
 

 

 

Załącznik nr 1  

 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie okablowania strukturalnego 

 

2. Zakres prac: 

Wykonanie okablowania strukturalnego polegającego na połączeniu trzech serwerowni 
dwoma kablami światłowodowymi wraz z montażem kamer w serwerowniach. 
 

Serwerownie są zlokalizowane w dwóch budynkach biurowych połączonych garażem 
podziemnym.  
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie połączenia pomiędzy następującymi lokalizacjami: 
- serwerownia w budynku Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego – Instytutu 
Badawczego przy al. Niepodległości 188b zlokalizowana na 2 piętrze budynku (pomieszczenie nr 
259) 
- serwerownia w budynku Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego – Instytutu 
Badawczego przy al. Niepodległości 186 zlokalizowana na parterze budynku (pomieszczenie nr 
017) 
- serwerownia w budynku Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego – Instytutu 
Badawczego przy al. Niepodległości 186 zlokalizowana na I parterze budynku (pomieszczenie nr 
106) 
W budynkach brak jest szachtów kablowych, co może spowodować konieczność wykonania 
przewiertów stropowych i ściennych.  
Proponowany przez Zamawiającego przebieg tras kablowych został przedstawiony na 
załączonych rysunkach (Załącznik do OPZ – Rysunki poglądowe przebieg tras kablowych) 
Zamawiający wymaga ułożenia kabli światłowodowych w peszlu ochronnym.   
Zamawiający wymaga zakończenia wszystkich włókien na panelu krosowniczym w istniejących 
szafach rack Zamawiającego. 
 
Szacowane długości przewodów pomiędzy serwerowniami: 

 serwerownia w budynku Instytutu przy al. Niepodległości 188b <-> serwerownia w 

budynku Instytutu przy al. Niepodległości 186  - 60 metrów 

 serwerownia w budynku Instytutu przy al. Niepodległości 188b <-> serwerownia w 

budynku Instytutu przy al. Niepodległości 186 I piętro   - 80 metrów 

 serwerownia w budynku Instytutu przy al. Niepodległości 186 I piętro <-> serwerownia w 

budynku Instytutu przy al. Niepodległości 186 parter   - 40 metrów 

 



 

 

2.1. połączenie trzech serwerowni dwoma kablami światłowodowym 12G OM4;  

 

2.2. szczegółowe minimalne parametry składowe wymagane przez Zamawiającego: 

 

2.2.1. Kabel światłowodowy  – liczba sztuk/metr 360 

Ogólne parametry: 

 Liczba włókien – 12 sztuk 

 Typ włókna – 50/125 / OM4 

 Ilość tub aktywnych – 1 sztuka 

 Średnica nominalna – 6.2 mm 

 Średnica Tuby centralnej – 3.2 mm 

 

Parametry wytrzymałościowe: 

 Maksymalna siła naciągu instalacyjnego – 1500 N 

 Maksymalna siła naciągu trwałego – 700 N 

 Zakres temperatur otoczenia dla pracy kabla -  -30 / 70 °C 

 Zakres temperatur otoczenia do instalacji -  -5/50 °C 

 

Informacje dodatkowe: 

 Materiał Wzmacniający – włókno szklane 

 Powłoka zewnętrzna – LSOH 

 Minimalny promień zagięcia statycznego – 65 mm 

 Minimalny promień zagięcia dynamicznego – 100 mm 

 Indywidualne kolory włókien  

 Materiał dielektryczny 

 Tuba centralna wypełniona żelem bez zawartości silikonu  

 

 

2.2.2. Peszel karbowany – 180 metrów bieżących 

Ogólne parametry: 

 Kolor – czarny 

 Materiał - PVC odporny na działanie czynników mechanicznych, chemicznych, 

atmosferycznych nieszkodliwy dla środowiska naturalnego 

 

Parametry wytrzymałościowe: 

 Minimalna wytrzymałość na nacisk – 750 N / 5 cm 

 

Informacje dodatkowe: 



 

 

 Zamawiający wymaga do peszla akcesoriów niezbędnych do jego połączenia w jeden 

odcinek i montażu do ścian w miejscach, gdzie nie jest możliwe przeprowadzenie po 

istniejących trasach kablowych. 

