniem serwera RADIUS, 
-synchronizacja czasu za pomocą protokołu NTP, 
-logowanie zdarzeń w zewnętrznym serwerze syslog. 

27. Wydajność przełączania minimum 50 Gbps 
28. Szybkość przekierowań pakietów minimum 40 Mp/s 
29. Pojemność tablicy adresów MAC minimum 16000 
30. Obsługa ramek jumbo powyżej 9000 bajtów 
31. Obsługa sieci VLAN 802.1Q, identyfikatory do 4096 z obsługą minimum 200 sieci 

VLAN 
32. Zarządzanie za pomocą CLI (konsola, ssh, telnet), SNMP , WWW.  
33. Obsługa podwójnego stosu IPv4/IPv6 
34. Zabezpieczenia: filtrowanie mac adresów, uwierzytelnianie IEEE802.1.X, RADIUS, 

Broadcast/Multicast/Unknown-unicast Storm Control 
d) System nagło śnienia instruktora 2 szt.  

35. Wzmacniacz audio miksujący o mocy co najmniej 20W (RMS), wejścia minimum 1 
mikrofonowe, 1 aux, pasmo przenoszenia 100-15000 Hz, Regulacja poziomu sygnału 
wejściowego i wyjściowego, sygnał wyjściowy 100V, 
korekcja barwy dla wyjścia, zasilanie z sieci energetycznej 230V 

36. Mikrofon pulpitowy, charakterystyka kardioidalna, pasmo przenoszenia minimum 600-
12000 Hz, czułość 3,2 mV/Pa, podstawa z bezgłośnym włącznikiem niestabilnym, 
statyw typu „gęsia szyja” o długości ok. 30-40 cm, kabel spiralny z wtykiem pasującym 
do w/w wzmacniacza 

37. Para pasywnych głośników obsługujących sygnały 100V, pasmo przenoszenia 
minimum 100-15000Hz, moc minimum 15W (RMS), obudowa w kolorze białym lub 
jasnoszarym, pozwalająca na montaż, na ścianie lub suficie z możliwością pochylania. 

38. Wyposażenie dodatkowe: przedłużacz elektryczny 3 m z listwą na 6 gniazd ze stykiem 
ochronnym. 

e) System rejestracji d źwięków z sali zaj ęciowej 2 szt.  
39. Mikrofon pojemnościowy do rejestracji dźwięków z sali symulacyjnej, przeznaczony do 

montażu wiszącego na suficie, charakterystyka karioidalna, pasmo przenoszenia co 
najmniej 70-17000 Hz, zasilanie z miksera lub innego urządzenia, obudowa w kolorze 
białym lub jasnoszarym, kabel sygnałowy o długości minimum 5 m, uchwyt do 
montażu wiszącego w odległości ok 120cm od sufitu, adapter do podłączenia w 
gniazdo miniJack. 

40. Mikser audio, wejścia: minimum 2 mikrofonowe z zasilaniem fantomowym,1 liniowe 
stereo, wyjścia: 1 liniowe stereo, USB do połączenia z komputerem, 1 wyście 
słuchawkowe, regulacja wzmocnienia każdego kanału oraz sumy sygnałów  
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41. Aktywny monitor głośnikowy do odsłuchu dźwięków z sali egzaminacyjnej 
w pomieszczeniu kontrolnym  

42. Słuchawki nagłowne do odsłuchu dźwięków z sali egzaminacyjnej w pomieszczeniu 
kontrolnym 

43. Wyposażenie dodatkowe:  
Kabel audio z zakończeniami Jack/Jack o długości ok 1m - 1 szt 
kabel audio z zakończeniami Jack/miniJack o długości ok 2m - 1 szt,  
kabel audio z zakończeniami XLR(męski)/miniJack o długości ok 2m - 1 szt,  
wtyki do samodzielnego montażu: XLR męski - 1 szt., XLR żeński - 1 szt., Jack – 2 
szt. 
kabel mikrofonowy ekranowany 2 x 0,23 mm2 - 25 m 

