
Egz. nr 1 

  

 

 
 

SZCZEGÓŁOWA KONCEPCJA TECHNICZNA 
 
 
 

Rozbudowy i przebudowy instalacji monitoringu wizyjnego CCTV oraz KD 
dla  

Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie 
 

(Koncepcja techniczna dla budowy zintegrowanego, centralnie zarządzanego technicznego systemu zabezpieczenia i 
ochrony w budynku PKiN [część wysokościowa –A] w tym dokumentacja techniczna zawierająca charakterystyki urządzeń 

oraz wskazująca ich miejsce zainstalowania [System Kontroli Dostępu, Telewizja Przemysłowa]) 
 

 
 

 
INWESTOR: 
 
Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o. 
Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa 
 
 
 
RODZAJ  OPRACOWANIA: 
 

T O M   I 
 

SZCZEGÓŁOWA KONCEPCJA TECHNICZNA 
 
 
WYKONAWCA: 
 
 

 
Ireneusz Kamiński 
ul. Bolivara lok. 53 03-340 Warszawa, NIP 113-028-83-36  

 
ZESPÓŁ  AUTORSKI: 
  

Opracował i projektował: 
Ireneusz Kamiński 

 Jakub Skwara 

 Krzysztof Rybak 

 Piotr Tarnowski 

 
 

Warszawa, grudzień 2016 



2 

 

SPIS TREŚCI 
 

1. Metryka dokumentu ........................................................................................................................... 3 

2. Informacje ogólne o wytycznych dla  telewizji dozorowej CCTV ............................................................. 4 

2.1 Przedmiot i zakres opracowania ................................................................................................... 4 

2.2 Podstawa i zakres opracowania: .................................................................................................. 4 

3. Założenia funkcjonalno – użytkowe dla nowo planowanego systemu VMS ............................................. 7 

3.1 Ogólne założenia dla platformy VMS ............................................................................................ 7 

3.2 Wymagania szczegółowe dla platformy VMS (Architektura, funkcjonalności serwera i klienta) ........... 8 

3.3 Założenia dla wymogów jakościowych rejestracji obrazu .............................................................. 17 

3.3.1 Obserwacja na piętrach – obszar wind i główne ciągi komunikacyjne dla poziomów od +6 do +30 19 

3.3.2 Wzmocniona obserwacja otwartych przestrzeni poziomów +4 i +6 ............................................. 21 

3.3.3 Dodatkowe punkty kamerowe dla pięter +15 oraz +20 - Biura Zarządu Pałacu oraz Urząd Miasta 
Stołecznego Warszawy ............................................................................................................................ 23 

3.3.4 Obserwacja poziomów i pięter technicznych Pałacu tj. -2, -1,+14,+28, +29, +31, +32, +33, +34, +4024 

3.3.5 Kamery do obserwacji wybranych miejsc:Klatki C,D,E,F dla poziomu +6 orazklatki A i B na 
poziomie +15 tzw. „przepierzenie” ............................................................................................................. 26 

3.3.6 Obserwacja poziomów i stref na zewnątrz Pałacu – kamery zewnętrzne .................................... 27 

3.4 Zestawienie ilościowe nowych kamer dla poszczególnych stref w Pałacu ...................................... 34 

3.5 Rejestracja materiału wideo w Pałacu ......................................................................................... 34 

3.6 Minimalne parametry serwerów dla rejestracji materiału z kamer .................................................. 34 

3.7 Pomieszczenie monitoringu i jego aranżacja ............................................................................... 37 

3.8 Serwerownia na potrzeby monitoringu ........................................................................................ 37 

3.9 Synchronizacja czasu ............................................................................................................... 38 

4. System kontroli dostępu (KD) ........................................................................................................... 38 

4.1 Zaawansowane funkcje systemu Kontroli Dostępu ....................................................................... 39 

4.2 Serwery Systemu Kontroli Dostępu oraz kontrolery i czytniki przejść ............................................. 41 

4.3 Stacja do obsługi systemu KD .................................................................................................... 43 

4.4 Szczegółowe funkcjonalności kontroli dostępu ............................................................................ 43 

5. Zasilanie systemów CCTV i KD ........................................................................................................ 47 

6. Oprogramowanie Zarządzające PSIM ............................................................................................... 47 

7. Szacunkowy kosztorys wdrożenia systemów ..................................................................................... 54 

8. Struktura sieci aktywnej ................................................................................................................... 54 

9. Trasy kablowe, okablowanie, szafy  – infrastruktura sieci pasywnej ..................................................... 56 

10. Podsumowanie ............................................................................................................................... 58 

11. Spis załączników ............................................................................................................................. 58 

 
 



 

1. Metryka dokumentu 
 

Tytuł dokumentu: 

Projektował/Opracował 

Adres mailowy autora(ów): 
Klauzula poufności: 

 
Historia dokumentu 
 

Nr 
wersji 

Data wersji Autor zmiany

   
   
   
   
   
   
   
   

 
Akceptacja dokumentu 
 

Nr 
wersji 

Data 
akceptacji 

Akceptujący

   
   

 
Zmiany w dokumencie 
 

Nr 
wersji 

Data wersji Autor zmiany

   

Szczegółowa Koncepcja Techniczna
Rozbudowy i przebudowy instalacji monitoringu wizyjnego CCTV 

oraz KD 
dla  

Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie
 
Ireneusz Kamiński 
Jakub Skwara 
Krzysztof Rybak 
Piotr Tarnowski 
 

 

 
NIE Data stworzenia dokumentu:

Autor zmiany Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 

 
 
 
 
 
 
 
 

Akceptujący Zakres 

Merytoryczny 
Projektowy 

Autor zmiany Zakres zmian 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3 

Szczegółowa Koncepcja Techniczna 
Rozbudowy i przebudowy instalacji monitoringu wizyjnego CCTV 

Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie 

 

Data stworzenia dokumentu: 06.12.2016 

Podpis 

 
 



4 

 

 

2. Informacje ogólne o wytycznych dla  telewizji dozorowej CCTV 
 

2.1 Przedmiot i zakres opracowania 

 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Szczegółowa Koncepcja Techniczna (dalejSKT) dla systemu telewizji dozorowej (dalej 
CCTV) oraz systemu Kontroli Dostępu (dalejKD) dla planowanej inwestycji rozbudowy i przebudowy instalacji monitoringu wizyjnego 
CCTV oraz KD dla Pałacu Kultury i Naukiw Warszawie, dalej szczegółowo opisanej. 

W skład opracowania wchodzi szczegółowy opis techniczny wymagań stawianych modernizowanej, relokowanej i nowobudowanej 
instalacji CCTV wraz z opisem minimalnych parametrów punktów kamerowych oraz szczegółowych wytycznych oprogramowania 
zarządzającego opartego o otwartą platformę bezpieczeństwa typu VMS – Video Management System (dla ujednolicenia nazewnictwa 
przyjęto w dalszej części dokumentu stosowanie definicji VMS) oraz kompleksowej modernizacji Kontroli Dostępu dla planowanych 
obszarów Pałacu wraz z platformą zarządzającą typu Physical Security Information Management(dalej PSIM) dla potrzeb integracji 
zastosowanych rozwiązań bezpieczeństwa. 
 
 

2.2 Podstawa i zakres opracowania: 

Podstawę opracowania stanowią: 
 

a. Obowiązujące, wykorzystane przepisy i normy: 
 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 

• Dz. U. Nr 13 z dnia 10-04-1972 poz. 93 – Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 
dnia 28-03-1972r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 
rozbiórkowych; 

• Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z późn. zm.); 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881); 

• Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. wraz ze zmianami o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 Nr 62 poz. 504); 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10.01.2011 w sprawie utrwalania przebiegu imprezy 
masowej; 

• Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 2013, poz. 1594, z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 nr 145 poz. 1221); 

• Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228); 

• PN-EN 62676-1-1:2014-06 – wersja angielska. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach – Część 1-1: 
Wymagania systemowe – Postanowienia ogólne; 

• PN-EN 62676-1-2:2014-06 – wersja angielska.  Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach – Część 1-2: 
Wymagania systemowe – Wymagania eksploatacyjne dotyczące transmisji wizji; 

• PN-EN 62676-2-1:2014-06 – wersja angielska.  Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach – Część 2-1: 
Protokoły transmisji wizji – Wymagania ogólne; 

• PN-EN 62676-4:2015-06 – wersja angielska. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach – Część 4: 
Wytyczne stosowania; 

• PN-EN 50133-1:2007 - Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostępu w zastosowaniach dotyczących zabezpieczenia -- 
Część 1: Wymagania systemowe. 

• PN-EN 50133-2-1:2002 - Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostępu stosowane  w zabezpieczeniach -- Część 2-1: 
Wymagania dla podzespołów. 

• PN-EN 50133-7:2002 - Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostępu stosowane w zabezpieczeniach -- Część 7: Zasady 
stosowania. 

• Normy dotyczące pomieszczeń i urządzeń do przechowywania wartości. 

• PN-EN 1143-1+A1:2009 - Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości - Wymagania, klasyfikacja i metody 
badań odporności na włamanie -- Część 1: Szafy, szafy ATM, pomieszczenia i drzwi do pomieszczeń. 
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• PN-EN 1143-2:2004 - Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości  - Wymagania, klasyfikacja i metody badań 
odporności na włamanie -- Część 2: Systemy depozytowe. 

• PN-EN 1300:2006 - Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości -  Klasyfikacja zamków o wysokim stopniu 
zabezpieczenia z punktu widzenia odporności na nieuprawnione otwarcie. 

• PN-EN 14450:2006 - Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości - Wymagania, klasyfikacja i metody badań 
odporności na włamanie - Pojemniki bezpieczne i szafy. 

 

b. Dla okablowania strukturalnego i elementów sieci pasywnej 

 
• PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 1: Wymagania ogólne 

• ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 - Information technology - Generic cabling for customer premises 

• PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 2: Budynki biurowe; 
• PN- EN 50173-5:2009; A1:2011 Technika informatyczna - Część 5: Centra danych,  

• PN-EN 50173-5:2009/A2:2013-07 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 1- Specyfikacja i zapewnienie 
jakości 

• PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 2- Planowanie i wykonawstwo 
instalacji wewnątrz budynków 

• PN-EN 50174-3:2014-02 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 3 – Planowanie i wykonawstwo instalacji 
na zewnątrz budynków 

• TIA-942: Data Centre Cabling captures IT, power, resilience, HVAC, security published in 2005 
• PN-EN 50600-1:2013-06 – Technika Informatyczna, Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych (EN 50600-

2-1 do -2-6) 

• PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania; 

• PN-EN 50288-4-1:2014-02 Przewody wielożyłowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesyłu danych -- Część 4-
1: Wymagania grupowe dotyczące przewodów ekranowanych, testowanych do częstotliwości 600 MHz -- Przewody 
przeznaczone do poziomego i pionowego układania w budynkach 

• PN-EN 60332-1-2:2010/A1:2016-02, PN-EN 60332-3-24:2009, PN-EN 60332-3-22:2009, PN-EN 60754-1:2014-11, PN-EN 
60754-2:2014-11, PN-EN 61034-2:2010  - Normy międzynarodowe związane z palnością powłoki kabla. 

• PN-EN 50310:2012 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem 
informatycznym. 
 

c. Inne wytyczne w tym: 
 

• Wytyczne użytkowników systemów CCTV i KD w Pałacu Kultury i Nauki tj. działu bezpieczeństwa w zakresieoczekiwanych 
funkcjonalności nowych systemów oraz miejsc podlegających zabezpieczeniu. 

