
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU MONITORINGu OBIEKTU „MUSZLA LEŚNA” W 
GŁUCHOŁAZACH 

 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
  

                      
1) Przedmiot zamówienia: Monitoring obiektu „Muszla Leśna” w Głuchołazach 

 

 

2. ZASADY PROWADZENIA ROBÓT. 
1) Charakterystyka terenu : 

1). Wykonawca może przystąpić do wykonywania robót po przejęciu terenu od Zamawiającego. 

2). Po przejęciu terenu Wykonawca sporządzi i uzgodni z Zamawiającym harmonogram realizacji 
robót objętych niniejszą specyfikacja, 

2) Wykonawca jest zobowiązany do: 

1). postępowania zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2001.62.627 
z późniejszymi zmianami), Ustawy o Odpadach (Dz.U.2001.62.628 z późniejszymi zmianami) 
i Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003.162.10568 z późniejszymi 
zmianami), Ustawy o ochronie przyrody (Dz.U.2004.92.880 z późniejszymi zmianami); 

1). informowania Zamawiającego o powstaniu na terenie prowadzonych robót nieprzewidzianych 
(w specyfikacji) odpadów, a w szczególności odpadów niebezpiecznych; 

2). informowania Zamawiającego o powstaniu na terenie robót awarii środowiskowych; 

3). usuwania własnym kosztem i staraniem wszelkich powstałych awarii środowiskowych 
wynikłych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

4). organizowania pracy w sposób nie zagrażający środowisku naturalnemu, 

5). likwidacji i pełnego uporządkowania terenu, na którym były prowadzone roboty i 
doprowadzenia do stanu pierwotnego nawierzchni urządzonych. 

3) zaopatrzenie terenu robót w materiały i urządzenia: 

1) Wykonawca zapewnia dostawę wszystkich materiałów i urządzeń dla realizacji inwestycji 

2)  Wykonawca zapewnia we własnym zakresie środki transportowe do dostarczenia 
niezbędnych materiałów i  urządzeń na teren robót.  

   03)  Wykonawca zapewni właściwe warunki składowania i zabezpieczenia materiałów na terenie 
robót, 

3. Wymagania ogólne odnośnie stosowanych materiałów, urządzeń, typowych rozwiązań 
i sprzętu: 
2) materiały i urządzenia użyte do prowadzenia robót powinny: 

1). posiadać : 

a). aprobaty techniczne, 

b). świadectwa dopuszczające do obrotu i powszechnego stosowania zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, 

2). być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji, 

do wbudowania dopuszcza się jedynie materiały i urządzenia zawarte w standardach technicznych 
obowiązujących dla urządzeń NN 

03). Materiały : 

-  Centrala alarmowa obsługa 64 wejść z możliwością programowania rezystancji parametrycznej 
rozbudowa do 64 programowalnych wejść, możliwość podziału systemu na 32 strefy i 8 partycji, 
magistrale komunikacyjne do połączenia manipulatorów i modułów rozszerzeń obsługa do 
192+8+1 użytkowników, pełna zgodność z normami serii EN50131 dla urządzeń stopnia co 
najmniej GRADE2, wyposażona w obudowę metalową i odpowiednim zasilaczem oraz 



akumulatory umożliwiające pracę systemu przez minimum 48 godzin bez zasilania sieciowego 
230V – 1 SZTUKA 

- Manipulator LCD systemu alarmowego w obudowie metalowej, podświetlanie klawiatury i 
wyświetlacz diody LED informujące o stanie systemu, alarmy NAPAD, POZAR, POMOC 
wywoływane z klawiatury, sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie sygnalizacji 
utraty łączności z centralą – 1 SZTUKA 

- Czujnik podczerwieni metodą detekcji: poczwórny PIR (Quad) + MW mikroprocesorowe 
przetwarzanie sygnału, zasięg detekcji 9x18 mm, odporność na zwierzęta 15kg/25 kg 
(regulowana), , regulowana czułość podczerwieni i mikrofali, podwójna kompensacja 
temperatury – 12 SZTUK 

- Zewnętrzny sygnalizator optyczno – akustyczny współpraca dowolnym źródłem sygnału 
alarmowego, spełnia wymagania EN50131 GRADE 2, sygnalizacja akustyczna: przetwornik 
piezoelektryczny optyczna: super jasne diody LED możliwość zamontowania akumulatora  
– 1 SZTUKA 

- Sygnalizator wewnętrzny akustyczny : przetwornik piezoelektryczny, natężenie dźwięku ok. 
120dB, zabezpieczenie antysabotażowe przed otwarciem – 1 SZTUKA 

- Czujnik magnetyczny kontaktron nawierzchniowy styk N.C. odległość zamknięcia styków 
kontaktronu 18 mm, odległość otwarcia styków kontaktronu 28 mm – 15 SZTUK 

