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Załącznik nr 2 do SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia dostawa systemu audio – wideo do Centrum Symulacji Medycznej 
według poniższego podziału: 
 
1. Zadanie nr 1 – Dostawa klamer PTZ 

 

1.1 Kamera PTZ – 7 szt. 
Lp. Parametry, funkcjonalności  

1.  Rozdzielczość minimalna 1920x1080 pikseli 

2.  Przetwornik ze skanowaniem progresywnym 

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

4.  Kompresja wideo H.265, H264+, MJPEG 

5.  Obiektyw zmiennoogniskowy 4,7-90 mm, zoom optyczny ok. 20x 

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 

9.  Obsługa standardu ONVIF 

10.  Wejście sygnału audio. 

11.  Obudowa w kolorze białym lub jasno szarym, umożliwiająca montaż na ścianie i/lub 
suficie, należy dostarczyć wszystkie elementy montażowe wymagane do poprawnej 
instalacji 

12.  Oferowane kamery muszą współpracować w sieci z kamerami Hikvision DS-
2DE4A225IW-DE oraz pozwalać na przechwytywanie obrazu oraz sterowanie 
funkcjami PTZ za pomocą oprogramowania iVMS4200 

13.  Gwarancja minimum 24 miesiące 

 
 
2. Zadanie nr 2 Dostawa sprzętu audio  
 

2.1 Zestaw audio 
 

Lp. Parametry, funkcjonalności  

1.  Zestaw urządzeń do miksowania sygnałów audio z wielu źródeł oraz przełączanie i 
transmisję do wielu odbiorników, i stref/ sali dydaktycznych. 

2.  Cyfrowy 16 kanałowy mikser audio, z możliwością rozbudowy do 32 kanałów 
poprzez zewnętrzne zdalne moduły działające w systemie AES50.  
Co najmniej 16 wejść XLR z programowalnym przedwzmacniaczem. 
Co najmniej 8 wejść z możliwością włączenia zasilania typu Phantom 48V.  
Co najmniej 8 wyjść XLR.  
Min. 32 kanałowy 24 bit interfejs audio dostępny przez port USB umożliwiający 
przechwycenie dowolnych kanałów przez dowolny program do rejestracji.  
2 x port do obsługi protokołu AES50. Latencja I/O połączenia lokalnego max 0,8 ms, 
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dla połączenia sieciowego max 1,1 ms.  
Możliwość odtworzenia dowolnego dźwięku w formacie mp3 z wewnętrznego 
odtwarzacza.  
Port Ethernet RJ45 do zdalnego zarządzania przy pomocy otwartego protokołu 
komunikacyjnego (producent musi udostępniać dokumentację do tego protokołu) 
Możliwość ustawiania dowolnego wejścia na dowolne wyjście. 
Zasilanie 230V/50Hz.  
Obudowa miksera umożliwiająca instalację w szafie RACK 19”. 

3.  Wzmacniacz audio min. 8-kanałowy. 
Moc znamionowa RMS min. 400 W (8x50W).  
Impedancja wyjściowa 4Ohm, 100V,  
Czułość wejść gniazda XLR 550mV, gniazda RCA 1V,  
impedancja wejściowa 20kOhm.  
Tłumienie przesłuchu > 45dB.  
Pasmo przenoszenia 10-20000Hz.  
Obudowa wzmacniacza umożliwiająca instalację w szafie RACK 19” max 2U.  
Zasilanie 230V/50Hz 

4.  3  mikrofony pulpitowe dynamiczne,  
Montaż na gęsiej szyi,  
W podstawie włącznik bezgłośny chwilowy (trójpozycyjny włączony na stałe / 
wyłączony / włączony chwilowy),  
charakterystyka: kardioida,  
pasmo przenoszenia: min. 60Hz-12kHz, 
impedancja nominalna 600 Ω,  
czułość: min. 3,2mV/Pa,  
kabel spiralny symetryczny min. 1m z wtykiem 6,3mm 

5.  4 głośniki pasywne  dwu drożne, 100V,  
pasmo przenoszenia: min 80Hz-20kHz,  
moc znamionowa regulowana: min. 5-stopniowa w zakresie: min: 1-15W ,  
kolor: biały,  
regulowany uchwyt montażowy. 