• Wizje lokalne przeprowadzone na obiekcie oraz analiza wskazówekpersonelu Pałacu w zakresie obecnego zakresu 
zabezpieczenia poszczególnych pięter i stref mających być objętymi kontrolą CCTV i KD.  
 

Zakres SKT obejmuje: 
 

a. Dobór sprzętu rejestrująco-oglądowego CCTV oraz lokalizacja urządzeń rejestrujących obraz 

Wśród systemów zabezpieczeń technicznych wspomagających ochronę fizyczną obiektuoraz pozostałej infrastruktury Pałacu Kultury 
podczas codziennej eksploatacji, system telewizji dozorowej CCTV  stanowi podstawowe narzędzie analizy zdarzeńoraz ochrony 
zarówno osób jak i mienia stanowiącego własność Pałacu lub  podmiotów wynajmujących poszczególne powierzchnie użytkowe. 
 
System CCTV stanowić będzie zatem jedno z pierwszych źródeł informacji o wykrytych zdarzeniach, jak również jest podstawowym 
źródłem materiału dowodowego dla dalszej ewaluacji zdarzeń i gromadzenia materiału dowodnego na wypadek takiej potrzeby. 
Przewidziane do wdrożenia rozwiązanie przeznaczone jest do pracy zarówno podczas  komercyjnego, codziennego wykorzystania 
obiektu, ale również w przypadku wykorzystania dla zarządzania podczas wydarzeń o charakterze okazjonalnym (np. uczestników 
imprezy masowej czy okolicznościowej na obszarze całego budynku) czy zdarzeń związanych z sytuacjami kryzysowymi. 
 
NiniejszaSKT w swoim zakresie obejmuje również modernizację wybranych punktów kamerowych na zewnątrz Pałacupoprzez montaż 
nowych kamer obrotowych wspartych kamerami multi-megapikselowymi.  
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b. Dobór kontrolerów, czytników oraz oprogramowania zarządzającego Kontrolą Dostępu 

Proponowany w SKT system kontroli dostępu jest adaptacyjnym, modularnym, skalowalnym i wyposażonym w wiele przydatnych 
funkcji kompletnym rozwiązaniem end-to-end. System jest przystosowany do obsługi dużych obiektów lub grup obiektów 
posiadających do 65 tysięcy punktów z kontrolą wejścia (drzwi, kołowroty i inne urządzenia) oraz do 1 miliona autoryzowanych 
użytkowników. System posiada rozbudowany pakiet API/SDK do zaawansowanej integracji z innymi systemami, w typ z systemem 
telewizji dozorowej oraz platformą integracyjną typu PSIM. 
 
 
 

c. Dobór platformy integrującej wraz z funkcjonalnościami pozwalającymi na integrację systemów CCTV, KD i innych na 
obiekcie 

Integrację systemu KD z systemem CCTV planuje się zrealizować jako integrację dwukierunkową i polegającą przede wszystkim na 
automatycznym wyświetlaniu obrazu z kamery wywoływanym określonymi zdarzeniami z danego przejścia oraz na przekazywaniu 
wybranych zdarzeń systemu KD do systemu CCTV w celu wywołania alarmu lub oznaczenia materiału wideo.  
 
Integracja pomiędzy systemami KD i CCTV będzie zrealizowana za pomocą opisanej w oddzielnym rozdziale platformy integrującej 
typu PSIM. 
 
Integracja systemu KD z systemem SSP polegać będzie na przewodowych połączeniach wyjść panelu systemu SSP z wejściami 
dedykowanych kontrolerów systemu KD. 
 
W przypadku wystąpienia pożaru odpowiednie wyjście panelu SSP zostanie aktywowane i wyzwoli wejście AUX IN odpowiadającego 
mu kontrolera systemu KD lub modułu wejść. Dedykowany kontroler/moduł odblokuje wyśle przez sieć odpowiednią komendę do 
pozostałych kontrolerów na piętrze. W ten sposób automatycznie zostaną odblokowane drzwi w danej strefie pożarowej (piętrze). 
 

 
 
Integracja systemu KD z systemem sterowania windami polegać będzie na instalacji w windach dedykowanych czytników i 
kontrolerów połączonych z klawiaturą wybierania pięter. Dedykowane kontrolery zostaną połączone z serwerem systemu KD poprzez 
sieć LAN. W aplikacji systemu KD zostaną zdefiniowane grupy użytkowników wind i zostaną im nadane uprawnienia dostępu do 
danych pięter na podstawie istniejących stref dostępu. Każda jednostka logiczna typu „piętro” zostanie odpowiednio zmapowana z 
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wyjściami przekaźnikowymi dedykowanych kontrolerów w windach. Dzięki temu dla danego użytkownika zostaną aktywowane 
przyciski wyboru tylko tych pięter, do których będzie on miał dostęp. 
 

3. Założenia funkcjonalno – użytkowe dla nowo planowanego systemu VMS 
 

3.1 Ogólne założenia dla platformy VMS 

 
Istniejący system CCTV, budowany był w różnych okresach (co najmniej 10 lat) i opiera się o kamery analogowe o rozdzielczościach 
do 4CIF, z których obraz rejestrowany jest na dedykowanych serwerach zlokalizowanych w szafie rack,  w pomieszczeniu 
towarzyszącym centrum monitoringu. Istniejące rozwiązania analogowe oparte są o rejestratory analogowe zlokalizowane w tym 
samym pomieszczeniu. 
 
W związku potrzebą unifikacji infrastruktury bezpieczeństwa (monitoringu wizyjnego) SKT zakłada unifikację platformy rejestrującej 
obraz z nowo instalowanychkamer IP poprzez rozbudowę funkcjonalną (wymagania stawiane oprogramowaniu zawarte w dalszej 
części niniejszego opracowania) oraz relokalizację części posiadanej infrastruktury w celu optymalizacji jakościowej nowego systemu 
opartego zarówno na istniejących elementach jak i nowych opisanych w niniejszym SKT, tj. istniejące okablowanie analogowe dla 
kamer zewnętrznych zostanie wykorzystane w celu instalacji nowych kamer megapikselowych oraz multimegapikselowych (poprzez 
zastosowanie media konwerterów) w celu podniesienia jakości zewnętrznej infrastruktury CCTV Pałacu. 
 
Modernizowany i nowobudowany system VMS w pełni musi opierać się o rozwiązania IP, a w przypadku miejsc gdzie zakłada się 
modernizację istniejącej infrastruktury,usunięcie kameri instalację w ich miejsce kamer megapikselowych i multimegapikselowych oraz 
instalację nowych punktów kamerowych w miejscach pozwalających na detekcję i identyfikację zdarzeń zarówno w obszarze działania 
samego CCTV ale również w połączeniu ze zdarzeniami z kontroli dostępu w celu ich prawidłowej identyfikacji. 
 
System będzie składał się z kamer stałopozycyjnych megapikselowych o rozdzielczości co najmniej 3 megapiksele 2048 (H) x 1536 
(V), a w wybranych miejscach ogląd wzmocniony będzie kamerami typu 5,6,8,12 oraz 30 Mpix wspartych analizą obrazu wykrywającą 
istotne z perspektywy bezpieczeństwa obiektu zdarzenia, w szczególności na obszarach o niskim współczynniku ruchu i obecności 
osób w ograniczonym zakresie np. dachy czy poziomy od +30. 
 
Wszystkie dotychczas stosowane kamery obrotowe na zewnątrz Pałacu zastąpione zostaną nowymi kamerami o rozdzielczościach co 
najmniej Full HD 1920 (H) x 1080(V) wyposażonych w funkcje i obiektywy o ogniskowych szczegółowo opisanych w dalszej części 
SKT z zastosowaniem doświetlenia laserowego o zasięgu co najmniej 450 metrów, tak aby zakres obserwacji pozwalał na detekcję i 
identyfikację zdarzeń na obszarach będących w zarządzaniu Pałacu jak np. parkingi lub w przypadku stanów wyższej konieczności 
również obszary ulic Emilii Plater czy ul. Marszałkowskiej. Z racji występowania naturalnej przeszkody w postaci parku od strony ulicy 
Świętokrzyskiej identyfikacja zdarzeń na jego obszarze może być utrudniona. 
 
 
Głównym elementem rozwiązania CCTV musi być platforma integrująca typu VMS obsługująca i nie ograniczona 
technologicznie pod kątem typów wspieranych kamer – kamery analogowe, IP w tym multimegapikselowe, oraz kamery 
multisensorowe, ale również pod kątem wykorzystywanych  obecnie kompresji obrazu: MJPEG, MPEG-4, H.264, JPEG 2000.  
 
Platforma programowa VMS musi być rozwiązaniem w pełni otwartym, wspierającym nie tylko różnorodne kamery, ale również musi 
posiadać możliwość wykorzystania i integracji specjalistycznych kamer np. termowizyjnych. Ponadto platforma musi wspierać otwarte 
standardy jak ONVIF, PSIA, jak również musi posiadać specjalistycznypakiet deweloperski SDK w celu integracji z innymi systemami 
bezpieczeństwa na obiekcie Pałacu Kultury i Nauki. 
 
Otwartość zastosowanej platformy VMS musi pozwalać użytkownikowi systemu oraz osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo 
rozbudowywać system w przyszłości na wypadek takiej potrzeby nawet o pojedynczy element jakim może być kamera ale również w 
sytuacji, jeśli zajdzie taka potrzeba,do integracji z innymi systemami bezpieczeństwalub innymi jak systemy parkingowe. Dlatego 
wymaganym jest, aby zastosowane oprogramowanie posiadało dostępny pakiet deweloperski SDK do takowej integracji.  
 
Ponadto z racji bycia miejscem użyteczności publicznej, znajdującym się  w ścisłym centrum warszawy, na skrzyżowaniu 
ważnych punktów komunikacyjnych, miejsc agregacji ludności podczas imprez masowych czy zdarzeń o charakterze 
incydentalnym, krytycznym jest, aby system posiadał możliwość dostępu do jego zasobów przez jednostki Komendy 
Stołecznej Policji, ABW czy też innych służb mundurowych. 
 
Dlatego też w celu optymalizacji kosztowej i racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi planowany do 
implementacji system CCTV nie może posiadać polityki licencyjnej opartej o kosztowe dołączanie kolejnych stanowisk 
oglądowych tj. rozbudowa systemu o 1 kolejną stację oglądową nie może wiązać się z koniecznością zakupu licencji 
oprogramowania w tym zakresie. 
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Zabezpieczenie dla codziennej pracy związanej z zabezpieczeniem obiektu 
 
Zaprojektowane do wdrożenia rozwiązanie CCTV pod kątem jakości rejestrowanego materiału opiera się w znacznej mierze na 
rozporządzeniu MSWiA z dnia 10.01.2011 w sprawie utrwalenia przebiegu imprezy masowej,aw wybranych obszarach krytycznych 
przewyższa przywołane tutaj parametry jakościowe. Przywołane rozporządzenie pozwala na ujednolicenie strategii zabezpieczenia 
poszczególnych stref (obszarów) będących w zarządzaniu Pałacu oraz na osiągnięcie powtarzalnych rezultatów w zakresie jakości 
materiału nagranego za pośrednictwem kamer systemu VMS. 
 
Ponadto przewiduje się objęcie dodatkowym nadzorem wizyjnym strefy o dużej koncentracji ludzi w obszarze głównych wejść na 
tereny poszczególnych ciągów komunikacyjnych, widowni teatru 6 piętro (poziom +6), pomieszczeń technicznych (poziomy -2, -1, 3, 
14, +28, +29, +31 +32, +33, +40) i innych takich jak parkingi dla pracowników i interesantów. Szczegółowe lokalizacje kamer 
przedstawiono na rysunkach stanowiących uzupełnienie niniejszej SKT. 
 
