
AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ 
ul. Śmidowicza 69 

81-127 Gdynia 

Gdynia dnia 17.02.2017 r. 

Dotyczy: postępowania nr 07/ZP/ 17 Przebudowa parteru budynku nr 365 na terenie Akademii 
Marynarki Wojennej Gdyni. 

ZAPYTANIA DO SIWZ oraz WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający - Akademia Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69 , 81-127 Gdynia, 
tel./faks 261 262 963, w dniu 15.02.2017 r. otrzymał zapytanie dotyczące SIWZ 
i udzielił następujących wyjaśnień: 

Pytanie 1 
Zwracam się z pytaniami dotyczącymi sprawy 07/ZP/l 7 - Przebudowa parteru budynku nr 
365 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. 
Dokument: „Branza_elektryczna_razem.pdf' w pkt. 3.4.9. powołuje się na osobne 
zestawienie kamer i rejestratora do monitoringu. 
Niestety takie zestawienie elementów monitoringu nie zostało dołączone do dokumentacji. 
Informacje zawarte w projekcie i w przedmiarach są niewystarczające do wybrania i wyceny 
kamer monitoringu IP. 
Proszę o dodatkowe informacje mówiące o tym jakie parametry i jakie funkcjonalności są 
wymagane od kamer monitoringu IP. 

Odpowiedź na pytanie 1 
Wymagania dla rejestratora monitoringu: 
H.265/MJPEG/MPEG4 podwójny strumień kodowania 
Podgląd na żywo w rozdzielczości minimum HDMI l 920xl080 
Nagrywanie w rozdzielczości minimum 2 Mpx, 
Odtwarzanie do l 6kanałów przy rozdzielczości @ 1080p, przy 12/8/6/5/4/3 Mpx max 
odtwarzanie do 2 kan. 
Obsługa kamer IP różnych marek: 
Zdalna obsługa ustawień parametrów nagrywania kamer 
Wyszukiwanie i konfiguracja kamer IP w sieci 
Obsługa PTZ 
Protokół zgodny ze standardem ONVIF 
Obsługa minimum 2 dysków SATA, 2 porty USB 
wyposażony w 2xHDD 4GB 
Obsługa przez sieć LAN 
Archiwizacja Flash drive I USB HDD I Ściąganie przez sieć 
Zasilanie DC l 2V /4A zasilacz w kpl. 

Wymagania dla kamer wewnętrznych 
kamera kopułowa minimum 2 megapixela (1920x 1080 przy 25 kl./s). 
stały obiektyw 3.6 mm 
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zasilanie napięciem 12 VDC I Po E (802.3af). 
Podłączenie sieci RJ-45 (10/1 OOBase-T) 
Protokół zgodny ze standardem ONVff 

Wymagania dla kamer zewnętrznych kompaktowych: 
rozdzielczość minimum 2 megapixcła (1920x 1080 przy 25 kl.Is), 
Obsługa lCR Dzieil/Noc 
obiektyV\c 2.7-12 mm, 
IR o zasięgu do 60m 
Zasilanie DC12V, PoE (802.3at) 
Standard IP66 
W kamerach zewnętrznych zastosować zabezpieczenie przeci\vprzepięciowe Ethernet 

Wymagania dla switch POE: 

ilość portów: 24x RJ-45 I O/lOOMbps 
ilość portów PoE: 24x RJ-45 lEEE 802.Jaf 
moc zasilacza PoE: min 250\V 
2 po1ty Gigabit Ethcrnet/SFP 
przepushnvość: min 12,8Gb/s 

Dodatkowo należy ująć w wycenie ofertowej UPS rack zapewniający czas pracy instalacji 
monitoringu przez min 6h 

B.Adamczak 261 262 537 
17.02.2017 r. 
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