f) Enkoder sygnału video 1 szt  
44. Urządzenie do przesyłania materiału audio wideo w standardzie HDMI w sieci IP 
45. obsługiwane protokoły UDP, HTTP, RTSP, RTMP, ONVIF 
46. Wejście umożliwiające podłączenie sygnału HDMI co najmniej 1080p@50Hz 
47. Wyjście Ethernet 1000 Mbps 
48. Obsługa kodowania H.264, MPEG 
49. Obsługiwane rozdzielczości obrazu 720p, 1080p@50Hz z obsługą automatycznej 

zmiany parametrów przesyłanego obrazu (skalowanie, zmiana odświeżania) 
50. Obsługa 1 strumienia głównego oraz co najmniej 1 strumiena pomocniczego 
51. Adapter DVI do HDMI 
52. Gwarancja minimum 24 miesiące 
 

5. Zadanie nr 5 - System audio-video sali egzaminów OS CE  
Lp Parametry, funkcjonalności 

a) Kamera IP PTZ  typ 1 - 2 szt.  
30.  Rozdzielczość minimalna 1920x1080 pikseli 
31.  Przetwornik ze skanowaniem progresywnym 
32.  Częstotliwość klatek przy maksymalnej rozdzielczości co najmniej 25/s 
33.  Kompresja wideo co najmniej H264+, MJPEG 
34.  Obiektyw zmiennoogniskowy z regulacją w zakresie co najmniej 4,7-56 mm, zoom 

optyczny co najmniej 12x 
35.  Regulacja głowicy PTZ 0-90 stopni w pionie, 0-300 stopni w poziomie 
36.  Zasilanie z przełącznika Ethernet w standardzie POE 
37.  Obsługiwane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, 

RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 
802.1X, QoS, IPv6 

38.  Obsługa standardu ONVIF 
39.  Do kamer należy załączyć lub wskazać metodę pobierania ze strony producenta 

oprogramowania, służącego do podglądu na żywo wszystkich kamer jednocześnie 
wraz z możliwością sterowania PTZ obu typów kamer za pomocą komputera z 
urządzeniem wskazującym typu mysz i joystick. 

40.  Funkcje korekcji obrazu: 3D DNR, HLC, DWDR 
41.  Wejście sygnału audio. 
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42.  Obudowa w kolorze białym lub jasno szarym, umożliwiająca montaż na ścianie oraz 
suficie. 
Kamera musi posiadać pasywne chłodzenie - bez wentylatorów. 

43.  Wyposażenie dodatkowe:  
- uchwyt do montażu na ścianie (dla 1 kamery),  
- uchwyt do montażu w odległości ok 1 m od sufitu (dla 2 kamery) 
- kable Ethernet kategorii 6, o długości ok 5m . 

b) Kamera IP PTZ  typ 2 - 1 szt.  
44.  Rozdzielczość minimalna 1920x1080 pikseli 
45.  Przetwornik ze skanowaniem progresywnym 
46.  Częstotliwość klatek przy maksymalnej rozdzielczości co najmniej 25/s 
47.  Kompresja wideo H264+, MJPEG 
48.  Obiektyw zmiennoogniskowy z regulacją w zakresie co najmniej 2,8-12 mm, zoom 

optyczny co najmniej 4x 
49.  Regulacja głowicy PTZ 0-90 stopni w pionie, 0-300 stopni w poziomie 
50.  Zasilanie z przełącznika Ethernet w standardzie POE 
51.  Obsługiwane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, 

RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 
802.1X, QoS, IPv6 

52.  Obsługa standardu ONVIF 
53.  Do kamer należy załączyć lub wskazać metodę pobierania ze strony producenta 

oprogramowania, służącego do podglądu na żywo wszystkich kamer jednocześnie 
wraz z możliwością sterowania PTZ obu typów kamer za pomocą komputera z 
urządzeniem wskazującym typu mysz i joystick. 

54.  Funkcje korekcji obrazu: 3D DNR, HLC, DWDR 
55.  Obudowa umożliwiająca montaż na ścianie lub oraz suficie w kolorze białym lub 

jasnoszarym. 
Kamera musi posiadać pasywne chłodzenie - bez wentylatorów. 

