Załącznik nr 4 do umowy

OPIS ELEMENTÓW SYSTEMU SSWiN i CCTV ORAZ PRZEDMIAR ROBÓT
Uruchomienie FUP Puławy 1 w Górze Puławskiej
ul. Parkowa 3
24-122 Góra Puławska

Lp.
1.

2.
3.

4.

nazwa podzespołu
CCTV
Rejestrator 4 kanałowy obsługujący HDCVI / AHD / Analog
Funkcjonalność PENTAPLEX, kompresja H.264
Nagrywanie do:
- 4 kanałów HDCVI / AHD (720p) / Analog (960H) z max.
prędkością 100 kl/s
- 4 kanałów HDCVI / AHD (1080p) / Analog (960H) z max.
prędkością 50 kl/s
lub zamiennie 2 kanały IP po 1080p (4 Mbps)
- 2 x porty USB
- Audio wej/wyj - 1/1
- Możliwość podpięcia 1 dysku twardego (max. 6 TB)
- Wyjścia video - VGA, HDMI
- S-485, sterowanie PTZ, interfejs sieciowy: 1x Ethernet 10/100
Base-T
zasilacz awaryjny UPS - 230 V, min. 1200VA do montażu w
szafach typu rack
szafa typu rack - umożliwiająca swobodne zainstalowanie
rejestratora i UPS, panel wentylacyjny z termostatem - min. 2
wentylatory
Kamera kopułowa 4-systemowa AHD / HDCVI / HDTVI (Turbo
HD) / CVBS (analog):
- AHD / CVI / TVI (rozdzielczość 1080p) - 1920 x 1080 pikseli
- analog (rozdzielczość 960H) - 1000 linii TV
- Przetwornik 2 Mpx,AES, AGC, AWB, MIR, FLIP, BLC, HSBLC,
D-WDR , obsługa CoC (Control over Coax)
- Przełączanie pomiędzy trybami AHD / HDCVI / HDTVI / analog
- Oświetlacz IR,Regulowany obiektyw: 2.8-12 mm
- Funkcje menu OSD w języku polskim
- Klasa szczelności: IP66
- Kolor: biały

5. Dysk 2 TB SATA III do pracy ciągłej
6. zasilacz buforowy w obudowie - 230/12V, wyjście zasilania
9x1A/13,8VDC, regulacja napięcia wyjściowego 12-14V DC,
zabezpieczenie SCP, OVP, OLP, UVP, tamper, miejsce na
akumulator 17Ah
7. akumulator 17Ah
8. pasywny nadajnik odbiornik sygnału po skrętce, wtyk BNC 75
Ohm (para)
9. przewód (skrętka) UTP - 4x2x0,5, kat. 5e
10. przewód zasilający YDYp - 3x1,5
11. materiały montażowe
robocizna i dokumentacja
Zakres prac
Lp.
Zakres
1. Instalacja nowego systemu
2. Modernizacja istniejącego systemu
3. Posiadanie dokumentacji technicznej istniejącego systemu
4. Planowany demontaż elementów istniejącego systemu
5. Wpięcie nowych elementów do istniejącego systemu
6. Wpięcie istniejących elementów do nowego systemu
7. Wykorzystanie istniejącego okablowania w całości lub w części
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Wykonanie w całości nowego okablowania
Wykonanie instalacji podtynkowej
Wykonanie instalacji natynkowej
Prace tylko w jednym budynku
Prace tylko na jednej kondygnacji
Prace tylko wewnątrz obiektu
Konieczność podnośnika – prace na znacznych wysokościach

ilość

j.m.

1

szt.

1

szt.

1

szt.

3

szt.

1
1

szt.
szt.

1
3

szt.
szt.

150
10
0,5
1

m
m
kompl.
szt.
RAZEM CCTV

TAK/ NIE/ NIE DOTYCZY
TAK
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
TAK
TAK
NIE
TAK
TAK
TAK
NIE

cena jedn.

cena netto

brutto

15. Wykonanie prac w czynnym obiekcie
(w godzinach otwarcia placówki)
Lp.
1.

2.
3.