 

 

2.2.3. przełącznica światłowodowa 6 sztuk 

 

Ogólne parametry: 

 kolor – szary lub czarny 

 przepusty - cztery otwory (dwa otwarte + dwa zamknięte) pod przepusty PG13,5 i 

PG16 

 wysuwana szuflada umożliwiająca dostęp do wnętrza –  

 pokrywa wykonana z blachy stalowej, malowanej proszkowo, stanowiąca 

jednocześnie prowadzenie wysuwalnej szuflady  

 szuflada posiada przetłoczenia do mocowania kabli wewnątrz skrzynki 

 płyta czołowa opisana cyframi  

 płyta czołowa posiada blokadę przed otwarciem  

Informacje dodatkowe: 

Zamawiający wymaga by każda przełącznic posiadała zakończenia 24 włókien MM gniazdem 

LC pod pathcord MM LC/LC OM4, włączając w to prace związane ze spawaniem włókien. 

 

2.2.4. kamery do wnętrza serwerowni – ilość sztuk 9 

 

Ogólne parametry urządzenia: 

 przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS 

 rozdzielczość: 4Mpx, 2688 x 1520 pikseli  

 RAM / ROM: 512MB / 32MB 

 migawka: Automatyczna / ręczna, 1/3 ~1/100000s 

 czułość: 0.03lux/F1.4 (kolor, 1/3s, 30IRE) / 0.3lux/F1.4 (kolor, 1/30s, 30IRE) /0lux/F1.4 

(IR wł.) 

 stosunek sygnału do szumu: >50dB 

 oświetlacz: 2 diody Array IR LED 

 zasięg oświetlacza: 30m (98ft) 

 kontrola oświetlacza: Automatyczna / ręczna 

 

Parametry obiektywu: 

 rodzaj: motozoom z autofocusem 

 ogniskowa: 2.7~13.5mm (F1.4) 

 kąt widzenia: H: 104° ~ 28° / V: 55° ~ 16° 



 

 

 maksymalna odległość ostrości: 0.2 m 

 zasięg DORI: Wykrywanie: 64m ~ 222m /Obserwacja: 26m ~ 89m / Rozpoznanie: 13m 

~ 44m 

 identyfikacja: 6m ~ 22m 

 

Parametry obrazu: 

 Kompresja wideo: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 

 Jednoczesna liczba strumieni wideo: 2 

 Rozdzielczość przetwarzania: 4Mpx (2688x1520) / 3Mpx (2304x1296) / 1080p - 2Mpx 

(1920x1080) / 1.3Mpx (1280x960) / 720p (1280x720) / D1 (704x576) / VGA (640x480) 

/ CIF (352x288) 

 prędkość i rozdzielczość przetwarzania: (główny strumień) 4Mpx (1 ~ 20kl/s) 3Mpx / 

2Mpx (1 ~ 25kl/s) / prędkość i rozdzielczość przetwarzania (pomocniczy strumień) D1 

(1 ~ 20kl/s) 

 Kontrola szybkości transmisji: CBR / VBR 

 Bitrate: 32K ~ 10240Kbps (H.264) 12K ~ 8448Kbps (H.265) 

 Dzień / Noc: Automatyczny (ICR) / kolor / czarno-biały 

 Kontrola wzmocnienia: Automatyczna (AGC) / ręczna 

 Balans bieli: Automatyczny (AWB) / naturalny / zewnętrzny / ręczny 

 Kompensacja tła: BLC / HLC / WDR 120dB 

 Redukcja szumów: 3D DNR 

 Smart IR: Wsparcie 

 Cyfrowy zoom: 16x 

 Strefy prywatności: wł. / wył. (4 obszary, położenie, rozmiar) 

 Detekcja ruchu: wł. / wył. (4 obszary, położenie, rozmiar, czułość, próg) 

 IVS: Przekroczenie linii, wtargnięcie 

 Obszar zainteresowania (Roi): Wł. / wył. (4 obszary) 

 Lustrzane odbicie: Wł. / wył. 