56.  Wyposażenie dodatkowe:  
- uchwyt do montażu na ścianie 
- kable Ethernet kategorii 6, o długości ok 5m . 

57.  Gwarancja minimum 24 miesiące 
 

6. Zadanie nr 6 -  Komputer przeno śny typu laptop 2 szt.   
Lp. Parametry, funkcjonalności 
Komputer przeno śny typu laptop - 2 szt.  
1. Komputer przenośny przeznaczony do uruchamiania aplikacji biurowych, 

edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, przeglądanie materiałów wideo, dostępu do 
internetu oraz poczty elektronicznej. 

2. Procesor przeznaczony do uruchamiania systemów 64 bitowych, zaprojektowany do 
pracy w komputerach przenośnych, zapewniający wydajność komputera ocenioną w 
teście Passmark CPU Mark na co najmniej 3500 punktów, zgodnie z zestawieniem 
opublikowanym na stronie: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php w dniu 
ogłoszenia niniejszego postępowania a stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ 

3. Dysk twardy typu SSD, nie mniej niż 100 GB. 
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4. Pamięć RAM nie mniej niż 8 GB. 
5. Karta graficzna umożliwiająca obsługę co najmniej dwóch monitorów, wyświetlanie 

pulpitu rozszerzonego, klonowanie pulpitu 
6. Wyświetlacz panoramiczny o przekątnej powyżej 15’’  

Umożliwiający wyświetlanie obrazu z rozdzielczością co najmniej 1366 x 768 pikseli 
7. Wbudowane głośniki stereofoniczne 

Wbudowany mikrofon  
Wbudowana kamera 

8. Minimum 3 porty USB w tym co najmniej 1 port USB 3.0,  
Złącze VGA lub HDMI,  
Gniazdo słuchawkowe mini-jack, 
Złącze kart pamięci SD 

9. Karta sieciowe umożliwiająca transmisję z prędkościami: 100/1000 Mbit/s, 
Interfejs sieci bezprzewodowej Wi-Fi zgodny z IEEE 802.11a/b/g/n, 

10. Wsparcie dla funkcjonalności bezprzewodowego udostępniania materiałów 
multimedialnych na monitorach/telewizorach dostarczanych w niniejszym zamówieniu. 

11. Klawiatura typu QWERTY (polski programisty). 
Panel dotykowy (touchpad). 

12. System operacyjny w polskiej wersji językowej zapewniający funkcjonalności takie jak: 
- interfejs graficzny z możliwością modyfikacji menu głównego, kompozycji pulpitu itp., 
- zarządzanie użytkownikami: tworzenie, modyfikowanie, usuwanie użytkowników oraz 
użytkowników lokalnych, 
- tworzenie i modyfikację restrykcji dotyczących haseł użytkowników (długość, okres 
ważności, złożoność), 
- podłączanie lub usuwanie dysków sieciowych, 
- tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie zmiennych środowiskowych, 
- podłączanie, modyfikowanie lub usuwanie połączeń drukarek lokalnych oraz 
dostępnych w sieci lokalnej za pomocą protokołu TCP/IP, 
- modyfikację ustawień lokalnej zapory sieciowej,  
System przeznaczony do uruchamiania powszechnie dostępnych przeglądarek 
internetowych, aplikacji biurowych, aplikacji graficznych oraz obsługi kwalifikowanych 
podpisów elektronicznych. 
Producent systemu operacyjnego powinien udostępniać aktualizacje oprogramowania, 
które mogą być pobierane i instalowane automatycznie oraz uruchamiane „ręcznie” 
przez administratora/użytkownika. 

13. Wyposażenie dodatkowe: torba do przenoszenia komputera 
14. Gwarancja minimum 24 miesiące 
 
 

