
                                                                                                   
                                                                                                Sokolniki, dnia 15 czerwca 2011 r

Znak sprawy : RIOŚ.272.11.2011

                                                                   Z A P R O S Z E N I E
                              do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia 
                                                publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy 
                                                       Prawo zamówień publicznych 
    

I. Zamawiający

                        Gmina Sokolniki
                        ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
                        98 – 420 Sokolniki 
                        NIP 997 – 013 – 42 – 37,    REGON : 250855133
                        www.sokolniki.pl                ug@sokolniki.pl
                        tel. 62 78 45 159                  fax : 62 78 45 194

                        PROWADZĄCY  POSTĘPOWANIE 
                        Referat Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska
                        Urzędu Gminy w Sokolnikach 
                        tel. 62 78 46 101                   fax 62 78 45 194

Postępowanie przetargowe prowadzone jest na podstawie art.70¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r 
Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zmianami), w związku z art.275 pkt.2 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240, ze zmianami).
Do udzielenia zamówienia publicznego nie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r, Nr 113 poz.759, ze zmianami), oraz 
zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej zamówienia 
poniżej 14 000 euro, zatwierdzonym Zarządzeniem Nr 7/2008 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 
13.05.2008 r.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – 

II. Przedmiot zamówienia : 
     

Kamera kolorowa dzień/noc 
• przetwornik: 1/3" Super HAD CCD 
• rozdzielczość: 600 TVL 
• czułość: tryb dzienny 0.5 lux/F1.2 (kolor) tryb nocny 0 lux/F1.2 Sens-Up  
• napięcie zasilania: 24V AC lub 12V DC  
• SSDR, SSNR III, HLC, DIS, BLC, AES, AWB, AGC, Detekcja ruchu, Strefy prywatności 

OSD w języku polskim 
• video & DC Auto Iris
• maskowanie obrazu prywatnego z wyborem pozycji (12 stref)
• wykrywanie ruchu (8 stref)
• protokół Pelco-Coaxitron

http://www.sokolniki.pl/


• 24 godzinne monitorowanie za pomocą funkcji dzień/noc ICR
• zoom cyfrowy max. 16x
• gwarancja: 36 miesiący

Obiektyw Auto Iris 1.6 - 3.4mm
• regulowana ogniskowa obiektywu: 1.6 - 3.4mm 
• jasność: F1.4 
• mocowanie: CS 
• stosowany do kamer typu compact 
• regulacja ostrości oraz ogniskowej 
• sterowanie przysłoną: DC 
• kąt widzenia: ok. 172° - 78° dla przetwornika 1/3" 

Karta do cyfrowej rejestracji obrazu 16
Karta PCI-E , oprogramowanie w języku polskim, kompresja WAVELET lub MPEG4, 
detekcja ruchu, opisy kamer czas, data, rejestracja na dysku twardym komputera, zdalny 
podgląd przez sieć.

25 kl/sek dla 16 kamer

• złącza BNC oraz D-Type, 
• 1 kanał audio (od v.5.4) 
• sterowanie siłą sygnału kamer 
• kompresja MPEG4,Wavelet

oraz GEO-MPEG4 
• system NTSC oraz PAL 
• zdalny dostęp po TCP/IP oraz Dial-Up. 
• gwarancja 36 miesięcy 

Karta PCI do instalacji w komputerach klasy PC. 

• wyświetlanie wielokamerowe 
• rozdzielczość wideo max. 720x576 
• zabezpieczenie nagranych plików znakiem wodnym 
• kompresja GeoMPEG4, MPEG4 oraz Wavelet 
• detekcja ruchu 
• pełny TRIPLEX 
• rozbudowane możliwości pracy w sieci, (w zestawie programy do pracy w sieci: Remote 

View, GeoCenter, Multikast). Dostępu do programu głównego Remote Viev oraz innych 
(hasło administratora) 

• wbudowany serwer www 
• obsługa 1 toru audio 
• sterowanie głowic PTZ (Ademco, Pelco, Samsung, Sensormatic, VCL, Lilin, Cannon, 