Okres całodobowej pracy systemu VMS wymusza na nim odmienne uwarunkowania pracy związanej z analizą zdarzeń  w tym 
parametry rejestracji obrazu. W związku z tym w wybranych miejscach zakłada się dodatkowe kamery stałopozycyjne, multisensorowe 
pozwalające na dokładniejszą detekcję i analizę „post factum” zdarzeń w strefach o potencjalnym zagrożeniu i sąsiadującej 
przestrzeni publicznej. Dodatkowe kamery obrotowe umożliwią jednocześnie całodobowy szczegółowy ogląd i rejestrację obrazu z 
wybranych zdarzeń w obszarach gdzie zastosowanie kamer stałopozycyjnych byłoby nieracjonalne pod kątem kosztów użytkowania, a 
osiągnięty efekt byłby nieporównywalnie niższy od poniesionych nakładów inwestycyjnych.  
 
W związku z narażeniem obiektu na akty wandalizmu i ewentualnej kradzieży, wszystkie wejścia i wjazdy na teren obiektu, ciągi 
komunikacyjne oraz inne strefy wybrane przez użytkownika zostaną objęte ciągłą wizualizacją i rejestracją obrazu wspartą w 
wyznaczonych miejscach kamerami obrotowymi wyposażonymi w zintegrowane doświetlenie laserowe. 
 
Zabezpieczenie wybranych miejsc jak np. dachy oraz poziomy od +30 przewiduje się zabezpieczyć przy użyciu kamer wyposażonych 
w analizę wideo w pełni zintegrowaną z platformą zarządzającą VMS oraz realizującą poniższe reguły: 
 

• Detekcja wałęsania się na obszarach objętych zasięgiem (polem widzenia) kamery 
• Detekcja pozostawionych przedmiotów na obszarach pola widzenia kamery 

• Zliczanie osób powyżej danego progu ilościowego na wybranych obszarach – dla poziomów od +30 

 
 

3.2 Wymagania szczegółowe dla platformy VMS (Architektura, funkcjonalności serwera i klienta) 

 
WYMAGANIA W ZAKRESIE ARCHITEKTURY LICENCJNOWANIA SYSTEMU 

 
• Oprogramowanie musi posiadać czytelną, prostą politykę licencjonowania opartą o klucze licencyjne z możliwością ich 

grupowania w celu optymalizacji kosztowej dla użytkowników końcowych;  

• Oprogramowanie musi opierać się o licencjonowanie dostępu (możliwości podłączenia) kamer wideo lub innych źródeł 
wideo o specyfice szczegółowo opisanej w dalszej części wymagań; 

• Oprogramowanie musi być skalowalne od jednego klienta, serwera i kamery do setek klientów, serwerów i kamer; 
• Oprogramowanie musi posiadać elastyczną  skalowalną -  co najmniej 3 stopniową skalę (wersję) funkcjonalności 

oprogramowania z możliwości migracji do wyższej wersji z niższej (mniejszej liczby funkcjonalności).; 

• Oprogramowanie musi udostępniać nieodpłatną aplikację kliencką bez ograniczeń ilościowych w instalacji w zakresie 
urządzeń – stacji oglądowych.  

• Oprogramowanie musi udostępniaćpakiet SDK w celu integracji z rozwiązaniami trzecimi 
• Oprogramowanie musi udostępniać nieodpłatną wersję oprogramowania dla aplikacji mobilnych z obsługą urządzeń 

opartych co najmniej o system iOS i Android 
• Oprogramowanie musi posiadać możliwość dostępu (na takich samych zasadach i w oparciu o te same funkcjonalności co 

standardowa aplikacja kliencka oprogramowania) do systemu poprzez aplikację kliencką opartą o przeglądarkę internetową.  
• Rozbudowa systemu musi być możliwa w każdej chwili nawet o pojedynczą kamerę (licencję) 

 
PODSTAWOWE WYMAGANIA APLIKACJI SERWEROWEJ 

 
• Aplikacja serwerowa nie może być ograniczona pod kątem producenta sprzętu na którym ma pracować, a jedynie 

parametrami technicznymi i wydajnościowymi umożliwiającymi jej poprawne, płynne i nieprzerwane  wykorzystanie; 

• oprogramowanie zarządzające serwera i klienta muszą posiadać możliwość instalacji na jednej maszynie  jak również na 
oddzielnych tworząc architekturę klient-serwer; 
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• praca w architekturze klient-serwer, w tym wiele serwerów i jeden klient oraz wiele serwerów i wiele stacji klienckich,  a w 
ramach jednego systemu do najmniej 20 000 kamer i co najmniej 100 serwerów; 

• otwarta architektura klient-serwer pozwalająca na podłączenie do systemu nielimitowanej liczby nowych urządzeń; 
• możliwość grupowania serwerów w ramach jednej „logicznej” lokalizacji jako jeden system lub podsystem 

• możliwość nagrywania z co najmniej 100 kamer na jednym serwerze 

• wsparcie dla kamer sieciowych obsługujących powszechnie stosowane kompresje MJPEG, JPEG2000, MPEG4, H.264; 
• obsługa kamer wysokich rozdzielczości (kamer megapikselowych) do 40 Mpix włącznie; 

• obsługa kamer producentów trzecich w oparciu o standard ONVIF, PSIA oraz ewentualne natywne integracje; 

• obsługa kamer multisensorycznych – wieloprzetwornikowych; 
• szybkość nagrywania: do 100 klatek na sekundę (na kamerę);  

• oprogramowanie ma zapewnić grupowanie wszystkich serwerów w celu zapewnienia ciągłości pracy systemu na wypadek 
awarii któregoś z nich – dane o użytkownikach, ich aktywności  zdarzeniach, alarmach pozostają niezmienione, nie ulegają 
utracie w sytuacji awarii któregoś serwera w sieci – grupie; 

• ustawienia rejestracji z indywidualnie (dla każdej rejestrowanej kamery) dobranymi parametrami zapisu; 
• ustawienia parametrów rejestracji: ilość klatek/s, rozdzielczość, jakość kompresji przynajmniej 10 poziomów kompresji w tym 

wizualnie bezstratną; 

• oprogramowanie musi zapewnić opcję nagrywania „buforowego” przed zdarzeniem i nagrywania po zdarzeniu; 
• oprogramowanie musi zapewnić opcję zapisu ramki referencyjnej w przypadku braku zdarzeń w polu widzenia kamery; 

• oprogramowanie musi zapewnić możliwość planowania kopii zapasowych z nagraniami wideo i zdarzeń do folderu lokalnego 
lub na zmapowany dysk sieciowy; 

• oprogramowanie musi posiadać możliwość automatycznego kasowania najstarszych kopii zapasowych w przypadku 
wyczerpania się miejsca do zapisu nowych kopii zapasowych. 

• oprogramowanie musi posiadać możliwość rejestracji strumieni audio i wideo w oparciu o harmonogram nagrywania, który 
można określić indywidualnie dla każdego źródła video. Harmonogram powinien zawierać obsługę następujących 
parametrów: tryb nagrywania, ciągłe nagrywanie, nagrywanie na ruch, wejścia cyfrowe, alarmy, transakcje POS, tablice 
rejestracyjne, ustawienia daty i godziny, codziennie, tygodniowo; 

• oprogramowanie musi umożliwiać rejestrację w oparciu o nagrywanie ciągłe, nagrywanie z detekcją ruchu lub zdarzenia; 

• możliwość zaimplementowania narzędzi (algorytmów) inteligentnej analizy obrazu (np. rozpoznawania tablic rejestracyjnych, 
analiza ruchu osób i pojazdów); 

• Oprogramowanie musi zapewnić możliwość planowania kopii zapasowych z nagraniami wideo i zdarzeń do folderu 
lokalnego lub na zmapowany dysk sieciowy; 

• Oprogramowanie musi umożliwiać nagrywanie pierwszego lub drugiego lub trzeciego strumienia wideo z danego źródła 
wideo; 

• Oprogramowanie musi umożliwiać wysyłanie do aplikacji klienckiej drugiego strumienia w sytuacji wyświetlania obrazu 
wideo w podziale większym niż 1x1 w celu optymalizacji pasma transmisji pomiędzy aplikacją serwerową i kliencką; 

• Oprogramowanie musi być dostępne w następujących językach : polski, angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, 
portugalski (Brazylia ), portugalski (Portugalia ), szwedzki, fiński, rosyjski, chiński ( uproszczony ), chiński ( tradycyjny), 
japoński, koreański, arabski, hebrajski, japoński, turecki, duński, holenderski, czeski; 

• system nie może mieć ograniczeń pojemności zapisu i musi pozwalać na rozbudowę pojemności zapisu do co najmniej 
2000 TB; 

• oprogramowanie musi umożliwiać aktualizację do najnowszej wersji bez konieczności odinstalowywania poprzedniej wersji; 

• oprogramowanie musi automatycznie wykrywać wszystkie serwery uruchomione na komputerach podłączonych do tej samej 
sieci co klient; 

• oprogramowanie musi mieć funkcję wyszukiwania, aby wykryć serwery uruchomione na komputerach połączonych w innym 
segmencie sieci niż klient, za pomocą adresów IP lub nazw hostów; 

• jednoczesna archiwizacja obrazu i jego odtwarzanie na wielu stanowiskach oglądowych w tym samym czasie; 

• oprogramowanie musi zapewnić możliwość ustawienia limitu maksymalnego pasma dla danych przesyłanych z aplikacji 
serwerowej do aplikacji klienckiej;   

• możliwość aktualizacji jednocześnie wszystkich serwerów pracujących w danej sieci z poziomu stacji klienckiej o 
odpowiednich uprawnieniach operatorskich; 

• oprogramowanie musi zawierać aplikację gateway, która pozwala podłączyć urządzenia mobilne do  systemu . Mobilny 
klient musi być obsługiwany przez urządzenia mobilne z systemem Android i Apple. K 

• oprogramowanie w wersji na urządzenia mobilne musi wspierać (obsługiwać) powiadomienia typu „push” generowane przez 
system i analizę wideo; 
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• oprogramowanie musi zapewnić możliwość automatycznego logowania się do NVR (Serwera);  

• oprogramowanie musi  zapewnić możliwość automatycznego wylogowania z NVR (Serwera), gdy aplikacja nie jest 
używana; 
 

SZCZEGÓŁOWE FUNKCJONALNOŚCI APLIKACJI SERWEROWEJ 
 

• możliwość kooperacyjnej pracy operatorów systemu poprzez błyskawiczne dzielenie się oglądanymi obrazami przez 
jednego z nich np. w przypadku wystąpienia zdarzenia, kilku operatorów ma mieć możliwość oglądani dokładnie tego 
samego co wybrany operator; 

• system ma mieć możliwość rozbudowy o opcjonalny, w pełni integralny moduł rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ARTR);
  

• możliwość przekazania informacji z tego samego alarmu wielu operatorom systemu wraz z ewentualną eskalacją zdarzeń; 

• oprogramowanie ma zapewniać kolaboracyjną współpracę niezależnych operatorów systemu poprzez możliwość 
przekazania przez jednego operatora oglądanych przez niego widoków z kamer innemu operatorowi w czasie rzeczywistym 
w celu szybszej analizy tych samych kluczowych zdarzeń z kamer przez kilku operatorów; 

• VMS musi posiadać dedykowaną aplikację do automatycznego (według ustalonego harmonogramu) zarządzania 
szczegółowymi ustawieniami wybranych kamer, takimi jak np. balans bieli, czas otwarcia migawki, maksymalny strumień, 
interwał klatek kluczowych i umożliwiający automatyczny restart kamer. Musi istnieć możliwości wymuszenia zmiany tych 
parametrów na podstawie określonych zdarzeń, takich jak np. sygnał ze zintegrowanego systemu zewnętrznego lub alarm z 
systemu analityki wideo; 

• VMS musi posiadać dedykowaną aplikację do automatycznego (według ustalonego harmonogramu) pobierania logów 
bezpośrednio z wybranych kamer; 

• VMS musi posiadać dedykowaną aplikację do automatycznej (odroczonej) archiwizacji (backup’u) i eksportu danych wideo z 
wybranych kamer. Musi istnieć możliwość wyboru przedziału czasowego (z dokładnością do 1 sekundy) 
archiwizowanego/eksportowanego materiału, czasu uruchomienia automatycznej archiwizacji lub eksportu (z dokładnością 
do 1 sekundy), formatu eksportu i docelowego miejsca (ścieżki). 