7. Zadanie nr 7 -  Urz ądzenie wielofunkcyjne 1 szt.   
Lp. Parametry, funkcjonalności 
Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt.  
1. Funkcje drukowania i kopiowania w czerni, skanowanie w kolorze 
2. Prędkość drukowania nie mniej niż 30 stron na minutę 
3. Rozdzielczość druku w pionie/w poziomie co najmniej 1200/1200 dpi 
4. Normatywny/zalecany cykl pracy: co najmniej do co najmniej 4000 stron 
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5. Automatyczny druk dwustronny 
6. Zainstalowany podajnik standardowy na co najmniej 250 arkuszy, podajnik uniwersalny 

na 100 arkuszy 
7. Obsługiwane formaty nośników: od A6 do A4 
8. Obsługiwana gramatura papieru: 64-170 g/m2 
9. Standardowe języki drukarki: PCL5,  PDF 
10. Rozdzielczość skanowania: co najmniej 1200/1200 dpi 
11. Prędkość skanowania: do 20 stron/min w maksymalnej rozdzielczości 
12. Tryby skanowania: skanowanie do SMB, FTP, USB, skanowanie sieciowe TWAIN. 
13. Formaty skanowanych plików: PDF, JPEG; 
14. Kopiowanie ciągłe: do 99 kopii 
15. Funkcje kopiowania 2 na 1, 4 na 1, regulacja gęstości 
16. Skalowanie: 25-400% 
17. Formaty oryginałów:  A6-A4 
18. Porty komunikacyjne: USB, Ethernet 100/1000 Mbps 
19. Obsługiwane protokoły sieciowe: TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; SNMP; HTTP; HTTPS 
20. Obsługiwane systemy operacyjne: serwerowe i klienckie wersje z co najmniej 2 

najpopularniejszych rodzin powszechnie stosowanych systemów operacyjnych. 
21. Zasilanie z sieci energetycznej 230V 
22. Wyposażenie dodatkowe: kabel zasilania, kabel Ethernet kategorii 6A o długości co 

najmniej 2 m. 
23. Gwarancja minimum 12 miesięcy 
 

8. Zadanie nr 8 - Stanowisko komputerowe do Sali egzam inów OSCE.  
Lp
. 

Parametry, funkcjonalności 

Komputer stacjonarny - 1 szt  
1. Komputer stacjonarny w obudowie typu All In One 
2. Procesor przeznaczony do uruchamiania systemów 64 bitowych, zaprojektowany do 

pracy w komputerach stacjonarnych, zapewniający wydajność komputera ocenioną na 
co najmniej 7200 punktów, zgodnie z zestawieniem opublikowanym na stronie: 
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php w dniu ogłoszenia niniejszego postępowania 
a stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ 

3. Ekran wbudowany IPS o przekątnej co najmniej 21’’ oraz rozdzielczością 1920 x 1080 
pikseli 

4. Dysk twardy SSD nie mniej niż 200 GB 
5. Pamięć RAM co najmniej 8GB 
6. Karta graficzna umożliwiającą wyświetlenie obrazu o rozdzielczości min 1920 x 1080 

pikseli; 
Zgodna ze standardem DIRECTX 11.0 oraz OpenGL 4. 

7. Karta dźwiękowa 
8. Minimum 4 porty USB, w tym co najmniej 2 w wersji USB 3.0  

Min. 1 port video VGA lub DVI lub HDMI lub DisplayPort, 
1 wejście mikrofonu 
1 gniazdo słuchawkowe 
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9. Wbudowane głośniki 
10. Karta sieciowa umożliwiająca transmisję z prędkościami: 100/1000 Mbit/s, 
11. Klawiatura pełnowymiarowa, układ typu QWERTY (polski programisty), przewodowa 

podłączana przez port USB lub PS2 
12. Przewodowa mysz z sensorem optycznym i rolką, podłączana do portu USB wraz 

z podkładką 
13. 1. BIOS musi posiadać możliwość: 

- ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora),  
- możliwość wyłączenia portów USB; 
- ochrona przed nieautoryzowaną zmianą boot -sektora; 
- kontrola sekwencji boot-ącej; 
- start systemu z urządzenia USB 

14. Komputer musi posiadać funkcjonalność zarządzania i monitorowania zdalnego na 
poziomie sprzętowym działającą niezależnie od systemu operacyjnego oraz stanu 
włączenia komputera  
Wymagane funkcje zarządzania to: 
- zdalne włączenie komputera 
- zdalne wyłączenie komputera 
Funkcje zarządzania muszą być dostępne za pomocą przeglądarki internetowej oraz 
dedykowanego oprogramowania instalowanego na stacji zarządzającej, z użyciem 
protokołów sieciowych IPv4 i IPv6  
Komunikacja między stacją zarządzającą i zarządzaną powinna tego samego interfejsu 
Ethernet co transmisja danych użytkowych oraz powinna być zabezpieczona 
protokołami szyfrującymi np. SSL 