Dynacolor, Sony, Panasonic, Kalatel, Mintron, DigiDome)
• powiadamianie w trybie alarmowym przez telefon lub EMAIL
• zdalne odtwarzanie sygnału audio
• dwukierunkowa transmisja sygnału dźwiękowego !! 
• Pre-Alarm
• SYSTEM WIZUALIZACJI OPERACJI KASOWYCH POS
• ZAAWANSOWANE CENTRUM MONITOROWANIA ALARMÓW CENTERV2



• WEBCAMV2, podgląd przez sieć w rozdz 720x576
• zliczanie obiektów
• mapa elektroniczna (E-Map)
• oprogramowanie w języku polskim

 

Dodatkowe akcesoria:

• moduł wejść / wyjść
• konwerter sygnału RS 232 na RS 485
• moduł do sterowania głowicami PTZ
• pilot podczerwieni 
• klawiatura GV

Dane techniczne:

 

System operacyjny Windows XP/ Windows 2000/ Windows 
Serwer 2003/Windows Vista/Windows 7

Liczba wejść wideo  16 

Przędkość zapisu 25 kl/sek (dowolnie dzielone na kamery)

Kompresja Wawelet, MPEG-4, GeoMPEG-4 

Rozdzielczość 
720 x 576, 720 x 576 bez przeplotu, 720 x 
288,640 x 480, 640 x 480 bez przeplotu, 640 x 
240, 320 x 240

Tryb zapisu ręczne /alarmowe/ kalendarz/ detekcja ruchu

Liczba wyjść wideo VGA

„Przelot” BRAK

Liczba wejść audio 1 RCA

Zdalne sterowanie komputer PC przez sieć (przez program 
kliencki lub przeglądarkę internetową)

Praca przez sieć TAK

Obsługiwane protokoły TCP/IP, HTTP

Archiwizacja HDD (CD-RW, DVD - zgodnie z 
możliwościami PC)

Export AVI, JPG, BMP, GIF, TIF, drukarka

Hasło TAK 

ZOOM TAK

Sposób wyszukiwania 
nagrań

lista wg dat, nr kamer, zdarzeń, indeksów 
obiektów

Przyspieszanie odtwarzania max. x 8

Regulacja parametrów 
obrazu kolor, kontrast, jasność, nasycenie



Poziomy jakości obrazu 5 poziomów jakości

Nazwy kamer 32 znaków

Data, czas TAK

Detekcja ruchu wiele niezależnie programowanych obszarów

„Znak wodny” TAK

Kontrola obiektywów i 
obrotnic TAK

Wejścia/ wyjścia alarmowe OPCJA (wymaga zainstalowania dodatkowej 
karty)

Powiadomienie e-mail, SMS

Wymiary -

Inne

• obsługa systemu POS
• zdalny podgląd przez tel. komórkowy 

(GPRS)
• wyszukiwanie, zliczanie obiektów
• elektroniczna mapa (E-Map)

Obudowa do kamer 
• do zastosowań zewnętrznych, emaliowana 
• wymiary : 110x112x350 mm. 
• grzałka : 12V lub 230V
• uchwyt GL210 w komplecie 

Zasilacz stabilizowany buforowy /A-13,8V/L-5A/2/EL-TR-65Ah/MC

• zasilacz z obudową na akumulator: 65Ah 
• napięcie wyjściowe: 11V÷13.8V DC 
• napięcie zasilania: 230V AC, 50Hz 
• transformator: 150VA toroidalny 
• nominalny sumaryczny prąd wyjściowy: 2x 2.5A lub 5.0A 
• możliwość buforowego podłączenia akumulatora 

Parametry elektryczne 

• ilośc wyjść: 2 
• napięcie zasilania: 230V/AC (-15%/+10%) 
• częstotliwość zasilania: 50Hz (47÷53Hz) 
• moc zasilacza: P 78W max. 
• pobór prądu: ( z sieci ~230V) 0,55A max. 
• napięcie wyjściowe: 11,0V÷13,8Vdc – praca buforowa 10,0V÷13,8Vdc – praca bateryjna 
• czas ustalania, narastania i trzymania napięcia wyjściowego: 500ms/150ms/110ms 
• zakres nastawy napięcia: 11,0 V÷15,0 V 
• zakres regulacji napięcia: ± 1% 