 Obrót obrazu: 0°, 90° 180°, 270° 

 

Interfejsy: 

 Ethernet: 1x RJ45 10/100 Base-T PoE 802.3af 

 Pamięć: 1x slot karty microSD/ microSDHC/ microSDXC do 128GB 

 Zasilanie: 1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie 

 Obsługiwane protokoły: HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; RTCP; UDP; SMTP; FTP; 

DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP;Bonjour; IEEE 802.1x; Multicast; 

ICMP; IGMP; TLS; RTCP 

 Zgodność ze standardem: Onvif profil S&G, API 

 Metoda strumieniowania: Unicast / Multicast 



 

 

 Użytkownicy online: Maks. 10 użytkowników / 20 użytkowników 

 Archiwizacja sieciowa: NAS, Karta microSD 

 Obsługa przez przeglądarki www: IE, Chrome, Firefox, Safari 

 Zdalne sterowanie: CMS (Smart PSS), Easy4ip 

 Urządzenia mobilne: iOS, Android 

 

Dodatkowe wymagania jakie musi spełniać urządzenie: 

 Certyfikat: CE (EN 60950:2000) / UL: UL60950-1 / FCC: FCC part 15 subpart B 

 Klasa szczelności: IP67 

 Stopień ochrony: IK10 

 Zasilanie: DC 12V /PoE DC 48V (802.3af klasa 0) 

 Pobór mocy: <9W 

 Wilgotność: 0 ~ 95% (bez kondensacji) 

 Temperatura otoczenia: -30°C ~ +60°C 

 Temperatura pracy: -30°C ~ +60°C 

 Waga: 400g (0.88IB) 

 Wymiary: Ø122x88.9mm (4.80” x 3.50”) 

 

2.3. Roboty elektryczne 

Wykonanie prac instalatorskich przez Wykonawcę związanych z położeniem okablowania w 

tym wykonanie podłączenia elektrycznego pomiędzy rozdzielnią a szafą serwerową w 

serwerowni zlokalizowanej w budynku przy al. Niepodległości 186. W ramach podłączenia 

należy położyć przewód 5x2,5mm2 o długości 3,5m pod podłoga techniczną,  dostarczyć i 

zamontować zabezpieczanie nadprądowe 3x16A gr. C w szafie elektrycznej Zamawiającego, 

przewód zakończyć gniazdem 3 fazowym 16A, oraz dostarczyć, zamontować i skonfigurować 

9 kamer wraz z wszelkimi niezbędnymi materiałami niezbędnymi do realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

2.4.  Dokumentacja powykonawcza  

Przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie elektronicznej dokumentacji 

powykonawczej zawierającej przebieg wykonanego okablowania  strukturalnego. 

Dokumentacja musi zawierać również położenie kamer wraz z nazwami i typem 

zainstalowanych urządzeń oraz zakresem widoczności kamer. 

 

3. 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. 

 



 

 

4. Oświadczenia i odpowiedzialność 

 

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

wiedzę i doświadczenie do pełnej realizacji przedmiotu umowy.  

4.2. 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.  

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

nowych materiałów, części oraz podzespołów. 

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

ustawy - Prawo Ochrony Środowiska. 

4.5. Zamawiający udostępnia Wykonawcy w celu wykonania zamówienia dostęp do 

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

i energii elektrycznej.  

4.6. 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).  

4.7. 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. 

4.8. 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. 

4.9. Wykonanie zamówienia zostanie potwierdzone protokołem odbioru zawierającym zakres 

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

Wykonawcy. 
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