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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu audio-wideo do Centrum Symulacji 

Medycznej według poniższego podziału: 

 

1. Zadanie nr 1 - 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, H265, MJPEG 
5.  Możliwość konfiguracji różnych parametrów transmisji dla co najmniej 2 

strumieni  
6.  Obiektyw zmiennoogniskowy z regulacją w zakresie co najmniej 4,8-56 mm, 

zoom optyczny co najmniej 12x 
7.  Regulacja głowicy PTZ co najmniej 0-90 stopni w pionie, 0-300 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, HLC, DWDR 
12.  Fokus: automatyczny, półautomatyczny i manualny 
13.  Wejście sygnału audio. 
14.  Obudowa w kolorze białym lub jasno szarym, umożliwiająca montaż na ścianie 

oraz suficie pierwotnym. 
Kamera musi posiadać pasywne chłodzenie - bez wentylatorów. 

15.  Wyposażenie dodatkowe:  
- uchwyt do montażu na ścianie,  
- puszka ochronna na złącza Ethernet i audio, jeżeli nie mieszczą się w 
obudowie standardowej, w przypadku montażu na suficie pierwotnym, 
- kabel Ethernet kategorii 6, o długości ok 5m, 
- kabel Ethernet kategorii 6, o długości ok 1m. 
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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, H265, MJPEG 
20.  Możliwość konfiguracji różnych parametrów transmisji dla co najmniej 2 

strumieni 
21.  Obiektyw zmiennoogniskowy z regulacją w zakresie co najmniej 2,8-12 mm, 

zoom optyczny co najmniej 4x 
22.  Regulacja głowicy PTZ co najmniej 0-90 stopni w pionie, 0-300 stopni w 

poziomie 
23.  Zasilanie z przełącznika Ethernet w standardzie POE 
24.  Obsługiwane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, 

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

25.  Obsługa standardu ONVIF 
26.  Funkcje korekcji obrazu: 3D DNR, HLC, DWDR 
27.  Fokus: automatyczny, półautomatyczny i manualny 
28.  Obudowa umożliwiająca montaż na ścianie lub oraz suficie pierwotnym w 

kolorze białym lub jasnoszarym. 
Kamera musi posiadać pasywne chłodzenie - bez wentylatorów. 

29.  Wyposażenie dodatkowe:  
- uchwyt do montażu na ścianie, 
- puszka ochronna na złącza Ethernet i audio, jeżeli nie mieszczą się w 
obudowie standardowej, w przypadku montażu na suficie pierwotnym, 
- kabel Ethernet kategorii 6, o długości ok 5m, 
- kabel Ethernet kategorii 6, o długości ok 1m 

30.  Do kamer należy załączyć lub wskazać metodę pobierania ze strony 
producenta oprogramowania, służącego do podglądu na żywo obu typów 
kamer jednocześnie wraz z możliwością sterowania PTZ obu typów kamer za 
pomocą komputera z urządzeniem wskazującym typu mysz i joystick. 

31.  Gwarancja minimum 24 miesiące 
 
 
 

2. Zadanie nr 2 - System audio-video sali egzaminów OS CE  
L
p. 

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 
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4. Kompresja wideo co najmniej H264, H265, MJPEG 
5. Możliwość konfiguracji różnych parametrów transmisji dla co najmniej 2 

strumieni  
6. Obiektyw zmiennoogniskowy z regulacją w zakresie co najmniej 4,8-56 mm, 

zoom optyczny co najmniej 12x 
7. Regulacja głowicy PTZ co najmniej 0-90 stopni w pionie, 0-300 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, HLC, DWDR 
12. Fokus: automatyczny, półautomatyczny i manualny 
13. Wejście sygnału audio. 
14. Obudowa w kolorze białym lub jasno szarym, umożliwiająca montaż na ścianie 

oraz suficie pierwotnym. 
Kamera musi posiadać pasywne chłodzenie - bez wentylatorów. 

15. Wyposażenie dodatkowe:  
- uchwyt do montażu na ścianie,  
- puszka ochronna na złącza Ethernet i audio, jeżeli nie mieszczą się w 
obudowie standardowej, w przypadku montażu na suficie pierwotnym, 
- kabel Ethernet kategorii 6, o długości ok 5m, 
- kabel Ethernet kategorii 6, o długości ok 1m. 