• VMS musi posiadać dedykowaną aplikację umożliwiający automatyczne wykonywanie cyklicznych zrzutów obrazu 
(snapshotów) bezpośrednio z kamer i ich transmisję do ustalonej lokalizacji (np. centrali) w przypadku utraty połączenia 
pomiędzy kamerą i serwerem VMS. Dodatkowo musi istnieć możliwość efektywnego zarządzania zgromadzonymi zrzutami 
(wyszukiwanie, przeglądanie, archiwizacja). 

• VMS musi posiadać funkcję automatycznej aktualizacji firmware kamer oraz możliwość ładowania firmware do kamer z 
pliku. 

• system musi posiadać funkcjonalność  umożliwiającą  rejestrację jednocześnie strumienia danych niskiej i wysokiej jakości. 
Administrator musi mieć możliwość zdefiniowania okresu  przechowywania strumienia wysokiej jakości, tak, aby strumień 
ten został usunięty po określonym czasie a strumień niskiej jakości pozostawał do końca żądanego okresu 
przechowywania.; 

• system musi posiadać funkcjonalność umożliwiającą automatyczne zmniejszenie poklatkowości do ½ lub ¼  
zarejestrowanego obrazu wideo w kompresji JPEG2000 i H.264 w celu optymalizacji czasu przechowywania nagranego 
materiału wideo;   

• oprogramowanie do zarządzania wideo w sieci (musi  umożliwiać zarządzanie i synchronizację serwerów w obszarze (site) z 
dzielonymi i rozproszonymi danymi i ustawieniami systemu, tak, aby awaria dowolnego serwera nie powodowała utraty 
danych i ustawień systemu;  

• oprogramowanie musi posiadać możliwość przesyłania tylko wybranych fragmentów obrazu pomiędzy serwerami 
rejestrującymi a stacjami operatorskimi w celu optymalizacji dostępnego pasma z zastrzeżeniem rejestracji na serwerach 
zapisu obrazów z najlepszą dostępną  jakością; 

• oprogramowanie musi posiadać możliwość automatycznej aktualizacji całego systemu czyli wszystkich serwerów i stacji 
klienckich do najnowszej dostępnej wersji; 
 

FUNKCJONALNOŚCI APLIKACJI KLIENCKIEJ 
 

 
Panel Główny Wideo 
 

• Panel główny aplikacji klienckiej musi być w pełni konfigurowalny w zakresie co najmniej: wyświetlanych źródeł wideo, map, 
zdarzeń alarmowych, zapisanych widoków; 
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• Panel Główny musi posiadać z lewej strony czytelne i przejrzyste drzewo katalogowe pozwalające na pełną jego 
konfigurację w zakresie typów wyświetlanych urządzeń, serwerów, widoków, lokalizacji; 

• Panel główny aplikacji klienckiej musi umożliwiać dostęp za pomocą pojedynczego kliknięcia do materiału wideo w trybie „na 
żywo” i „nagranego”; 

• Panel główny musi umożliwiać wyszukiwanie pojedynczych zasobów do których danych użytkownik ma dostęp, co najmniej 
takich jak: dany serwer, dana mapa, dana kamera, dany widok wideo, dany adres www; 

• Panel główny musi posiadać co najmniej poniższe przyciski do obsługi wideo:  
a) kursor myszy do wyboru danego serwera, danej kamery, mapy, danego widoku wideo, danego adresu www czy 

innej akcji jaką użytkownik chce wywołać; 
b) przyciski zoomu cyfrowego „in plus” i „in minus” 
c) przycisk do pracy na  przybliżonym materiale wideo 
d) przyciski do sterowania PTZ 
e) przycisk do wyboru układu wyświetlania obrazów wideo i innych źródeł danych 
f) przycisk maksymalizacji danego źródła danych lecz nie mniej niż obrazu z kamery i mapy 
g) przycisk przełączania pomiędzy widokami z kamer 
h) przycisk zapisu danego widoku z kamer 
i) przycisk przesłania danego widoku do innego operatora – funkcja współpracy operatorów 

• Dostęp do widok z danego zasobu z panelu wideo musi odbywać się zarówno poprzez dwukrotny klik lewego przycisku 
myszki jak i poprzez funkcję „przenieś i upuść”; 

• Panel Główny musi posiadać narzędzie do wyświetlania kluczowych informacji dla użytkownika wraz z co najmniej 2 
kolorową skalowalnością istotności informacji. 

• Panel Główny aplikacji musi posiadać możliwość minimalizacji okna, maksymalizacji i zamknięcia aplikacji klienckiej 

• Panel Główny aplikacji musi umożliwiać pracę opartą o zakładki zawierające widoki z wybranych przez użytkownika kamer 
czy innych źródeł informacji, przy czym użytkownik musi posiadać pełnię możliwości kreowania informacji w każdej zakładce 
w ramach posiadanych uprawnień; 

• Panel Główny musi umożliwiać otwarcie co najmniej 20 różnych zakładek zawierających co najmniej wszystkie poniższe 
dane: 

a) Widok ( Logowanie do danej lokalizacji, nowy widok, alarmy i zarządzanie nimi) 
b) Wyszukiwanie zdarzeń ( Zdarzenie takie jak: ruch, wejście cyfrowe, obiekty sklasyfikowane, miniatury, zdarzenia 

alarmowe, transakcje POS, zakładki „bookmark” 
c) Eksport ( Eksport materiału i archiwizacja) 
d) Zarządzanie ( Konfiguracja witryny, dziennik witryny) 

• Panel Główny musi posiadać przycisk do konfiguracji aplikacji klienckiej; 

• Panel Główny musi posiadać w trybie oglądu materiału nagranego oś czasu z wyświetlaniem co najmniej poniższych 
informacji: materiał nagrany ciągle, materiał z występowaniem ruchu, dokładna data materiału wideo, informacja o oglądanej 
kamerze i kamerach (jednoczesny ogląd),  

• Panel Główny musi mieć możliwość odtwarzania materiału wideo w trybie prędkości od -8X do+8X wraz z prędkościami 
cząstkowymi -1/4, -1/2, 1/2,1/4 ; 

• oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie zakładek na nagraniach wideo i audio z wielu źródeł, wyświetlanie zakładek na 
osi czasu, i opcję wyszukiwania zakładek;   

• oprogramowanie musi umożliwiać ochronę zakładek tak, aby dane wideo i audio nie były nadpisywane; 
• oprogramowanie musi umożliwiać przeszukiwanie zakładek na podstawie różnych kryteriów, w tym nazwy zakładek, notatek 

i powiązanych nazw kamer;  

• możliwość tworzenia, edycji, usuwania zakładek „bookmark” dla operatorów (klientów) pracujących w oparciu o klienta 
sieciowego HTML; 

• Panel Główny musi posiadać możliwość automatycznego, cyklicznego  przełączania pomiędzy otwartymi zakładkami wideo; 
 

Konfiguracja Panelu Głównego  
 

• Przycisk do konfiguracji Panelu Głównego musi umożliwiać dostęp do co najmniej: konfiguracji aplikacji klienckiej, instrukcji 
obsługi, otwarcia nowego okna, zalogowanie się, wylogowanie się, wygenerowanie raportu błędów; 

• W ramach konfiguracji aplikacji klienckiej muszą być dostępne co najmniej poniższe funkcje: wyświetlania powiadomień, 
synchronizacja odtwarzanego materiału wideo, wybór języka aplikacji klienckiej, automatyczne logowanie do witryny z opcją 
uwierzytelniania Windows oraz poprzez wpisanie loginu i hasła, zdefiniowanie pasma pomiędzy klientem i serwerem; 
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• W ramach konfiguracji aplikacji klienckiej musi istnieć możliwość tworzenia nakładek obrazu takich jak: nazwa kamery, 
lokalizacja kamery, sygnatura czasowa, datownik „na żywo”, wskaźnik nagrywania, aktywność ruchu (miejsce występowania 
ruchu), zdarzenia analizy obrazu, tablice rejestracyjne, jakość wyświetlania obrazu w aplikacji klienckiej – co najmniej 3 
różne poziomy 

Wyświetlanie obrazów w Panelu Głównym 
 

• Panel Główny musi umożliwiać oglądanie pełnych jakościowo obrazów, wsparcie dla kompresji, co najmniej: MJPEG, 
JPEG2000, MPEG4, H.264 

• Panel Główny musi umożliwiać tworzenie zakładek wraz panelami wideo do oglądu obrazów z kamer w trybie „na żywo” jak i 
nagranego materiału wideo; 

• Oprogramowanie musi mieć możliwość wykonywania zbliżeń z danej kamery z jednoczesną bezstratną rejestracją obrazu z 
całego pola widzenia kamery i optymalizacją wykorzystania pasma transmisji podczas tej operacji;  

• W ramach jednej zakładki wideo system musi umożliwiać wyświetlanie do 64 obrazów (paneli wideo) z kamer w podziale 
8x8; 

• oprogramowanie musi zapewniać możliwość wyświetlania na tym samym monitorze podpiętym do tej samej stacji klienckiej 
obrazu z wybranej kamery w trybie „na żywo” i „nagranego”; 

• Aplikacja musi umożliwiać pracę na stanowisku wielomonitorowym – co najmniej 6 monitorów  
• W ramach pracy wielomonitorowej aplikacja kliencka musi posiadać możliwość wyświetlania jej na każdym monitorze 

niezależnie w ramach nowo otwartych okien; 
• Każde nowo otwarte okno musi tworzyć nowy Panel Główny z wszystkimi funkcjonalnościami opisanymi jako wymagania 

Panelu Głównego; 
• W ramach wyświetlanych obrazów z kamer system musi umożliwiać wykonanie natychmiastowego zdjęcia w zadanej przez 

operatora jakości i rozdzielczości wraz z opcją wyboru formatu i obszaru eksportu z danego kadru; 
• W ramach zapisu zdjęcia system musi umożliwiać korektę ustawień gammy, poziomu czerni i bieli 
• Okno panelu wideo musi umożliwiać maksymalizację oglądu z danego źródła wideo jak i powrót do poprzedniej wielkości 

(przed wywołaniem trybu pełnoekranowego); 
• W ramach panelu wideo system musi umożliwiać zapis wideo w trybie manualnym; 
• W ramach panelu wideo użytkownik będzie posiadał możliwość zamknięcia danego widoku z kamery (panelu wideo); 
• System musi umożliwiać zapis danego widoku wykorzystywanego przez użytkownika w celu późniejszego ponownego 

wykorzystania; 
• W sytuacji wyświetlania kamery PTZ system będzie umożliwiał jej sterowanie w zakresie obrotu w pionie i poziomie, zoomu 

optycznego oraz cyfrowego; 
• System musi umożliwiać w danym panelu wideo natychmiastowy dostęp na żądanie do materiał nagranego z ostatnich 30, 

60, 90 sekund; 
• System musi posiadać funkcję cyfrowego zoomu w podglądzie na żywo oraz przy odtwarzaniu nagrań z archiwum; 
• oprogramowanie musi umożliwiać oglądanie tego samego strumienia wideo na żywo lub nagranego na różnych poziomach 

zoomu cyfrowego i na różnych obszarach widoku;   

• oprogramowanie musi umożliwiać nawigację na nagraniach wideo i audio poprzez kalendarz, linię czasu lub zdarzenia;
  

• System musi umożliwiać transmisję dźwięku w danym panelu wideo: od wideo serwera do oprogramowania klienckiego, 
obsługa dźwięku w podglądzie na żywo oraz w podglądzie przy odtwarzaniu nagrań z archiwum;  

Ustawianie parametrów pracy kamer [Dla kamer stacjonarnych3 megapiksele z poziomów nietechnicznych oraz 5, 6, 8, 9, 30 
megapikseli] 
 
Oprogramowanie klienckie musi posiadać poniższe funkcjonalności związane z konfiguracją i parametryzacją pracy kamer. Wszystkie 
funkcjonalności muszą być dostępne z poziomu uprawnień administratora, jak również z poziomu uprawnień operatora o ile ma 
uprawnienia do zmiany części z nich. 