• napięcie tętnienia: 20mV p-p...250mV p-p 
• prąd wyjściowy: 2x 2,5 A lub 1x 5,0A max. 
• pobór prądu przez układy zasilacza: 77 mA max. 
• prąd ładowania akumulatora: 0,6A/1,2A/1,8A/2,4A max. konfigurowany ręcznie w 

zależności od wymagań i akumulatora, konektory :Φ6 (M6-0-2,5) 
• zabezpieczenie przed zwarciem SCP: I stopień = 200% ÷ 250% mocy zasilacza ograniczenie 

elektroniczne prądu i/lub uszkodzenie bezpiecznika topikowego w obwodzie akumulatora II 
stopień = 110% ÷ 150% mocy, bezpiecznik PTC, ponowne uruchomienie ręczne (odłączenie 
obwodu wyjściowego DC) 

• Zabezpieczenie przed przeciążeniem OLP: 110% ÷ 150% @65ºC÷25ºC mocy zasilacza - 
ograniczenie prądu poprzez bezpiecznik powracalny PTC, ponowne uruchomienie ręczne 
(odłączenie obwodu wyjściowego DC) 

• zabezpieczenie przed zwarciem w obwodzie akumulatora SCP: 6,3A- ograniczenie prądu, 
bezpiecznik topikowy T 6,3A (wymaga wymiany wkładki topikowej) 

• zabezpieczenie nadnapięciowe OVP: U>16,5V odłączenie napięcia wyjściowego, 
przywracane automatycznie (odłączenie +OUT) U> 14,5V sygnalizacja awarii 

• zabezpieczenie akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem: UVP U<10,5V (± 5%) – 
odłączenie zacisku –BAT regulacja opóźnienia: 20s/15min/1h/OFF 

• wyjścia techniczne: 
• AW wyjście sygnalizujące awarię zasilacza: wyjścia ( zadziałania SCP, OCP, OVP), 

akumulatora ( zadziałanie UVP, SCP, negatywny test, przekroczenie temp. max. - typ 
OC, 50mA max. Stan normalny : poziom L (0V), awaria: poziom hi-Z 

• BS wyjście sygnalizujące awarię zasilania sieciowego - typ OC, 50mA max. Stan 
normalny: poziom hi-Z, awaria: poziom L (0V), regulacja opóźnienia: 0s/5min/1h/6h 

• TAMPER wyjście sygnalizujące otwarcie lub oderwanie obudowy zasilacza   - 
microswitch x 2, styki NC (obudowa zamknięta), 0,5A@50V DC (max.) 

• sygnalizacja optyczna Diody LED: stan zasilania AC/DC, awaria, panel kontrolny: 
wyświetlacz LED+ klawiatura 

• sygnalizacja akustyczna sygnalizator piezoelektryczny ~75dB/0,3m, funkcja ON/OFF 
• bezpiecznik F1 T 6,3A 
• bezpiecznik F2 T 3,15 A/ 250V 6.2 

Parametry mechaniczne 

• wymiary obudowy: 405 x 405 x 178 (WxHxD) (+/-2mm) 
• mocowanie: 370 x 370, Φ6 WxH 
• miejsce na akumulator: 65Ah/12v lub 40Ah/12V lub 28Ah/12V lub 17Ah/12V (SLA) 
• waga netto/brutto: 8,10 kg/8,40 kg 
• kolor obudowy: RAL 9003 
• zamykanie: wkręt walcowy x 2: od czoła obudowy (opcja montażu zamka) 
• złącza: 

• zasilanie 230Vac: Φ0,63-2,05 (AWG 22-12) 
• wyjścia OUT i BS/AW : Φ0,51- 2,05 (AWG 24-12) 
• wyjścia akumulatora BAT: Φ6 (M6-0-2,5) 
• wyjście TAMPER : przewody 

• uwagi: obudowa posiada dystans od podłoża montażowego w celu prowadzenia 
okablowania 

Bezpieczeństwo użytkowania

• klasa ochronności: PN-EN 60950-1:2004 I (pierwsza) 
• stopień ochrony: PN-EN 60529: 2002 (U) IP20 
• wytrzymałość elektryczna izolacji: 



• pomiędzy obwodem wejściowym (sieciowym) a obwodami wyjściowymi zasilacza 
(I/P-O/P) 3000 V/AC min. 