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, H265, MJPEG 
20. Możliwość konfiguracji różnych parametrów transmisji dla co najmniej 2 

strumieni 
21. Obiektyw zmiennoogniskowy z regulacją w zakresie co najmniej 2,8-12 mm, 

zoom optyczny co najmniej 4x 
22. Regulacja głowicy PTZ co najmniej 0-90 stopni w pionie, 0-300 stopni w 

poziomie 
23. Zasilanie z przełącznika Ethernet w standardzie POE 
24. Obsługiwane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, 

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

25. Obsługa standardu ONVIF 
26. Funkcje korekcji obrazu: 3D DNR, HLC, DWDR 
27. Fokus: automatyczny, półautomatyczny i manualny 
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28. Obudowa umożliwiająca montaż na ścianie lub oraz suficie pierwotnym w 
kolorze białym lub jasnoszarym. 
Kamera musi posiadać pasywne chłodzenie - bez wentylatorów. 

29. Wyposażenie dodatkowe:  
- uchwyt do montażu na ścianie, 
- puszka ochronna na złącza Ethernet i audio, jeżeli nie mieszczą się w 
obudowie standardowej, w przypadku montażu na suficie pierwotnym, 
- kabel Ethernet kategorii 6, o długości ok 5m, 
- kabel Ethernet kategorii 6, o długości ok 1m 

30. Do kamer należy załączyć lub wskazać metodę pobierania ze strony 
producenta oprogramowania, służącego do podglądu na żywo obu typów 
kamer jednocześnie wraz z możliwością sterowania PTZ obu typów kamer za 
pomocą komputera z urządzeniem wskazującym typu mysz i joystick. 

31. Gwarancja minimum 24 miesiące 
 

3. Zadanie nr 3 - System audio – wideo do sali umiej ętności piel ęgniarskich  
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, H265, MJPEG 
5.  Możliwość konfiguracji różnych parametrów transmisji dla co najmniej 2 

strumieni  
6.  Obiektyw zmiennoogniskowy z regulacją w zakresie co najmniej 4,8-56 mm, 

zoom optyczny co najmniej 12x 
7.  Regulacja głowicy PTZ co najmniej 0-90 stopni w pionie, 0-300 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, HLC, DWDR 
12.  Fokus: automatyczny, półautomatyczny i manualny 
13.  Wejście sygnału audio. 
14.  Obudowa w kolorze białym lub jasno szarym, umożliwiająca montaż na ścianie 

oraz suficie pierwotnym. 
Kamera musi posiadać pasywne chłodzenie - bez wentylatorów. 
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15.  Wyposażenie dodatkowe:  
- uchwyt do montażu na ścianie,  
- puszka ochronna na złącza Ethernet i audio, jeżeli nie mieszczą się w 
obudowie standardowej, w przypadku montażu na suficie pierwotnym, 
- kabel Ethernet kategorii 6, o długości ok 5m, 
- kabel Ethernet kategorii 6, o długości ok 1m. 

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, H265, MJPEG 
20.  Możliwość konfiguracji różnych parametrów transmisji dla co najmniej 2 

strumieni 
21.  Obiektyw zmiennoogniskowy z regulacją w zakresie co najmniej 2,8-12 mm, 

zoom optyczny co najmniej 4x 
22.  Regulacja głowicy PTZ co najmniej 0-90 stopni w pionie, 0-300 stopni w 

poziomie 
23.  Zasilanie z przełącznika Ethernet w standardzie POE 
24.  Obsługiwane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, 

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

25.  Obsługa standardu ONVIF 
26.  Funkcje korekcji obrazu: 3D DNR, HLC, DWDR 
27.  Fokus: automatyczny, półautomatyczny i manualny 
28.  Obudowa umożliwiająca montaż na ścianie lub oraz suficie pierwotnym w 

kolorze białym lub jasnoszarym. 
Kamera musi posiadać pasywne chłodzenie - bez wentylatorów. 

29.  Wyposażenie dodatkowe:  
- uchwyt do montażu na ścianie, 
- puszka ochronna na złącza Ethernet i audio, jeżeli nie mieszczą się w 
obudowie standardowej, w przypadku montażu na suficie pierwotnym, 
- kabel Ethernet kategorii 6, o długości ok 5m, 
- kabel Ethernet kategorii 6, o długości ok 1m 

30.  Do kamer należy załączyć lub wskazać metodę pobierania ze strony 
producenta oprogramowania, służącego do podglądu na żywo obu typów 
kamer jednocześnie wraz z możliwością sterowania PTZ obu typów kamer za 
pomocą komputera z urządzeniem wskazującym typu mysz i joystick. 

31.  Gwarancja minimum 24 miesiące 

 
 
 