• Oprogramowanie musi umożliwiać zamianę podstawowych parametrów kamery takich jak: nazwa kamery, lokalizacja 
kamery, logiczne ID; 

• Oprogramowanie musi umożliwiać włączenie lub wyłączenie stanu diod LED kamery oraz działania analizy wideo o ile 
kamera podłączona do sytemu jest w nią wyposażona; 

• Oprogramowanie musi umożliwiać włączenie funkcji PTZ w sytuacji wykorzystania RS485 w kamerze (o ile kamera ma takie 
złącze).  W ramach funkcji PTZ musi istnieć możliwość wyboru protokołu transmisji, szybkości transmisji oraz parzystości; 

• Oprogramowanie musi posiadać możliwość resetu kamery – ponownego uruchomienia; 
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• Oprogramowanie musi posiadać możliwość automatycznego i ręcznego nadania adresu IP; 
• Oprogramowanie musi umożliwiać włączenie multiemisji wraz z możliwością ustawienia TTL; 
• Oprogramowanie musi umożliwiać włączenie i zmianę: 

a) trybu dziennego i nocnego kamery oraz automatycznego wyboru pracy trybu dzień/noc 
b) zmiana ekspozycji  ręczna i automatyczna 
c) przesłony – otwarta, zamknięta, automatyczna  
d) maksymalny czas naświetlania 
e) maksymalne wzmocnienie 
f) BLC – Kompensacja tylnego światła 
g) Nasycenie i wyostrzenie 
h) Obrót obrazu  z kamery  o 90�, 180�, 270�;   
i) Automatyczny i niestandardowy balans bieli 
j) Ustawienie zoomu optycznego oraz ostrości  w trybie ręcznym i automatycznym 

• Oprogramowanie musi umożliwiać wybór:  
a) kompresji obrazu kamery w ramach wspieranych przez kamerę 
b) ilości generowanych klatek na sekundę 
c) jakości obrazy – co najmniej 15 poziomów 
d) szybkości transmisji  
e) rozdzielczości pracy 
f) odstęp pomiędzy klatkami kluczowymi 

• Oprogramowanie w ramach ustawienia parametryzacji pracy musi pokazywać daną chwilową przepustowość przy danych 
parametrach pracy kamery; 

• Oprogramowanie musi umożliwiać ustawianie detekcji ruchu kamery wraz z parametryzacją czułości i progu detekcji;  
• Oprogramowanie musi umożliwiać konfigurację czasu nagrywania przed i po wystąpieniu ruchu w polu widzenia kamery; 
• Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie stref detekcji ruchu (co najmniej 5) opartych o dowolny kształt; 
• Oprogramowanie musi umożliwiać konfigurację analizy wideo w kamerze (szczegółowe wymagania w dalszej części 

dokumentu) 
• Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie stref prywatności w polu widzenia kamery – co najmniej 4 
• Oprogramowanie musi umożliwiać parametryzację nagrywania ręcznego (wyzwalanego przez operatora) z poziomu panelu 

wideo. Oprogramowanie musi umożliwiać ustawienie czasu nagrywania przed włączeniem i długości manualnego 
nagrywania w sytuacji włączenia go i nie wyłączenia przez operatora; 

• Oprogramowanie musi umożliwiać konfigurację wejść i wyjść cyfrowych kamery (o ile kamera je posiada) oraz skutków 
wystąpienia danego zdarzenia dla pracy systemu nagrywania; 

• Oprogramowanie musi posiadać możliwość elastycznego konfigurowania pracy danej kamery przy użyciu kalendarza 
pozwalającego na wybór trybów pracy: rejestracja całości materiału, ruchu, zdarzeń, brak rejestracji przy jednoczesnym 
podglądzie „na żywo”, itp. 

• Oprogramowanie musi posiadać możliwość skalowania rozmiarów obrazu w sytuacji wykorzystania kamer z kompresją 
JPEG2000; 

 
Wymagania aplikacji serwerowej i klienckiej  w zakresie współpracy i obsługi  analizy wideo: 
 

• Aplikacja serwerowa i kliencka musi posiadać możliwość obsługi kamer wideo z wbudowaną analizą wideo; 

• Aplikacja serwerowa musi umożliwiać poprzez aplikację kliencką wyświetlanie alarmów generowanych przez daną analizę 
wideo wraz z zaznaczeniem na klatce miejsca zdarzenia; 

• Aplikacja serwerowa musi umożliwiać korelowanie alarmów generowanych przez analizę wideo z innymi scenariuszami 
obsługiwanymi przez aplikację kliencką 

• Aplikacja serwerowa musi umożliwiać współpracę z zewnętrznymi (nie będącymi wbudowanymi w serwerze) urządzeniami 
analizy wideo wraz z przesyłaniem informacji z urządzenia do serwera i aplikacji klienckiej. 

• Aplikacja serwerowa i kliencka musi umożliwiać w ramach istniejącego, wbudowanego interfejsu konfigurację analiz wideo, 
ich pracy, oraz typów alarmów przez nie wyzwalanych 

Wymagania dotyczące analizy wideo: 
 

• Analiza wideo musi być oparta o tzw. „patternanalysis” – analiza oparta o wzorce,  
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• Analiza wideo musi umożliwiać analizę w oparciu o strumienie wysokiej rozdzielczości : od jakości SD (kamery analogowe) 
do 16Mpix włącznie 

• Operator musi mieć możliwość dodatkowej ingerencji w pracę algorytmów wideo – dodatkowa nauka analizy w oparciu o 
klasyfikację obiektów przez operatora. 

• Analiza wideo musi posiadać wbudowane narzędzia do optymalizacji swojej pracy, uczenia się pracy w oparciu o otoczenie i 
jego charakterystykę., 

• Analiza wideo musi umożliwiać detekcję i rozróżnianie obiektów – człowiek, pojazd.  

• Operator musi posiadać możliwość tworzenia stref detekcji (pracy analizy wideo) oraz stref wyjętych z analizy. 
• Analiza wideo musi umożliwiać detekcję i alarmowanie w oparciu o co najmniej niniejsze reguły: obiekt jest obecny w 

obszarze zainteresowania, obiekt nie jest obecny w obszarze zainteresowania, liczba obiektów przekracza dozwoloną ilość, 
liczba obiektów jest poniżej dozwolonej ilości,  przekroczenie wirtualnej granicy przez jeden bądź kilka obiektów, pojawienie 
się lub zniknięcie obiektu w strefie – bez wejścia lub wyjścia ze strefy, wejście obiektu do lub wyjście obiektu z obszaru 
zainteresowania, wejście określonej liczby obiektów do lub wyjście określonej liczby obiektów z obszaru zainteresowania, 
przebywanie obiektu w obszarze zainteresowania ponad zadany czas, zatrzymanie się obiektu w obszarze zainteresowania, 
ruch obiektu w niedozwolonym kierunku, rozpoczęcie nagrywania w wysokiej jakości na wypadek ruchu, zniknięcie obiektu 
w zaznaczonej strefie. 

Wymagania w zakresie administracji systemem 
 

• Oprogramowanie musi prowadzić log zdarzeń obejmujący następujące zdarzenia dotyczące użytkowników: logowanie, 
wylogowania użytkownika, serwer zmienił ustawienie, ustawienia strony zmienione, zmieniono ustawienie urządzenia, 
urządzenie podłączone, urządzenie odłączone, wyjście cyfrowe wyzwalane, dodanie zakładek, zakładka zaktualizowana, 
skasowanie zakładki, PTZ zmieniony, PTZ bezczynny, wykonanie eksport materiału o, aktywacja głośnika, głośnik 
wyłączony, otwarciu macierzy wirtualnej monitorów, mapa dodana, mapa aktualizowana, skasowanie mapy, widok dodany, 
widok zaktualizowany, widok usunięty, dodanie strony internetowej, strona internetowa zaktualizowana, strona internetowa 
skasowana;  

• zapisywanie alarmów oraz informacji o systemie w centralnej bazie danych;  
• Oprogramowanie musi prowadzić log zdarzeń obejmujący następujące zdarzenia na serwerze: uruchamianie serwera 

aplikacji, zamykanie serwera aplikacji, nieoczekiwana przerwa w działaniu serwera aplikacji, niski stan zasobów serwera 
aplikacji, błąd instalacji serwera aplikacji , licencja wkrótce wygaśnie, licencja wygasła, błąd bazy danych, błąd inicjalizacji 
danych, błąd partycji, powrót działania partycji, zmniejszony rozmiar do zapisu danych, błąd zapisu danych, rozpoczęcie 
uaktualnienie danych, aktualizacja danych zakończona, aktualizacja danych nie powiodła się, rozpoczęcie odzyskiwania 
danych, odzyskiwanie danych zakończone, odzyskiwanie danych nie powiodło się, zapisywanie zakładki nie powiodło się, 
połączenie sieciowe nawiązanie, połączenie sieciowe stracone,  błąd wysyłania e-maila, błąd sprzętowy serwera, 
wykonywanie kopii zapasowej rozpoczęto, archiwizacja zakończona, kopia zapasowa nie powiodła się, połączenie z 
serwerem utracone; 

• system musi zapewniać możliwość zdalnego przydzielania uprawnień dostępu przez administratorów systemu różnym 
lokalizacjom i serwerom z jednego miejsca;  

• autoryzacja z wykorzystaniem skonfigurowanych i opisanych użytkowników wraz z możliwości importu użytkowników z 
domeny systemu Windows;  

• możliwość niezależnego przyporządkowania uprawnień każdemu z użytkowników systemu: podgląd na żywo, sterowanie 
PTZ, blokowanie sterowaniem PTZ, odtwarzanie zarejestrowanego materiału, eksport materiału wideo, konfiguracja 
systemu, zarządzanie użytkownikami;   

• funkcja raportowania o aktywności użytkowania oraz o zdarzeniach w systemie. Możliwość zapisania wyników raportu do 
pliku; 

• Centralne zarządzanie uprawnieniami wszystkich użytkowników systemu; 

• oprogramowanie musi zapewnić możliwość monitorowania dostępu użytkownika do każdego klastra serwerów;  
• oprogramowanie musi zapewnić możliwość importowania i eksportowania ustawień klienta, takich jak mapy, widoki i strony 

internetowe;  

• administracja systemu z dowolnej stacji operatorskiej włączonej do sieci komputerowej systemu monitoringu; 

Mapy w systemie 
 

• oprogramowanie musi posiadać możliwość wykorzystania wielopoziomowych, hierarchicznych, przejrzystych map 
umożliwiających wskazanie zasięgu danej kamery na obiekcie; 

• mapy w systemie muszą być oparte co najmniej o pliki w formatach: jpeg, jpg, bmp, png, tiff 
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• oprogramowanie musi posiadać możliwość umieszczania na mapach punktów kamerowych wraz z graficznym określeniem 
zasięgu pola ich widzenia; 

• możliwość wyboru kamery z poziomu mapy terenu;   
• możliwość natychmiastowego uzyskania obrazu z wybranego punktu kamerowego poprzez kliknięcie „ikony kamery” na 

mapie wraz z uzyskaniem predefiniowanych obrazów z danej kamery np. sceneria ogólna wraz z jednoczesną wizualizacją  
wybranych miejsc w polu widzenia danej kamery (wybór z poziomu listy, mapy terenu); 

• mapy muszą być aktywne tzn, pokazywać zdarzenia alarmowe w sytuacji wyzwolenia alarmu przez daną kamerę; 
  

Sterowanie kamerami PTZ 
 
Oprogramowaniem musi posiadać poniższe funkcjonalności, których poprawna praca będzie zależeć od poziomu integracji danej 
kamery z oprogramowaniem. 