• pomiędzy obwodem wejściowym a obwodem ochronnym PE (I/P-FG) 1500 V/AC 
min. 

• pomiędzy obwodem wyjściowym a obwodem ochronnym PE (O/P-FG) 500 V/AC 
min. 

• rezystancja izolacji: pomiędzy obwodem wejściowym a wyjściowym lub ochronnym 100 
M^, 500V/DC 

Parametry eksploatacyjne  

• temperatura pracy: -10ºC...+40ºC 
• temperatura składowania: +5ºC...+40ºC 
• wilgotność względna: 30%...90%, bez kondensacji 
• wibracje w czasie pracy: niedopuszczalne 
• udary w czasie pracy: niedopuszczalne 
• nasłonecznienie bezpośrednie: niedopuszczalne 
• wibracje i udary w czasie transportu: Wg PN-83/T-42106 12 

Parametry funkcjonalne i kompatybilność elektromagnetyczna  

• funkcjonalność PN-EN 50131-6 zgodność deklarowana przez producenta 
• kompatybilność elektromagnetyczna PN-EN 6100-4-2:1999, PN-EN 6100-4-4:2005, PN-EN 

6100-4-5:1998, PN-EN 6100-4-11:2005, PN-EN 6100-4-3:2002, PN-EN 6100-4-6:1999, 
PN-EN 6100-3-3:1997, PN-EN 6100-3-2:2004, PN-EN 55022: 2000, zgodność deklarowana 
przez producenta 

gwarancja: 24 miesiące

Akumulator żelowy 18Ah/12V 

• bezobsługowy 
• wymiary: 167 x 181 x 77 mm 
• waga: 5,5 kg 

Listwa bezpiecznikowa 
(napięcie zasilania: 10÷30V DC/ 10÷24V AC

• zabezpieczenie: SCP, OLP (bezpieczniki topikowe 1.5A)
• ilośc wejść/wyjść: 4/4
• prąd wyjściowy: 4x 1.5A max
• sygnalizacja optyczna LED
• zabezpieczenie: przeciwzwarciowe, przeciążeniowe

Moduł bezpiecznikowy AWZ-533 (dystrybucji napięcia LB-4) przeznaczony jest do niezależnego 
zasilania obwodów wyjściowych. Każde z wyjść zabezpieczone jest bezpiecznikiem (polimerowym 
lub topikowym). Wyjścia zabezpieczone są bezpiecznikami F1,5A, przepalenie wkładki 
sygnalizowane jest zapaleniem diody od danego wyjścia. Tor zasilający zabezpieczony jest przed 
przepięciami warystorami.

Moduł bezpiecznikowy LB-4 doskonale nadaje się do niezależnego zasilania kamer, czujek 



alarmowych i innych, gdzie uszkodzenie jednego z urządzeń nie może wpływać na pracę 
pozostałych. Wartość bezpieczników może być dowolnie zmieniana (przez instalatora) w celu 
optymalnego doboru zabezpieczenia. 

Wtyk BNC z odgiętką

Zasilacz awaryjny UPS

• Cztery gniazda wyjściowe (typu IEC320 C13) z podtrzymaniem awaryjnym 
• Synchronizacja z siecią 
• Zimny start - możliwość uruchomienia bez podłączonej sieci 
• Dźwiękowa sygnalizacja rozładowania baterii 
• Mikroprocesorowa kontrola parametrów 
• port komunikacji USB
• Odporność na przeciążenia 
• Zabezpieczenie przed zwarciem 
• Filtr telekomunikacyjny 

 Specyfikacja techniczna

Moc wejściowa: 800VA
Moc wyjściowa: 490W
Kształt napięcia wyjściowego: modulowany sinus