6.  przewód mikrofonowy: 200 m 
2 żyły w postaci linki o przekroju 0,22 mm2 wykonane z czystej miedzi w izolacjach o 
różnych kolorach. 
Ekran w postaci oplotu wykonanego z czystej miedzi. 

7.  Inne elementy instalacyjne: 
- gniazdo XLR męskie do instalacji w panelu RACK o wysokości 1 U – 12 szt. 
- gniazdo XLR żeńskie do montażu w module w ramce Mosaic (45x45 mm) - 12 szt. 
- kabel z zakończeniami XLR o długości ok 1m – 12 szt. 
- kabel z zakończeniami XLR o długości ok 2m – 16 szt. 
- przedłużacz z zakończeniami JACK o długości co najmniej 5 m – 3 szt. 
- ramka na 2 moduły Mosaic 45x45 mm do instalacji w systemie listew naściennych 
Legrand DLP z pokrywą o szerokości 85 mm (Legrand 010994) - 6 szt. 

8.  Gwarancja na pozycje 2 -5 co najmniej 24 miesiące 

 
2.2 Zestaw mikrofonów bezprzewodowych. 

Lp. Parametry, funkcjonalności  
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1.  Zestaw mikrofonów służących do transmisji bezprzewodowej głosu studentów 
wykonujących czynności laboratoryjne z wykorzystaniem personalnych nadajników 
typu body-pack z mikrofonami krawatowymi oraz nagłownymi 

2.  Urządzenia powinny realizować transmisję bezprzewodową w nielicencjonowanym 
paśmie UHF. Nie dopuszcza się urządzeń pracujących w otwartych pasmach sieci 
komputerowej WIFI 2,4 ora 5 GHz 

3.  Urządzenia muszą umożliwiać konfigurację kanałów radiowych w celu unikania 
nakładania się sygnałów pochodzących z różnych nadajników. Wymagane jest 
rozwiązanie zapewniające niezawodną transmisję z co najmniej 16 nadajników w 
tym samym obszarze. 
Urządzenia powinny automatycznie wyszukiwać najlepszą częstotliwości 
transmisyjnej. 

4.  Odbiorniki: 
- 1 odbiornik 4 kanałowy z 4 wyjściami symetrycznymi XLR, 1 wyjście sygnału 
zmiksowanego 
- 4 odbiorniki 2 kanałowe z 2 wyjściami symetrycznymi XLR, 1 wyjście sygnału 
zmiksowanego. 
Pasmo przenoszenia audio co najmniej 40 – 18000 Hz. 
Każdy odbiornik powinien posiadać funkcjonalność szybkiego synchronizowania 
nadajnika z wybranym kanałem (np. za pomocą portu poczerwieni) 
Odbiorniki powinny posiadać wyświetlacze wskazujące dla każdego kanału jego 
numer lub częstotliwość, poziom sygnału radiowego oraz poziom sygnału audio oraz 
komunikaty ułatwiające konfigurację urządzenia. 
Obudowa odbiornika umożliwiająca montaż w stelażu typu RACK 19’’ ze złączami 
BNC umożliwiającymi wymianę anten i zastosowanie przedłużaczy lub wzmacniaczy 