   

• oprogramowanie serwerowe i klienckie musi umożliwiać zdalne sterowanie kamerami obrotowymi (Pan/Tilt/Zoom) różnych 
producentów; 

• oprogramowanie musi umożliwiać konfigurację co najmniej 10 programowalnych pozycji dla każdej kamery obrotowej; 

• oprogramowanie musi posiadać możliwość konfigurowania tras patrolowych w  kamerze obrotowej; 
• oprogramowanie musi posiadać możliwość wysterowania kamery obrotowej we wcześniej zaprogramowaną pozycję presetu 

poprzez zdarzenie alarmowe (detekcja ruchu, alarm, itp.);  

• możliwość sterowania kamerami obrotowymi przez uprawnione osoby na każdym stanowisku operatorskim w systemie za 
pomocą pulpitu sterującego zintegrowanego z komputerem PC i/lub konsoli wirtualnej wbudowanej w aplikację kliencką;
   

Eksport materiału wideo  
   

• w ramach eksportu materiału w formacie macierzystym oprogramowanie musi umożliwiać jednoczesny eksport z jednej lub 
wielu kamer jednocześnie - w ramach jednego pliku do odtwarzania,  z rożnych przedziałów czasowych dla jednej lub wielu 
kamer;   

• oprogramowanie musi umożliwiać  określenie długości eksportowanego materiału wideo w oparciu o kalendarz jak i 
zaznaczenie zakresu na osi czasu; 

• w ramach eksportu materiału musi istnieć możliwość wyboru wielkości generowanego pliku w zakresie: brak ograniczeń i 
powszechnie stosowane wielkości płyt np. CD, DVD, Blu-Ray; 

• oprogramowanie musi umożliwiać konwersję materiału wideo, który został wyeksportowany w natywnym formacie do innych 
popularnych formatów takich jak PNG, JPEG, TIFF, PDF; 

• w ramach exportu do innego formatu niż natywny musi istnieć możliwość zmiany rozdzielczości eksportowanego pliku oraz 
regionu eksportu ( wybranego fragmentu z całego kadru);  

• funkcja dołączania programu klienckiego do oglądania nagrań eksportowanych na zewnętrzne nośniki np: CD, DVD; 

Wyszukiwanie zdarzeń  
 

• oprogramowanie musi umożliwiać przeszukiwania zarejestrowanego obrazu i dźwięku w oparciu o różne kryteria, w tym o 
czas, datę, źródła wideo i zdarzenia; 

• oprogramowanie musi umożliwiać przeszukiwanie nagrań wideo na podstawie ruchu w obszarach zdefiniowanych przez 
użytkownika; 

• oprogramowanie musi umożliwiać przeszukiwanie nagrań wideo w oparciu o czas, datę, źródła wideo i wyświetlić wyniki jako 
serię miniatur; 

• oprogramowanie musi umożliwiać przeszukiwanie nagrań wideo w oparciu o zdarzenia alarmowe; 

• oprogramowanie musi umożliwiać przeszukiwania nagrań wideo w oparciu o transakcje z urządzeń point-of-sales; 

• możliwość i wsparcie programowe w aplikacji klienckiej wyszukiwania zdarzeń ( dla kamer wyposażonych w analizę obrazu) 
w oparciu o kategoryzację obiektów jak człowiek i samochód ; 

Alarmowanie i Obsługa alarmów 
 

• system musi mieć możliwość generowania i eskalowania alarmów w oparciu o czas wystąpienia i priorytet; 
• oprogramowanie musi umożliwiać obserwację stanu wejść alarmowych, ciągłe monitorowanie i powiadamianie (z 

wyświetlaniem odpowiedniego komunikatu) o każdym zaniku sygnału, zasilania, otwarciu drzwi, itp.; 
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• oprogramowanie musu rejestrować zdarzenia alarmowe w bazie zawierającej datę, czas wystąpienia i opis zdarzenia; 

• oprogramowanie musi posiadać możliwość elastycznego kreowania reguł definiujących automatyczne reakcje systemu na 
dane zdarzenia (system umożliwia automatyczne reagowanie na wcześniej zdefiniowane zdarzenia i alarmy); 

• możliwość stworzenia alarmów dedykowanych dla głównej stacji monitorowania (o najwyższym priorytecie); 

• oprogramowanie musi posiadać możliwość wysyłania informacji o zdarzeniach poprzez e-mail; 

Tworzenie reguł reakcji systemu 
 
Aplikacja serwerowa musi posiadać co najmniej poniższe typy zdarzeń wyzwalające reguły reakcji systemu: 

• Zdarzenia serwera 
a) Uruchomienie aplikacji serwera 
b) Zamykanie aplikacji serwera 
c) Aplikacja serwera nieoczekiwanie zakończyła pracę 
d) Małe zasoby aplikacji serwera 
e) Błąd instalacji aplikacji serwera 
f) Licencja wkrótce wygasa 
g) Licencja wygasła 
h) Błąd bazy danych 
i) Błąd inicjowania danych 
j) Błąd wolumenu danych 
k) Odzyskano wolumen danych 
l) Zmniejszono wolumen danych 
m) Błąd zapisu danych 
n) Rozpoczęto uaktualnianie danych 
o) Zakończono uaktualnianie danych 
p) Uaktualnianie danych zakończone niepowodzeniem 
q) Rozpoczęto odzyskiwanie danych 
r) Zakończono odzyskiwanie danych 
s) Odzyskiwanie danych zakończone niepowodzeniem 
t) Zapisywanie zakładki zakończone niepowodzeniem 
u) Znaleziono połączenie sieciowe 
v) Utrata połączenia sieciowego 
w) Błąd wysyłania e-mail 
x) Archiwizowanie rozpoczęte 
y) Archiwizowanie zakończone 
z) Archiwizowanie zakończone niepowodzeniem 
aa) Utrata połączenia z serwerem 

• Zdarzenia Urządzenia 
a) Połączenie utworzone 
b) Połączenie usunięte 
c) Utworzono połączenie z serwerem rezerwowym  
d) Połączenie z serwerem rezerwowym usunięte 
e) Błąd połączenia 
f) Połączenie przywrócone 
g) Niedopuszczalna utrata pakietu sieciowego 
h) Dopuszczalna utrata pakietu sieciowego 
i) Rozpoczęto wykrywanie ruchu 
j) Zakończono wykrywanie ruchu 
k) Zostało rozpoczęte zdarzenie analizy obrazu wideo 
l) Zdarzenie analizy obrazu wideo zostało zakończone 
m) Wykryto ingerencję 
n) Nagrywanie rozpoczęte, zakończone, przerwane, wznowione 
o) Wejście cyfrowe aktywowane, dezaktywowane  

• Zdarzenia użytkownika 
a) Logowanie i wylogowanie użytkownika 
b) Ustawienia serwera zmienione 
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c) Ustawienia witryny zmienione 
d) Ustawienia urządzenia zmienione 
e) Urządzenie podłączone, odłączone 
f) Wyjście cyfrowe wyzwolone 
g) Zakładka dodana 
h) Zakładka zaktualizowana 
i) Zakładka usunięta 
j) PTZ przeniesiony 
k) PTZ bezczynny 
l) Przeprowadzono eksport 
m) Głośnik aktywowany, dezaktywowany 
n) Monitor wirtualny otwarty 
o) Mapa dodana 
p) Mapa zaktualizowana 
q) Mapa usunięta 
r) Widok dodany 

• Zdarzenia alarmu 
a) Alarm zatwierdzony 
b) Alarm automatycznie zatwierdzony 
c) Włączony alarm 
d) Alarm przypisany 
e) Usunięto przypisanie alarmu 
f) Alarm wyczyszczony 

• Zdarzenia transakcji POS 
a) Transakcja POS rozpoczęta 
b) Transakcja POS zakończona 
c) Wyjątek transakcji POS 

• Zdarzenia ANPR 
a) Rozpoczęto, zakończono wykrywanie tablic rejestracyjnych 
b) Zgodność z listą tablic rejestracyjnych 

 
3.3 Założenia dla wymogów jakościowych rejestracji obrazu 

 
Oparcie założeń nowego zintegrowanego systemu CCTV i KD wymaga, by określone strefy zabezpieczone zostały przy użyciu 
adekwatnych narzędzi w postaci kamer o odpowiedniej rozdzielczości i charakterystyce pracy. Tym samym SKT zakłada 
wykorzystanie kamer o bardzo wysokiej czułości, zapewniającej niezakłóconą pracę w warunkach zmiennego lub  ograniczonego 
oświetlenia – dla poziomów technicznych, zapewniających nieprzerwaną pracę i  natychmiastową adaptację do zmieniających się 
warunków pracy czy też efektów działania człowieka np. próba sabotażu.  
 
SKT zakłada kontrolę swobodnego poruszania się osób po kompleksie oraz kanalizowanie ruchu osobowego. W ramach 
implementacji zintegrowanego systemu ruch osobowy zostanie nie tyle ograniczony, co poddany odpowiednim uprawnieniom 
dostępowym. Dlatego też różne strefy budynku wymuszają zastosowanie różnych kamer i poziomów identyfikacji. 
 
Pojawienie się osób wewnątrz budynku (główne, publiczne wejścia) jest podstawowym i będzie niejednokrotnie pierwszym źródłem 
materiału wideo wymuszającym na osobach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo konieczność posiadania materiału wideo 
określonej, niezwykle wysokiej jakości. 
 
Tym samym, stanowiąc pierwsze najważniejsze źródło materiału wideo, na bardzo rozległym obszarze wejść do Pałacu, kamery 
megapikselowe powinny identyfikować osoby wchodzące z poziomem co najmniej 500 pikseli na metr. Pozwoli to służbom 
odpowiedzialnym za bezpieczeństwo na wykorzystanie materiału w celach procesowych, dowodowych czy śledczych bez wątpliwości 
co do posiadanej jakości materiału. 
 