Dysk twardy  WD15EARS 1,5TB Caviar Green 64MB SATA 

Format3,5 cali

Pojemność 1500 GB

Interfejs Serial ATA II

Prędkość obrotowa 5400 rpm

Pamięć Cache 64 MB

Technologia przechowywania HDD

Rodzina produktów Caviar Green Power

Typ łożyska FDB

Maksymalny transfer wewnętrzny 748 Mbps

Maksymany transfer zewnętrzny 300 MB/s

Średni czas dostępu 8,9 ms

Technologia S.M.A.R.T. Tak



Waga 630 g

Funkcja oszczędności energiiTak

Technologia NCQ Tak 

Zamawiający opisany wyżej sprzęt potrzebuje w następującej ilości : 
1) kamera kolorowa – 13 szt.
2) obiektyw – 13 szt
3) karta – 1 szt
4) obudowa 13 szt.
5) zasilacz stabilizowany – 1 szt.
6) akumulator – 1 szt.
7) listwa bezpiecznikowa 4x4 – 4 szt.
8) wtyk BNC z odgiętką – 30 szt.
9) UPS – 1 szt.
10) dysk twardy – 1 szt.    

III. Termin wykonania : 
      1) rozpoczęcie od dnia podpisania umowy
      2) zakończenie do dnia 31 lipca 2011 r

4.Miejsce i sposób pobrania zapytania ofertowego oraz uzyskanie dodatkowych informacji,
   oraz osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami : 
   1) niniejsze zaproszenie wraz z załącznikami podlega umieszczeniu na stronie internetowej 
       Zamawiającego : www.sokolniki.pl /BIP
   2) osoba upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami – Pani Jolanta Cieśla – tel. 62 78 46 101
        

5.Kryteria wyboru ofert : 
   1) cena – znaczenie – 100 % 

Oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją.
Oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie.
Wykonawca przedstawił ofertę zgodną, co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę 
oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez 
Wykonawców w zakresie przedstawionego kryterium.

Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w 
poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru 
najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną 
punktację: punktacja 0 - 100 (100 % = 100 pkt).

Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert 
przedstawione w tabeli

Nazwa kryterium Waga

Cena 100%

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium otrzyma maksymalną liczbę 
punktów. Pozostałym Wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie 
odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany, jako wartość 
punktowa oferty. 

http://www.sokolniki.pl/


Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla 
Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz 
wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i 
usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.

Nazwa 
kryterium

Wzór Sposób oceny

Cena Najniższa cena spośród złożonych ofert w zł. (brutto)/cena badanej 
oferty w zł. (brutto) x 100 pkt.

Według wzoru 
matematycznego 

Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w 
oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane 
zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego 
oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

1)  Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej
      spośród ofert uznanych za ważne.  

6.Wymagania, jakie powinni spełnić Wykonawcy zamówienia, w zakresie wymaganych
   dokumentów i oświadczeń (np. Zezwolenia, koncesje, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego)
   1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
        działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do ewidencji
        działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
        zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
        przed upływem terminu składania ofert – złożone w formie oryginału lub kserokopii 
        poświadczonej "za zgodność z oryginałem" dokonanym przez składającego ofertę, 

7.Sposób przygotowania oferty :
    1) ofertę należy złożyć na "Formularzu ofertowym", którego wzór stanowi załącznik 
         do niniejszego zaproszenia, 
    2) dołączeniu do oferty zaakceptowanego projektu umowy, której wzór stanowi załącznik nr 2
         do niniejszego zaproszenia.

8.Miejsce i termin złożenia ofert : 
   1) ofertę należy złożyć do dnia 22 czerwca  2011 r, do godziny 15.45.

Ofertę można złożyć za pomocą faksu (nr fax 62 78 45 194), wysyłając formularz na adres 
rios@sokolniki.pl , lub w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Sokolniki, ul. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98 – 420 Sokolniki, pokój nr 10. 

Załączniki : 
Załącznik nr 1    Formularz ofertowy
Załącznik nr 2    Projekt umowy 

mailto:rios@sokolniki.pl