5.  Nadajniki: 
- 8 nadajników typu body-pack z mikrofonem krawatowym wraz ze spinką 
zapewniającą stabilne przypięcie do krawata lub marynarki 
- 4 nadajniki typu body-pack z mikrofonem nagłownym, lekki regulowany uchwyt 
umożliwiający zaczepienie za oba uszy. 
Pasmo przenoszenia audio co najmniej 40 – 18000 Hz. 
Nadajniki muszą współpracę z dowolnym z odbiorników opisanych w punkcie 
powyżej. 
Nadajniki muszą posiadać zaczepy do paska oraz wyświetlacze LCD wskazujące nr 
kanału lub częstotliwość, poziom sygnału audio oraz stan baterii. 
Nadajniki muszą być wyposażone w przełączniki pozwalające na szybką 
konfigurację urządzenia oraz regulację czułości. 
Zasilanie nadajników z baterii typu AA, należy dostarczyć wymagana liczbę baterii 

6.  Wyposażenie dodatkowe 12 kabli XLR o długości ok 2m 

7.  Gwarancja co najmniej 24 miesiące 

 
3. Zadanie nr 3 Dostawa punktu dostępowego  WIFI 
 

3.1. Punkt dostępowy WIFI – 4 szt. 

Lp. Parametry, funkcjonalności  

1.  Urządzenie transmisji danych zapewniające dostęp do sieci komputerowej z urządzeń 
mobilnych w standardzie WIFI 



  

KZp.2730.26.20 

 

Projekt „Centrum Symulacji Medycznej przy PWSIiP w Łomży”  nr  POWR.05.03.00-00-0085/17 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.3 – 
Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych 

 

  

2.  Co najmniej 1 interfejs przewodowy Ethernet o przepustowości co najmniej 1 Gbps z 
obsługą zasilania w standardzie PoE, obsługa sieci VLAN 802.1Q, 
Co najmniej 2 dookólne anteny do pracy w pasmach 2,4 i 5 GHz. 

3.  Moduły radiowe pracujące w pasmach otwartych 2,4 GHz oraz 5GHz, 
- Wymagana zgodność ze standardami IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 
802.11ac, 
- Obsługa standardu Multi-User MIMO 4 x 4 
- Wsparcie dla technologii WiFI Multimedia – WMM, 

4.  Funkcje bezpieczeństwa: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) 
- Definiowanie różnych sieci bezprzewodowych SSID dla różnych sieci VLAN, 
możliwość definiowania co najmniej 8 różnych sieci SSID w każdym paśmie radiowym, 

5.  Wydajność transmisji bezprzewodowej: 
- do 600 Mbps w paśmie 2,4 GHz 
- do 1700 Mbps w paśmie 5 GHz 

6.  Obudowa przeznaczona do montażu wewnątrz budynku umożliwiająca instalację na 
ścianie, lub suficie. Należy dostarczyć wszystkie niezbędne elementy do takiego 
montażu. 
W widocznym miejscu obudowy powinna znajdować się dioda sygnalizująca stan pracy 
urządzenia. 

7.  Punkty dostępowe muszą pracować pod kontrolą centralnego systemu zarządzania. 
Zarządzanie centralne powinno być możliwe za pomocą odpowiedniego 
oprogramowania instalowanego w systemie Linux lub dostępnego w postaci Virtual 
Appliance uruchamianego w środowisku wirtualizacji Vmware lub funkcjonalności 
kontrolera realizowanej na jednym z punktów dostępowych. Oprogramowanie powinno 
być dostępne bez dodatkowych opłat licencyjnych. 