15. System operacyjny dla zastosowań profesjonalnych w polskiej wersji językowej 
umożliwiający zarządzanie lokalne oraz za pomocą centralnego kontrolera usług 
katalogowych elementów środowisk użytkowników i komputerów takich jak: 
- podłączanie lub usuwanie dysków sieciowych, 
- tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie zmiennych środowiskowych, 
- tworzenie, modyfikowanie lub anulowanie udostępniania udziałów dyskowych, 
- tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie połączeń drukarek lokalnych oraz dostępnych 
w sieci lokalnej za pomocą protokołu TCP/IP, 
- włączanie lub wyłączanie urządzeń sprzętowych lub klas urządzeń np. pamięci USB, 
- modyfikację menu głównego graficznego interfejsu użytkownika, 
- tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie grup i użytkowników lokalnych, 
- tworzenie i modyfikację restrykcji dotyczących haseł (długość, okres ważności, 
złożoność) kont użytkowników lokalnych i sieciowych, 
- modyfikację ustawień lokalnej zapory sieciowej z możliwością ograniczania uprawnień 
administratora lokalnego,  
- wprowadzanie indywidualnych modyfikacji centralnej bazy danych ustawień 
konfiguracyjnych systemu operacyjnego i aplikacji. 
System powinien umożliwiać zdalne podłączanie do konsoli graficznej komputera przez 
administratora lub innego uprawnionego użytkownika z możliwością współdzielenia 
zasobów lokalnego i zdalnego komputera, takich jak drukarki, dyski lokalne, pamięć 
podręczna. 
System przeznaczony do uruchamiania powszechnie dostępnych aplikacji biurowych, 
powszechnie dostępnych na rynku aplikacji wspomagających zarządzanie firmą. 
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Producent systemu operacyjnego powinien udostępniać aktualizacje oprogramowania, 
które mogą być pobierane i instalowane automatycznie lub za pomocą specjalnego 
oprogramowania instalowanego na serwerze pozwalającego na zarządzanie 
aktualizacjami przez administratora. 

16. Komputer powinien być wyprodukowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001, 
znak bezpieczeństwa CE,  
Wymagane jest dołączenie do oferty kopii certyfikatów lub deklaracji producenta 

17. Zasilania z sieci energetycznej 240V 50Hz 
Zgodny z normą ENERGY STAR 6.0 

18. Gwarancja minimum 24 miesiące 
 

9. Zadanie nr 9 - Projektor multimedialny 1 szt.   
Lp. Parametry, funkcjonalności 
Projektor multimedialny 1 szt.  

1. Rozdzielczość rzeczywista minimum 1280x800 pikseli 
2. Odległość projekcyjna od 0.7 do 5 m 
3. Przekątna obrazu od 60 do 600 cm 
4. Manualna regulacja ostrości 
5. Manualny zoom optyczny  
6. Moc lampy (tryb normalny) min 250 W 
7. Jasność wg ISO21118-2012, w trybie normalnym min. 2400 ANSI Lumenów 
8. Żywotność lampy (tryb normalny) co najmniej 3500 godz. 
9. Złącza sygnałowe co najmniej: 1x HDMI,  
10. Funkcje oszczędzania energii, automatyczny tryb ECO, pobór nie więcej niż 0,5 W w 

trybie oczekiwania, zgodność z normami ekologicznymi RoHS. 
11. Wyposażenie dodatkowe: pilot + baterie, 1 kabel HDMI – długość powyżej 2 m, 1 x Kabel 