Dzięki połączeniu CCTV z KD oraz stworzeniu kompleksowego systemu bezpieczeństwa ruch osób postronnych zostanie ograniczony 
na wyższych poziomach przez co zachodzą obiektywne przesłanki ku temu by parametry pracy kamer na wyższych poziomach 
cechowały się doborem do konkretnej funkcji. Dlatego też SKT zakłada wykorzystanie kamer 8 megapikselowych 
obserwującychwszystkie wejścia wyposażonych w czułość na poziomie co najmniej 0,29 lux dla F1.8 w trybie kolorowym i 
rozdzielczości pracy 3840(H)x2160(V) oraz 0 lux dla wykorzystanego IR w trybie monochromatycznym. 
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Szczegółowe minimalne parametry urządzeń określono poniżej: 
 
 

• Przetwornik obrazu co najmniej 1/2.3’’ ze skanowaniem progresywnym CMOS o układzie obrazu 16:9 

• Obsługiwane kompresje obrazu H.264 oraz MJPEG 
• Liczba aktywnych pikseli co najmniej 3840(H)x2160(V) 

• Możliwość skalowania rozdzielczości do co najmniej 3072(H)x1728(V) 

• Wbudowany obiektyw dostosowany do przenoszenia rozdzielczości  3840(H)x2160(V), wyposażony w funkcję autofocus i 
motozoom o zakresie od 4.5 mm lub mniej do co najmniej 8 mm lub więcej 

• Obiektyw o jasności  nie mniejszej niż F1.8 z funkcją P-Iris 

• Minimalne natężenie światła  co najmniej 0.29 lux dla F1.8 w trybie kolorowym i 0.058 lux dla F1.8 w trybie 
monochromatycznym  

• Wbudowany, zintegrowany, adaptacyjny doświetlacz IR, typu Power LED 850nm i zasięgu co najmniej 15 metrów  

• Możliwość generowania co najmniej 30 klatek w pełnej rozdzielczości pracy  

• Zakres dynamiczny co najmniej 91 dB 
• Wbudowana analiza ruchu wraz z możliwością: wybrania stref działania detekcji, definiowania jak bardzo musi zmienić się 

pojedynczy piksel by był zakwalifikowany jako ruch w strefie działania detekcji ruchu, określenie ilości pikseli, które muszą 
ulec zmianie (np. w procentach) zanim zostanie to zakwalifikowane jako ruch w strefie 

• Możliwość tworzenia niezależnych stref detekcji ruchu na poziomie co najmniej 20 

• Wbudowana analiza obrazu oparta o ruch i klasyfikację obrazu 
• Wbudowana, adaptacyjna i samoucząca się scenerii pracy analiza obrazu oparta po poniższe zasady pracy: 

 
a. Kamera musi umożliwiać konfigurację co najmniej 10 różnych reguł (zdarzeń) analizy wideo 
b. Użytkownik musi mieć możliwość wyboru tzw. obszaru detekcji lub obszar zainteresowania (ROI – Region of 

interest) w polu widzenia kamery 
c. Kamera po wyborze obszaru detekcji musi posiadać algorytm pozwalający na samouczenie się scenerii pracy 

kamery w celu zwiększenia poziomu i prawidłowości detekcji zdarzeń 
d. Zestaw wbudowanych reguł analizy wideo musi obejmować co najmniej: detekcję obiektu w obszarze 

zainteresowania, wejście obiektu w obszar zainteresowania, wyjście obiektu z obszaru zainteresowania, 
pojawienie się obiektu, zniknięcie obiektu, przekroczenie tzw. wirtualnych murów, detekcja kierunku poruszania się 
obiektu, tzw. wałęsanie się obiektu czyli przebywanie w obszarze zainteresowania dłużej niż, zdefiniowana liczba 
obiektów w obszarze zainteresowania, liczba obiektów poniżej lub powyżej danego progu liczbowego, sabotaż 
kamery 
 

• Możliwość zapisu danych wideo na kartach SD z możliwością odtworzenia materiału nagranego poprzez interfejs sieciowy 
kamery lub poprzez bezpośredni odczyt karty SD. 
 
Ponadto: 
 

a. Kamera musi umożliwiać parametryzację pracy w zakresie zapisu na karcie SD opartą przynajmniej o: zapis w 
oparciu o detekcję ruchu, zapis ciągły, zapis na skutek awarii połączenia kamery z serwerem rejestrującym 

b. Kamera musi umożliwiać dynamiczne nagrywanie na karcie SD w zależności od tego czy kamera jest podpięta do 
serwera rejestracji czy nie. W sytuacji kiedy kamera nie jest podpięta do serwera musi rejestrować strumień w 
oparciu pełną rozdzielczość pracy. Natomiast w sytuacji kiedy kamera jest podłączona do serwer rejestracji 
powinna umożliwiać rejestrację w oparciu o strumień niższej rozdzielczości np. 950x544 lub niższy lecz o takiej 
samej ilości klatek co pierwszy strumień rejestrowany na serwerze 
 

• Wbudowana możliwość konfiguracji: kompresji i ustawień ilości klatek na sekundę, formatu strumienia, interwału pomiędzy 
klatkami kluczowymi, poziomu kompresji i ilości klatek na sekundę dla scen bez ruchu 

• Elektroniczna kontrola migawki w zakresie od co najmniej 1/6 do 1/8000 sekundy 

• Automatyczna i ręczna kontrola przesłony 

• Automatyczny i ręczny tryb dzień/noc 
• Automatyczny i ręczny balans bieli 

• Możliwość dostosowania kompensacji światła tylnego 

• Możliwość tworzenia co najmniej 35 stref prywatności  
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• Wbudowane wejście i wyjście audio z kompresją audio opartą o co najmniej jedną metodę kompresji G.711, G.726 

• Wbudowane wejście i wyjście alarmowe 
• Wbudowany dedykowany do konfiguracji port USB 

• Obudowa wykonana ze stopu aluminium o wandaloodporności IK10  

• Wbudowany slot na karty SD/SDHC/SDXC o pojemności co najmniej 256GB 
• Możliwość zasilania poprzez VDC, VAC i PoE zgodnie z IEEE802.3af 

• Temperatura pracy w zakresie od -35°C do +50°C  

• Kamera musi posiadać pamięć na której zapisane będą ustawienia kamery, które nie ulegną utracie w sytuacji awarii 
zasilania lub jej nieużywania  

• Certyfikacja IP 66 lub wyższa 

• Co najmniej 36 miesięcy gwarancji producenta kamery 

W celu zabezpieczenia danych na wypadek awarii połączenia z serwerem planuje się wykorzystać wbudowany slot na karty 
SD oraz aktywnie wykorzystać poniższe reguły analizy wideo wraz z informowaniem (alarmowaniem) personelu 
bezpieczeństwa: 
 

• Sabotaż kamer poprzez zmianę pola widzenia  
• Zliczanie osób w wybranych strefach – w celu informowania o agregacji znacznej ilości osób powyżej zadanego 

progu 

 
Przyjmuje się poniższe parametry pracy kamer dla obszarów wejść: 
 

a. Nagrywanie ciągłe przez okres co najmniej 30 dni  
b. Rejestracja co najmniej z prędkością 7 klatek na sekundę w pełnej rozdzielczości pracy kamery w trybie: Od godziny 6.00 do 

22.00 – co najmniej 8 klatek na sekundę – 100% ruchu, od godziny 22.00 do 6.00 co najmniej 3 klatki na sekundę w oparciu 
o detekcję ruchu – założenie 10% ruchu oraz co najmniej 1 klatka na sekundę w przypadku braku ruchu 

c. Najwyższa rozdzielczość pracy kamery oraz bitrate kamery na poziomie nie mniejszym niż 12Mbit/s 

 
3.3.1 Obserwacja na piętrach – obszar wind i główne ciągi komunikacyjne dla poziomów od +6 do +30 

 
Obszary obserwacji wind na każdym poziomie  od +1 do do +30 objęte zostaną ciągłą rejestracją obrazu tak aby możliwa była 
identyfikacja osób wysiadających z wind oraz wchodzących do poszczególnych stref na piętrach objętych kontrolą dostępu. 
 
Na każdym piętrze zakłada się wykorzystanie co najmniej  2 szt. kamer 6 megapikseli typu fisheye o poniższych parametrach 
funkcjonalnych: 
 

• Przetwornik obrazu co najmniej 1/1.8’’ ze skanowaniem progresywnym CMOS 

• Efektywna liczba pikseli nie mniej niż 1999x1999 (HxV) 

• Wbudowany doświetlacz IR o zasięgu co najmniej 8 metrów 
• Minimalne natężenie światła  0.75 lux, 30 IRE w trybie kolorowym oraz 0.01lux 30 IRE w trybie monochromatycznym 

• Możliwość generowania co najmniej 30 klatek na sekundę w pełnej rozdzielczości pracy i kompresji H.264 

• Możliwość generowania co najmniej 15 klatek na sekundę w pełnej rozdzielczości pracy i kompresji MJPEG 
• Zakres dynamiczny co najmniej 60dB 

• Wbudowany obiektyw stałoogniskowy 1.45 mm F/2.2 

• Horyzontalny kąt widzenia 180° w hemisferze 
• Pole widzenia 360° 

• Funkcja Cyfrowego PTZ i De-warping współpracująca (wspierana) z oprogramowaniem zarządzającym  

• Wbudowana sprzętowa detekcja ruchu  
• Automatyczna i ręczna kontrola trybu dzień/noc 

• Kontrola przesłony – stała 

• Automatyczny i ręczny balans bieli 
• Konfigurowalna kompensacja światła tylnego 

• Automatyczny i ręczny balans bieli 

• Wbudowane strefy prywatności (co najmniej 20) konfigurowalne z poziomu oprogramowania zarządzającego VMS 
• Wbudowane wejście i wyjście liniowe oraz wewnętrzny mikrofon 
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• Wbudowany terminal wejścia i wyjścia alarmowego w stosunku 1 do 1  

• Wbudowany slot na kartę mikro SDHC/SDXC/UHS-1 
• Obudowa wykonana z aluminium z możliwością instalacji na ścianie, suficie oraz na uchwycie rurowym 

• Możliwość zasilania pracy kamery poprzez 12 VDC, PoE oraz PoE+ 

• Praca w zakresie temperatury otoczenia od -40°C lub niższej do +55°C lub wyższej 
• Certyfikacja IK10 oraz co najmniej IP66  

• Praca z oprogramowaniem co najmniej na poziomie ONVIF Profile S wraz z wsparciem funkcji Cyfrowego PTZ w trybie na 
żywo i na nagranym oraz wsparcie dla funkcji De-warping 

 
Zastosowanie tego typu kamer pozwoli na 100% obserwację (bez martwych stref) obszarów wind. 
 
Dla pięter od +6 do +27 dodatkowo zastosowane zostaną kamery typu kopułowego służące do identyfikacji zdarzeń na obszarach 
biurowych oraz obserwujące klatki A i B dodatkowo zintegrowane z systemem KD w celu natychmiastowego wyświetlania zdarzeń z 
kontroli dostępu oraz identyfikacji osób poprzez korelację informacji o danym zdarzeniu z kontroli dostępu oraz CCTV tj. system musi 
umożliwiać wyszukiwanie zdarzeń kontroli dostępu – oraz natychmiastowe przydzielenie (podgląd) tegoż zdarzenia z systemu CCTV. 
 