8.  Zarządzanie grupą punktów dostępowych sieci bezprzewodowej musi odbywać się za 
pomocą jednego interfejsu w języku polskim lub angielskim, dostępnego za pomocą 
standardowej przeglądarki internetowej i realizującego funkcjonalności: 
- aplikowanie wszystkich wprowadzanych zmian konfiguracyjnych na wszystkich 
kontrolowanych urządzeniach, 
- kontrolowanie i rejestracja logów zdarzeń ze wszystkich punktów dostępowych, 
- definiowanie sieci SSID, zabezpieczeń i sposobów uwierzytelniania użytkowników 
sieci bezprzewodowej, statyczne lub automatyczne przydzielanie kanałów radiowych 
dla rozgłaszanych sieci SSID 
- wyświetlanie informacji o punktach dostępowych, wersji oprogramowania, 
zarządzanie aktualizacją oprogramowania sprzętowego, restartowanie urządzeń, 
- ograniczanie rozgłaszania wybranych sieci SSID do wszystkich lub wybranych 
punktów dostępowych, 
- udostępnianie jednego widoku z informacjami statystycznymi o zarządzanej 
kontrolowanej infrastrukturze, 
- wyświetlanie informacji o podłączonych użytkownikach sieci bezprzewodowej 
i access pointach obsługujących te połączenia, 
- wykrywanie obcych sieci bezprzewodowych, 
- możliwość definiowania wielu administratorów z ograniczeniem uprawnień, 
- możliwość definiowania lokalnej bazy użytkowników sieci bezprzewodowej, 

9.  Deklaracja zgodności CE 

10.  Zasilanie z przełącznika Ethernet w standardzie PoE 802.3af/802.3at 
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11.  Gwarancja producenta co najmniej 24 miesiące 

 
 
4. Zadanie nr 4 Dostawa zasilacza awaryjnego UPS  
 

4.1. Zasilacz awaryjny UPS – 1 szt. 

Lp. Parametry, funkcjonalności  

1.  Zasilacz przeznaczony do zasilania serwerów i sprzętu sieciowego w czasie zaniku 
zasilania w sieci energetycznej 

2.  Napięcie znamionowe wejściowe: 230V / 50 Hz 

3.  Obsługiwany zakres napięcia wejściowego co najmniej 180-270V 

4.  Napięcie wyjściowe 230V / 50Hz ± 5Hz 

5.  Zniekształcenie przebiegu napięcia wyjściowego nie większe niż 5% 

6.  Moc znamionowa co najmniej 3 kVA/2,7kW 

7.  Wyjścia zasilania: co najmniej 6 gniazd. 

8.  Interfejsy komunikacyjne: RS232, USB, Ethernet z obsługą protokołu SNMP, 
monitorowanie i zarządzanie UPS za pomocą przeglądarki internetowej  

9.  Obudowa do montażu w szafie RACK 49’’ o wysokości nie większej niż 3U, należy 
dostarczyć wszystkie niezbędne elementy montażowe 

10.  Możliwość uruchomienia z baterii przy braku zasilania zewnętrznego 

11.  Możliwość wymiany baterii w trakcie pracy zasilacza 

12.  Możliwość dołączenia zewnętrznego modułu baterii w celu zwiększenia czasu 
podtrzymania zasilania 

13.  Wyposażenie dodatkowe: zarządzana listwa PDU na 6 gniazd 230V typu E lub F, 
obsługująca obciążenie do co najmniej 2200 W z możliwością wyłączania/włączania 
niezależnie każdego gniazda, obsługa do 4 czujników temperatury typu 1Wire, 
Zarządzanie za pomocą wbudowanego serwera WWW oraz SNMP. Interfejs 
komunikacyjny: Ethernet. Montaż poziomy w szafie RACK, wysokość 1U, należy 
dostarczyć elementy montażowe. 

14.  Oprogramowanie do monitorowania zasilania powinno pozwalać na: 
- Obsługa komunikatów SNMP trap, 
- Automatyczne wyłączanie systemów operacyjnych i przechodzenie w stan 
uśpienia, 
- Możliwość wykonania zdefiniowanego programu zewnętrznego przed 
wyłączeniem, 
- Możliwość zmiany portu UDP w celu uniknięcia konfliktu z istniejącym systemem 
zarządczym SNMP, 
- Wsparcie systemów Windows Serwer 2019, VmWare ESXi 6.7 oraz Linux  

15.  Sygnalizacja wizualna stanu pracy zasilacza: wyświetlacz LCD lub diody LED 

16.  Gwarancja minimum 24miesiące 

 
 

 

 

 