HDMI – długość ok. 1,5 m, kabel zasilający 
12. Gwarancja minimum 24 miesiące 
 

10. Zadanie nr 10 - Ekran projekcyjny 1 szt.  
Lp. Parametry, funkcjonalności 
Ekran projekcyjny 1 szt  

1. Ekran rozwijany ręcznie do montażu na ścianie lub suficie 
2. Ekran przeznaczony do wyświetlania materiałów wideo i prezentacji multimedialnych 
3. Wymiary: szerokość minimum 2 m z możliwością wyświetlania obrazów w formacie 4x3 

oraz 16x9 
4. Gwarancja minimum 24 miesiące 

11. Zadanie nr 11 - Serwer do obsługi egzaminu OSCE 1 s zt.  
Lp. Parametry, funkcjonalności 
Serwer 1 szt.  

1. Wieloprocesorowy serwer przeznaczony do uruchamiania wirtualnych systemów 
operacyjnych co najmniej 2 najpopularniejszych rodzin serwerowych systemów 
operacyjnych 

2. Obudowa przeznaczona do montażu w szafie stelażowej 19”, wysokość nie więcej niż 2U 
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wraz z szynami oraz prowadnicami zabezpieczającymi podłączone kable umożliwiającymi 
pełne wysunięcie serwera z szafy w czasie jego pracy. 
Obudowa powinna zawierać minimum 16 wnęk dla dysków twardych w typu HotPlug 
dostępnych z zewnątrz. 

3. Dedykowana płyta serwerowa z możliwością zainstalowania dwóch procesorów 
wielordzeniowych. 
Minimum 24 slotów przeznaczonych dla pamięci RAM, z możliwością rozbudowy pamięci 
do 3 TB. 

4. Dwa procesory dedykowane do pracy w serwerach wieloprocesorowych, 
osiągające w testach wydajnościowych SPEC INT Rates 2006 wynik Base minimum 700 
punktów dla serwera z dwoma procesorami.  
Wymagane jest załączenie wydruku testu dla oferowanego modelu serwera ze strony 
spec.org. 

5. Minimum 4 porty Ethernet 10/100/1000 Mbps, ze sprzętową obsługą stosu TCP/IP, 
Obsługiwane standardy Ethernet: 802.1Q VLAN. 

6. Minimum 64 GB pamięci RAM, wyposażonej w system kodowania korekcyjnego (ECC) 
oraz ochrony zawartości przez wyłączanie uszkodzonych elementów pamięci (Chipkill 
memory), technologia Single Device Data Correction (SDDC). 

7. Minimum 2 dyski twarde typu SSD o pojemności co najmniej 200 GB każdy, z możliwością 
podłączania i odłączania w czasie pracy serwera skonfigurowane do pracy w RAID 1  
11 dysków twardych NL-SAS o pojemności co najmniej 2TB każdy 

8. Kontroler RAID z obsługą systemu monitorowania dysków S.M.A.R.T., pamięć cache co 
najmniej 4 GB z podtrzymaniem,  
Możliwe konfiguracje RAID: 0, 1, 10, 5, 6, 50, 60 

9. Co najmniej 4 złącza minimum USB 2.0 (2 na przednim panelu obudowy, 2 na tylnym 
panelu obudowy),  
5 x RJ-45(LAN),  
VGA 

10. Karta graficzna, umożliwiająca wyświetlenie obrazu w rozdzielczości min.1280x1024 
pikseli 

11. Pełne wsparcie dla systemów serwerowych Linux i Windows oraz systemów 
wirtualizacyjnych VMware ESXi, oraz MS Hyper-V. 
Serwer powinien znajdować się na listach producentów potwierdzających kompatybilność 
z w/w systemami. 

12. Elementy diagnostyki w postaci panel LCD lub zestawu diod LED umożliwiających szybką 
identyfikację elementu uszkodzonego lub pracującego niewłaściwie. 

13. Karta zarządzania zdalnego pracująca niezależnie od zainstalowanego na serwerze 
systemu operacyjnego posiadająca dedykowane złącze Ethernet RJ45, umożliwiająca: 
� zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. stanie zasilania i 

bieżącego poboru prądu, wyposażeniu slotów PCI, pamięci, procesorów, wewnętrznego 
kontrolera dysków, prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera); 

� zdalne włączenie i wyłączenie serwera; 
� zdalne wyświetlenie konsoli serwera w trybie graficznym; 
� powiadamianie administratora o awarii lub zmianie sprzętowej serwera za pomocą 

wiadomości email; 
� zabezpieczanie sesji administratora szyfrowane połączenie (SSL) oraz autentykacje i 
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autoryzację użytkownika w bazie lokalnej lub zewnętrznym kontrolerze usług 
katalogowych LDAP; 

� obsługę standardów SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH; 
� pracę z protokołem IPv4 oraz IPv6. 