4.

nazwa podzespołu
SSWiN - 2 stopień zabezpieczenia
płyta główna - obsługa od 8 do 32 wejść, obsługa od 8 do 32
programowalnych wyjść, możliwość podziału systemu na 16
stref, 4 partycje, magistrale komunikacyjne do podłączania
manipulatorów i modułów rozszerzeń, wbudowany komunikator
telefoniczny z funkcją monitoringu, powiadamiania głosowego i
zdalnego sterowania, obsługa systemu przy pomocy
manipulatorów LCD, klawiatur strefowych, pilotów i kart
zbliżeniowych oraz zdalnie z użyciem komputera, funkcje kontroli
dostępu i automatyki domowej, pamięć nie mniej niż 899 zdarzeń
z funkcją wydruku, obsługa minimum do 64+4+1 użytkowników,
port RS-232 - gniazdo RJ, możliwość aktualizacji
oprogramowania za pomocą komputera, metalowa obudowa z
zasilaczem i miejscem na akumulator
ekspander 8 wejściowy z zasilaczem w obudowie metalowej
cyfrowa czujka podczerwieni PIR, podczerwieni podwójny
pyroelement, cyfrowa obróbka sygnału, strefa podejścia, zasięg
12x12m, Grade 2
dualna czujka ruchu PIR+Zbicia szyby, zasięg 16x16m, , Grade 2

5. czujka zbicia szkła zwykłego, zbrojonego i laminowanego z
funkcją antymaskingu, zasięg min. 7 m
6. czujka magnetyczna (kontaktron) z obwodem sabotażowym,
nawierzchniowa
7. przycisk napadowy ręczny
8. sygnalizator zewnętrzny z wewnętrzną osłoną metalową, optyka
LED
9. sygnalizator wewnętrzny optyczno-akustyczny
10. manipulator LCD
11. obudowa centrali alarmowej z miejscem na akumulator 18 Ah
12. obudowa manipulatora
13. akumulator 18Ah
14. moduł komunikacyjny TCP/IP
15. przewód sygnałowy YTDY 8x0.5
16. przewód zasilający YDYp - 3x1,5
17. listwa naścienna (korytko) 20x14, [szt. - 2mb]
18. materiały montażowe
19. robocizna i dokumentacja
Zakres prac
Lp.
Zakres
1. Instalacja nowego systemu
2. Modernizacja istniejącego systemu
3. Posiadanie dokumentacji technicznej istniejącego systemu
4. Planowany demontaż całego systemu lub elementów
5. Wpięcie nowych elementów do istniejącego systemu
6. Wpięcie istniejących elementów do nowego systemu
7. Wykorzystanie istniejącego okablowania w całości lub w części

NIE

ilość

j.m.

1

szt.

1
3

szt.
szt.

1

szt.

1

szt.

5

szt.

1
1

szt.
szt.

1
1
1
1
1
1
200
10
10
0,5
1

cena jedn.

cena netto

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
m
m
szt.
kompl.
szt.
RAZEM SSWiN

TAK/ NIE/ NIE DOTYCZY
TAK
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE

Wykonanie w całości nowego okablowania
TAK
Wykonanie instalacji podtynkowej
TAK
Wykonanie instalacji natynkowej
NIE
Prace tylko w jednym budynku
TAK
Prace tylko na jednej kondygnacji
TAK
Prace tylko wewnątrz obiektu
TAK/NIE
Konieczność podnośnika – prace na znacznych wysokościach
NIE
Wykonanie prac w czynnym obiekcie
NIE
(w godzinach otwarcia placówki)
16. Inne istotne szczegółowe informacje dotyczące zakresu prac: Podłączenie do SSWiN
fasownicy.dostarczonej przez Pocztę Polską
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

…………………………………
Podpis oferenta

brutto

