
 

 

Załącznik nr 1  

 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

1.1. modernizacja istniejącego systemu monitoringu wizyjnego w budynkach Ośrodka 

Przetwarzania Informacji - Państwowego Instytutu Badawczego (dalej: Zamawiający lub 

OPI PIB), w Warszawie przy al. Niepodległości 188 b  i al. Niepodległości 186 oraz 

1.2. wykonanie instalacji systemu kontroli dostępu wraz z podłączeniem do istniejącego 

systemu Roger w wynajmowanym przez Zamawiającego budynku w Warszawie przy ul. 

Rychlińskiego 2. 

 

2. Zakres prac polegający na modernizacji istniejącego systemu monitoringu wizyjnego  

w budynkach Zamawiającego przy al. Niepodległości 188 b  i 186 obejmuje wszelkie 

czynności obejmujące modernizację systemu monitoringu wizyjnego związane z montażem, 

instalacją, konfiguracją i uruchomieniem takie jak: 

2.1. montaż 16 kamer zewnętrznych tubowych Dahua IPC-HFW4431T-ASE-0360B będących 

własnością i dostarczonych przez Zamawiającego, kamery są urządzeniami fabrycznie 

nowymi, nieużywanymi i objętymi gwarancją;  

2.2. montaż 2 kamer wewnętrznych kopułkowych Dahua IPC-HDBW2431R-ZS będących 

własnością i dostarczonych przez Zamawiającego, kamery są urządzeniami fabrycznie 

nowymi, nieużywanymi i objętymi gwarancją;  

2.3. wykonanie prac instalatorskich przez Wykonawcę związanych z położeniem okablowania 

strukturalnego niezbędnego do transmisji danych oraz zasilania PoE pomiędzy 

instalowanymi kamerami a rejestratorem sieciowym Dahua DHI-NVR608-32-4KS2 

zlokalizowanym na drugim piętrze budynku przy al. Niepodległości 188 b wraz  

z pozostałymi materiałami niezbędnymi do modernizacji istniejącego systemu CCTV; 

okablowanie konieczne do wykonania modernizacji musi zostać poprowadzone wewnątrz 

budynków, nie jest możliwe prowadzenie okablowania po elewacji budynku, rejestrator 

jest urządzeniem fabrycznie nowym, nieużywanym i objętym gwarancją; 

2.4. rozmieszczenie kamer systemu przez Wykonawcę zgodnie z wytycznymi Zamawiającego 

przedstawionymi na rysunku poglądowym będącym załącznikiem do OPZ; 

2.5. konfigurację i uruchomienie zainstalowanego systemu przez Wykonawcę; 

2.6. przeszkolenie przez Wykonawcę wyznaczonych pracowników Zamawiającego oraz 

pracowników świadczących usługę ochrony dla Zamawiającego z obsługi systemu 



 

 

monitoringu wizyjnego  

 

2.7. przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie elektronicznej dokumentacji 

powykonawczej zawierającej przebieg wykonanej instalacji i położenia kamer wraz  

z zakresem widoczności kamer. 

 

3. Zakres prac polegający na wykonaniu instalacji systemu kontroli dostępu wraz  

z podłączeniem do istniejącego systemu Roger w wynajmowanym przez Zamawiającego 

budynku przy ul. Rychlińskiego 2 obejmuje czynności takie, jak:  

3.1. instalację przez Wykonawcę kontroli dostępu do drzwi aluminiowych o klasie odporności  

na ppoż. E60 zlokalizowanych na 1 piętrze budynku, 

3.2. integrację przez Wykonawcę zainstalowanego kontrolera z użytkowanym przez 

Zamawiającego systemem dostępu firmy ROGER przez wpięcie do magistrali oraz dostawę  

i montaż sprzętu pozwalającego na  przesłanie sygnału RS-232 przez sieć ethernet LAN  

w warstwie 2 modelu OSI (łącze światłowodowe) za pomocą odpowiedniego konwertera 

sygnału, 

3.3. przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie elektronicznej dokumentacji 

powykonawczej zawierającej przebieg wykonanej instalacji, nazwę i typ zainstalowanych 

urządzeń oraz ustawienia konfiguracyjne niezbędne do zarządzania oraz ewentualnej 

rozbudowy systemu w przyszłości. 

 

4. Warunki gwarancji 

 

-  36 miesięcy gwarancji i rękojmi na wykonane prace oraz na wszystkie elementy i materiały 

Wykonawcy niezbędne do realizacji przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, że Wykonawca 

odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat, licząc od daty 

podpisania przez Strony protokołu odbioru bez uwag. 

 

5. Oświadczenia i odpowiedzialność 

 

5.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał kwalifikacje, umiejętności oraz niezbędną 

wiedzę i doświadczenie do pełnej realizacji przedmiotu umowy.  

5.2. Usługi będą wykonywane za pomocą narzędzi, sprzętu i materiałów Wykonawcy. 

Wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy Wykonawca winien 

wkalkulować w cenę oferty. W cenie oferty należy uwzględnić m.in. zakup elementów i 

materiałów, koszt transportu, koszt robocizny, narzędzia, montaż i demontaż itp.  



 

 

5.3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował zamówienie przy użyciu fabrycznie 

nowych materiałów, części oraz podzespołów. 

5.4. Zamawiający wymaga, aby użyte materiały odpowiadały polskim normom oraz wymogom 

ustawy - Prawo Ochrony Środowiska. 

5.5. Zamawiający udostępnia Wykonawcy w celu wykonania zamówienia dostęp do 

niezbędnych pomieszczeń, wjazd i parkowanie pojazdu oraz możliwość korzystania z wody 

i energii elektrycznej.  

5.6. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia specyfiki pracy Zamawiającego tzn. roboty 

głośne i uniemożliwiające wykonywanie normalnych obowiązków pracowników  

Zamawiającego muszą być wykonywane po godzinie 16:15 lub w dni wolne od pracy (w 

zależności od wyboru po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym).  

5.7. Po wykonanych pracach pomieszczenia muszą zachować stan czystości jak przed ich 

rozpoczęciem zgodnie z dobrą praktyką instalatorską. Miejsce prac montażowych należy 

pozostawić w stanie nie wymagającym dodatkowego uprzątnięcia. Wykonawca 

zobowiązany jest do posprzątania miejsca wykonywanych prac, usunięcia odpadów oraz 

naprawy usterek powstałych w trakcie realizacji zamówienia. 

5.8. Min. 4 godziny przed planowanym terminem przystąpienia do realizacji prac Wykonawca 

jest zobowiązany przesłać na adres e-mail: zoi@opi.org.pl wykaz osób wyznaczonych przez 

Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy oraz numer rejestracyjny pojazdu, któremu 

Zamawiający udostępni wjazd na parking na terenie nieruchomości Zamawiającego. 

5.9. Wykonanie zamówienia zostanie potwierdzone protokołem odbioru zawierającym zakres 

prac, datę realizacji, podpisanym przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego i 

Wykonawcy. 
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