14. Minimum 2 redundantne zasilacze Hot-Plug o mocy maksymalnej zalecanej przez 
producenta serwera do pracy z maksymalnym wyposażeniem sprzętowym oferowanego 
serwera 

15. Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001. 
Deklaracja zgodności CE. 
Oferowany serwer musi znajdować się na listach kompatybilności z oprogramowaniem do 
wirtualizacji serwerów oraz z serwerowym systemem operacyjnym, publikowanych na 
stronach producentów tych programów będących częścią niniejszej dostawy.  
Wymagane jest załączenie do oferty odpowiednich wydruków lub kopii certyfikatów. 

16. System operacyjny zapewniający usługi zintegrowane dostępne w jednym pakiecie 
instalacyjnym: 
- funkcjonalność usługi zapasowego kontrolera Active Directory na poziomie 
funkcjonalnym co najmniej Windows 2008 R2. 
-kontroler usług katalogowych z obsługą protokołu LDAP zapewniający centralne 
zarządzanie zasobami sieci lokalnej takimi jak konta użytkowników, komputery, drukarki i 
inne urządzenia sieciowe. Zarządzanie powinno odbywać się z zachowaniem hierarchii 
między obiektami i grupami obiektów oraz dziedziczenia uprawnień. Kontroler powinien 
zapewnić funkcjonalność pojedynczego logowania typu SingleSignOn dla użytkowników 
komputerów lokalnych, drukarek sieciowych i zapory firewall. Oprogramowanie kontrolera 
powinno zapewniać nadmiarowe bezpieczeństwo poprzez automatyczną synchronizację 
danych między co najmniej 2 serwerami, na których jest zainstalowane. Kontroler powinien 
zapewnić pełne zarządzanie komputerami klienckimi dostarczanymi w zadaniu 1 
niniejszego postępowania.  
- serwer plików i drukarek z obsługą protokołu SMB dla komputerów klienckich 
dostarczanych w zadaniu 1 niniejszego postępowania. 
- serwer uwierzytelniania typu z obsługą protokołu RADIUS dla użytkowników lokalnej sieci 
bezprzewodowej.  
- serwer usług internetowych typu WWW, DNS. 
 
System operacyjny serwera powinien umożliwiać instalację i uruchamianie co najmniej: 
systemów zarządzania bazami danych typu SQL (np. MSSQL, PostgeSQL, MySQL) 
wykorzystywanych jako magazyny danych w między innymi powszechnie dostępnych na 
polskim rynku aplikacjach wspomagających zarządzanie firmą, systemów zarządzania 
treścią serwisów internetowych i innych aplikacji. 
 
Oprogramowanie powinno umożliwiać zarządzanie lokalne oraz za pomocą centralnego 
kontrolera usług katalogowych elementów środowiska użytkownika i serwera takich jak: 
- podłączanie lub usuwanie dysków sieciowych, 
- tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie zmiennych środowiskowych, 
- tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie połączeń drukarek lokalnych oraz dostępnych w 
sieci lokalnej za pomocą protokołu TCP/IP, 
- włączanie lub wyłączanie urządzeń sprzętowych lub klas urządzeń np. pamięci USB, 
- modyfikację menu głównego graficznego interfejsu użytkownika, 
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- tworzenie i modyfikację restrykcji dotyczących haseł (długość, okres ważności, 
złożoność) kont użytkowników 
- modyfikację ustawień lokalnej zapory sieciowej serwera z możliwością ograniczania 
uprawnień administratora lokalnego. 
 