-   Czujka dymu i ciepła detekcja dymu zgodna z wymaganiami EN54-7, detekcja ciepła zgodnie z 
EN54-5 przełączniki wyboru trybu pracy (dym, ciepło) – 3 SZTUKI 

-   Zewnętrzna czujka kurtynowa metoda detekcji 3 x podwójny PIR (Dual), funkcja antymaskingu 
(aktywna) inteligentny system detekcji, zasięg detekcji 30x20m regulacja zasięgu i czulości 
detekcji dla strefy bliskiej i dalekiej, zaawansowana kompensacja temperatury filtr światła 
białego klasa szczelności IP65 – 3 SZTUKI 

- Zewnętrzny czujnik alarmowy , temperatura pracy -25st. C ~ +50st. C, wysokości instalacji 
2m!3M Zasięg detekcji 12m, kąt 84st. Metoda detekcji Pasywna podczerwień – 5 SZTUK 

- Rejestrator IP wejścia wideo: 32xkanaly IP, wyjścia wideo 2x VGA, 2x HDMI (4k UHD), 
maksymalna rozdzielczość nagrywania 4000x3000 (12Mpx) maksymalne bitrate 320 Mbit (wej.) 
256 Mbit (wyj.), format kompresji H.265+/H.265/H.264+/MPEG4, wejścia/wyjścia alarmowe 
16/4 interfejs sieciowy 2x Ethernet 10/100/1000 Mbps, obsługa dysków 8xHDD Sata III (max 
80TB) wsparcie dla kamer z wbudowaną analityką obrazu, zgodność ze standardem ONVIF, 
RSTP obsługa połączeń P2P – 1 SZTUKA 

-   Kamera IP rozdzielczość 5MPix- 2944x1656, obiektyw o stałej ogniskowej 2.8mm/81”, 
kompresja H 265+/ H 265/ H.264+/H.264/MJPEG, równomierne oświetlenie w nocy dzięki 
technologii EXIR 2.0 IR do 50m, inteligentna analiza (wykrywanie twarzy, przekroczenia linii, 
wtargnięcia bagażu bez nadzoru, usunięcia obiektu), obsługiwanie karty mikroSD / mikroSDHC / 
mikroSDXC o pojemności do 128 GB, obsługa trzech strumieni, sprzętowy WDR 120dB, funkcje 
obrazu 3D-DNR, WDR, BLC, obszar zainteresowań ROI, funkcja ANR, klasa obudowy IP67 – 20 
SZTUK 

-  Twardy dysk pojemność 6TB Wielkość 3,5”, prędkość 7200 obr/min interfejs SATA III (6,0 Gb/s) 
zaprojektowany do monitoringu CCTV – 2 SZTUKI  

-  pozostałe materiały niezbędne i konieczne dla działania i uruchomienia systemu 

2) materiały i urządzenia nie odpowiadające wyżej wymienionym wymaganiom powinny być 
niezwłocznie usunięte z terenu robót, 

3) Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprzętu itp. Na środkach transportowo-sprzętowych przewożone materiały powinny być 
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu. 

4) Przed wbudowaniem WSZYSTKIE MATERIAŁY I URZĄDZENIA należy przedstawić Inwestorowi do 
akceptacji  

4. Kontrola jakości robót. 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. 
1) Zasady kontroli: 



1). Wykonawca ma obowiązek: 

a). powiadomienia przedstawiciela (inspektora nadzoru) Zamawiającego o rodzaju i terminie 
przeprowadzanych badań. Po wykonaniu badań Wykonawca przedstawia wyniki badań w 
formie protokółów, 

b). powiadomienia przedstawiciela (inspektora nadzoru) Zamawiającego na piśmie o 
zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu 
przez przedstawiciela (inspektora nadzoru) Zamawiającego założonej jakości, 

2). Zamawiający zastrzega sobie kontrolę dostarczanych materiałów i urządzeń przed 
wbudowaniem, 

5. Odbiór robót : 
1) Ze względu na specyfikę robót mogą być przeprowadzane następujące odbiory: 

1). odbiór częściowy lub odbiór etapowy, 

2). odbiór końcowy, 

2) Wykonawca może zgłosić przedstawicielowi (inspektorowi) Zamawiającego wyodrębniony element 
zakresu robót  do odbioru częściowego lub etapowego, 

3) Odbiór końcowy przeprowadza się po zakończeniu robót na pisemny wniosek Wykonawcy 
wg warunków zawartych w umowie o wykonanie robót, 

4) Odbiór końcowy jest przeprowadzany w terminie do siedmiu dni od daty zgłoszenia gotowości do 
przeprowadzenia odbioru końcowego przez Wykonawcę, 

5)       Wykonawca, na wykonane roboty, udziela 36 miesięcznej gwarancji. 

         F). Dokumenty odniesienia. 
Przy realizacji Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień zawartych w                 
obowiązujących: ustawach, rozporządzeniach, Polskich Normach i innych przepisach. Zaleca się 
przestrzeganie pozostałych norm jako źródła zasad wiedzy technicznej.  

 