Interfejsy do zarządzania usługami uruchomionymi na serwerze powinny być dostępne za 
pomocą zdalnej graficznej konsoli dostępnej jednocześnie dostępnej dla co najmniej 
dwóch administratorów. 
Interfejs użytkownika: możliwość instalacji polskiej lub angielskiej wersji językowej. 
Program instalacyjny musi umożliwiać instalację oprogramowania zarówno na serwerach 
fizycznych i w środowiskach wirtualnych. 
Licencja dla instytucji akademickiej, np. Academic Open 
Licencja musi być zgodna rdzeni procesorów zainstalowanych w serwerze. 
Licencja musi umożliwiać udostępnianie zasobów dla co najmniej 50 komputerów 
klienckich 

17. Gwarancja minimum 24 miesiące, rozpoczęcie naprawy w miejscu eksploatacji nie później 
niż w następnym dniu roboczym po zgłoszeniu awarii. 
Jeśli serwis gwarancyjny świadczy firma zewnętrzna, to musi ona posiadać autoryzacje 
producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. 

 

12. Zadanie nr 12 - System audio – wideo do sali umiej ętności piel ęgniarskich  
Lp. Parametry, funkcjonalności 

c) Kamera IP PTZ  typ 1 - 2 szt.  
58.  Rozdzielczość minimalna 1920x1080 pikseli 
59.  Przetwornik ze skanowaniem progresywnym 
60.  Częstotliwość klatek przy maksymalnej rozdzielczości co najmniej 25/s 
61.  Kompresja wideo co najmniej H264+, MJPEG 
62.  Obiektyw zmiennoogniskowy z regulacją w zakresie co najmniej 4,7-56 mm, zoom 

optyczny co najmniej 12x 
63.  Regulacja głowicy PTZ 0-90 stopni w pionie, 0-300 stopni w poziomie 
64.  Zasilanie z przełącznika Ethernet w standardzie POE 
65.  Obsługiwane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, 

RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 
802.1X, QoS, IPv6 

66.  Obsługa standardu ONVIF 
67.  Do kamer należy załączyć lub wskazać metodę pobierania ze strony producenta 

oprogramowania, służącego do podglądu na żywo wszystkich kamer jednocześnie 
wraz z możliwością sterowania PTZ obu typów kamer za pomocą komputera z 
urządzeniem wskazującym typu mysz i joystick. 

68.  Funkcje korekcji obrazu: 3D DNR, HLC, DWDR 
69.  Wejście sygnału audio. 
70.  Obudowa w kolorze białym lub jasno szarym, umożliwiająca montaż na ścianie oraz 

suficie. 
Kamera musi posiadać pasywne chłodzenie - bez wentylatorów. 
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71.  Wyposażenie dodatkowe:  
- uchwyt do montażu na ścianie (dla 1 kamery),  
- uchwyt do montażu w odległości ok 1 m od sufitu (dla 2 kamery) 
- kable Ethernet kategorii 6, o długości ok 5m . 

72.  Gwarancja minimum 24 miesiące 
d) Kamera IP PTZ  typ 2 - 1 szt.  

73.  Rozdzielczość minimalna 1920x1080 pikseli 
74.  Przetwornik ze skanowaniem progresywnym 
75.  Częstotliwość klatek przy maksymalnej rozdzielczości co najmniej 25/s 
76.  Kompresja wideo H264+, MJPEG 
77.  Obiektyw zmiennoogniskowy z regulacją w zakresie co najmniej 2,8-12 mm, zoom 

optyczny co najmniej 4x 
78.  Regulacja głowicy PTZ 0-90 stopni w pionie, 0-300 stopni w poziomie 
79.  Zasilanie z przełącznika Ethernet w standardzie POE 
80.  Obsługiwane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, 

RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 
802.1X, QoS, IPv6 

81.  Obsługa standardu ONVIF 
82.  Do kamer należy załączyć lub wskazać metodę pobierania ze strony producenta 

oprogramowania, służącego do podglądu na żywo wszystkich kamer jednocześnie 
wraz z możliwością sterowania PTZ obu typów kamer za pomocą komputera z 
urządzeniem wskazującym typu mysz i joystick. 

83.  Funkcje korekcji obrazu: 3D DNR, HLC, DWDR 
84.  Obudowa umożliwiająca montaż na ścianie lub oraz suficie w kolorze białym lub 

jasnoszarym. 
Kamera musi posiadać pasywne chłodzenie - bez wentylatorów. 

85.  Wyposażenie dodatkowe:  
- uchwyt do montażu na ścianie 
- kable Ethernet kategorii 6, o długości ok 5m . 

86.  Gwarancja minimum 24 miesiące 
 

 

 