Minimalne parametry kamer dla pięter od +6 do +27: 
 

• Przetwornik rozmiarów co najmniej 1/2.8’’ ze skanowaniem progresywnym CMOS 
• Tryb wyświetlania w formacie 4:3 lub 16:9 

• Aktywna liczba pikseli nie mniej niż 2048 (H) x 1536 (V) 

• Wbudowany adaptacyjny doświetlacz IR typu 850nm o zasięgu co najmniej 30 metrów dla 0 lux 
• Minimalne natężenie światła 0.04 lux dla F1.3 w trybie kolorowym oraz 0.008 lux dla F1.3 w trybie monochromatycznym  

• Maksymalna ilość generowanych klatek na sekundę na poziomie co najmniej 30 z WDR 100dB 

• Maksymalna ilość generowanych klatek na sekundę na poziomie co najmniej 20 z WDR 120dB 
• Zakres dynamiczny na poziome co najmniej 67dB 

• Zakres dynamiczny typu WDR na poziomie co najmniej 120dB – nie dopuszcza się funkcji DWDR 

• Możliwość redukcji rozdzielczości do poziomu co najmniej 768 x 432 lub niższej 
• Wbudowany obiektyw z funkcją motozoom i autofocus oraz P-Iris w zakresie od 3 mm dla F1.3 lub mniej do 9 mm lub więcej 

dla F1.3 

• Kąt widzenia w zakresie od 32° lub węziej do 98° lub szerzej  

• Praca w oparciu o kompresje obrazu H.264 oraz MJPEG 
• Kamera musi posiadać możliwość generowania co najmniej 2 niezależnych strumieni wideo 

• Wbudowana możliwość konfiguracji: kompresji i ustawień ilości klatek na sekundę, formatu strumienia, interwału pomiędzy 
klatkami kluczowymi, poziomu kompresji i ilości klatek na sekundę dla scen bez ruchu 

• Wbudowana sprzętowa detekcja ruchu wraz klasyfikacją obiektów – co najmniej pojazdów i ludzi 
• Wbudowana analiza ruchu wraz z możliwością: wybrania stref działania detekcji, definiowania jak bardzo musi zmienić się 

pojedynczy piksel by był zakwalifikowany jako ruch w strefie działania detekcji ruchu, określenie ilości pikseli, które muszą 
ulec zmianie (np. w procentach) zanim zostanie to zakwalifikowane jako ruch w strefie 

• Możliwość tworzenia niezależnych stref detekcji ruchu na poziomie co najmniej 40 

• Wbudowana, adaptacyjna i samoucząca się scenerii pracy analiza obrazu oparta po poniższe zasady pracy: 
• Kamera musi umożliwiać konfigurację co najmniej 30 różnych reguł (zdarzeń) analizy wideo. 

a. Użytkownik musi mieć możliwość wyboru tzw. obszaru detekcji lub obszar zainteresowania (ROI – 
Region of Interest) w polu widzenia kamery. 

b. Kamera po wyborze obszaru detekcji musi posiadać algorytm pozwalający na samouczenie się scenerii 
pracy kamery w celu zwiększenia poziomu i prawidłowości detekcji zdarzeń. 

c. Zestaw wbudowanych reguł analizy wideo musi obejmować co najmniej: detekcję obiektu w obszarze 
zainteresowania, wejście obiektu w obszar zainteresowania, wyjście obiektu z obszaru zainteresowania, 
pojawienie się obiektu, zniknięcie obiektu, przekroczenie tzw. wirtualnych murów, detekcja kierunku 
poruszania się obiektu, tzw. wałęsanie się obiektu czyli przebywanie w obszarze zainteresowania dłużej 
niż, zdefiniowana liczba obiektów w obszarze zainteresowania, liczba obiektów poniżej lub powyżej 
danego progu liczbowego, sabotaż kamery 

• Możliwość zapisu danych wideo na kartach SD z możliwością odtworzenia materiału nagranego poprzez interfejs sieciowy 
kamery lub poprzez bezpośredni odczyt karty SD. W ramach nagrywania na kartę SD kamera musi posiadać możliwość 
rejestracji pełnej rozdzielczości pracy kamery tj. 2048x1536 

• Elektroniczna kontrola migawki w zakresie od co najmniej 1/6 do 1/8000 sekundy 
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• Automatyczna i ręczna kontrola przesłony 

• Automatyczny i ręczny tryb dzień/noc 
• Automatyczny i ręczny balans bieli 

• Możliwość dostosowania kompensacji światła tylnego 

• Możliwość tworzenia co najmniej 35 stref prywatności  
• Wbudowane wejście i wyjście audio z kompresją audio opartą o co najmniej jedną metodę kompresji G.711 lub G.726 

• Wbudowane wejście i wyjście alarmowe 

• Wbudowany dedykowany do konfiguracji port USB 
• Wbudowany slot na karty SD/SDHC/SDXC o pojemności co najmniej 256GB 

• Możliwość zasilania poprzez VDC, VAC, PoE zgodnie z IEEE802.3af 

• Temperatura pracy w zakresie od -35°C lub niższej  do co najmniej +50°C  
• Kamera musi posiadać pamięć na której zapisane będą ustawienia kamery, które nie ulegną utracie w sytuacji awarii 

zasilania lub jej nieużywania  

• Certyfikacje: UL, cUL, CE, ROHS, WEEE, RCM, UL 60950-1, CSA 60950-1, IEC/EN 60950-1, IEC 62471, UL/CSA/IEC 
60950-22, EN 55022 Klasa B 

• Co najmniej 36 miesięcy gwarancji producenta kamery 
• Praca w oparciu o ONVIF 1.02;2.00;Profile S; 2.2.0 

Wymaga się, aby nowe kamery wewnętrzne typu kopułowego ze zmienną ogniskową posiadały  rozdzielczość co najmniej 3 
megapiksele (2048 (H) x 1536 (V) dla pełnej rozdzielczości i 20 FPS) oraz były wyposażone w zintegrowane obiektywy z funkcją 
zdalnego sterowania zoomem optycznym i ostrością, włącznie z funkcją automatycznego ustawiania ostrości (autofocus) – o ile gdzie 
indziej nie wskazano odrębnego typu. Uprości to znacznie proces instalacji i uruchamiania systemu poprzez eliminację mozolnego i 
niedokładnego ustawiania pola widzenia i ostrości. Cecha ta podniesie też zdecydowanie wartość użytkową systemu – administrator 
systemu będzie miał możliwość dokładnego ustawienia pola widzenia i ostrości na konkretny punkt lub płaszczyznę z poziomu 
oprogramowania zarządzającego, a żadna z kamer, nawet po dłuższym czasie użytkowania nie utraci ostrości. Wszędzie tam gdzie 
wymaganym jest zastosowanie kamer wewnętrznych3 megapiksele wymaga się zastosowania kamer wyposażonych w funkcję 
WDR.Nie dopuszcza się stosowania kamer wyposażonych w funkcję cyfrowego WDR (DWDR). 
 
Dla poziomów od +30 do +34 oraz +40 przewiduje się zastosować w miejscach oznaczonych na rysunkach te same 
funkcjonalnie kamery  kopułowe 3 megapiksele ale w wersji wandaloodpornej o współczynniku IK10. 
 
Przyjmuje się poniższe parametry pracy kamer typu fisheye dla obszarów wind od poziomu +6 do poziomu +27 
 

a. Nagrywanie ciągłe przez okres co najmniej 30 dni  
b. Rejestracja co najmniej z prędkością 7 klatek na sekundę w pełnej rozdzielczości pracy kamery w trybie: Od godziny 6.00 do 

22.00 – co najmniej 5 klatek na sekundę – 100% ruchu, od godziny 22.00 do 6.00 co najmniej 2 klatki na sekundę w oparciu 
o detekcję ruchu – założenie 10% ruchu oraz co najmniej 1 klatka na sekundę w przypadku braku ruchu 

c. Najwyższa rozdzielczość pracy kamery oraz bitrate kamery nie mniejszy niż 7.5 Mbit/s 

 
Przyjmuje się poniższe parametry pracy kamer typu kopułowego dla obszarów wind i ciągów komunikacyjnych od poziomu +6 do 
poziomu +27 
 

a. Nagrywanie ciągłe przez okres co najmniej 30 dni  
b. Rejestracja co najmniej z prędkością 7 klatek na sekundę w pełnej rozdzielczości pracy kamery w trybie: Od godziny 6.00 do 

22.00 – co najmniej 7 klatek na sekundę – 100% ruchu, od godziny 22.00 do 6.00 co najmniej 3 klatki na sekundę w oparciu 
o detekcję ruchu – założenie 10% ruchu oraz co najmniej 1 klatka na sekundę w przypadku braku ruchu 

c. Najwyższa rozdzielczość pracy kamery oraz ograniczenia bitrate kamery do poziomu co najmniej 6Mbit/s 

 
 

3.3.2 Wzmocniona obserwacja otwartych przestrzeni poziomów +4 i +6 

 
Otwarte przestrzenie na poziomach +4 oraz +6 z racji usytuowania oraz wyzwań stojących przed instalacją, wymagają wykorzystania 
mniejszej ilości kamer o wyższych rozdzielczościach. Dlatego też w ramach zabezpieczenia wybranych stref przewiduje się instalację 
kamer 5 megapikseli wyposażonych w przetworniki o wysokiej czułości i funkcji typu „Lightcatcher”.  
 
Minimalne parametry kamery kopułowej do obserwacji poziomu +4 oraz +6 
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• Przetwornik obrazu co najmniej 1/1.8’’ ze skanowaniem progresywnym CMOS o układzie obrazu 4:3 

• Obsługiwane kompresje obrazu H.264 oraz MJPEG 
• Liczba aktywnych pikseli co najmniej 2592(H)x1944(V) 

• Możliwość skalowania rozdzielczości do co najmniej 1792(H)x1344(V) 

• Wbudowany obiektyw dostosowany do przenoszenia rozdzielczości  2592(H)x1944(V), wyposażony w funkcję autofocus i 
motozoom o zakresie od 4.5 mm lub mniej do co najmniej 8 mm lub więcej 

• Obiektyw o jasności  nie mniejszej niż F1.8 z funkcją P-Iris 

• Minimalne natężenie światła  co najmniej 0.033 lux dla F1.8 w trybie kolorowym i 0.0066 lux dla F1.8 w trybie 
monochromatycznym  

• Wbudowany, zintegrowany, adaptacyjny doświetlacz IR, typu Power LED 850nm i zasięgu co najmniej 30 metrów Możliwość 
generowania co najmniej 30 klatek w pełnej rozdzielczości pracy  

• Zakres dynamiczny co najmniej 83 dB 

• Wbudowana analiza ruchu wraz z możliwością: wybrania stref działania detekcji, definiowania jak bardzo musi zmienić się 
pojedynczy piksel by był zakwalifikowany jako ruch w strefie działania detekcji ruchu, określenie ilości pikseli, które muszą 
ulec zmianie (np. w procentach) zanim zostanie to zakwalifikowane jako ruch w strefie 

• Możliwość tworzenia niezależnych stref detekcji ruchu na poziomie co najmniej 40 

• Wbudowana analiza obrazu oparta o ruch i klasyfikację obrazu 

• Wbudowana, adaptacyjna i samoucząca się scenerii pracy analiza obrazu oparta po poniższe zasady pracy: 
 

a. Kamera musi umożliwiać konfigurację co najmniej 30 różnych reguł (zdarzeń) analizy wideo 
b. Użytkownik musi mieć możliwość wyboru tzw. obszaru detekcji lub obszar zainteresowania (ROI – Region of 

Interest) w polu widzenia kamery 
c. Kamera po wyborze obszaru detekcji musi posiadać algorytm pozwalający na samouczenie się scenerii pracy 

kamery w celu zwiększenia poziomu i prawidłowości detekcji zdarzeń 
d. Zestaw wbudowanych reguł analizy wideo musi obejmować co najmniej: detekcję obiektu w obszarze 

zainteresowania, wejście obiektu w obszar zainteresowania, wyjście obiektu z obszaru zainteresowania, 
pojawienie się obiektu, zniknięcie obiektu, przekroczenie tzw. wirtualnych murów, detekcja kierunku poruszania się 
obiektu, tzw. wałęsanie się obiektu czyli przebywanie w obszarze zainteresowania dłużej niż, zdefiniowana liczba 
obiektów w obszarze zainteresowania, liczba obiektów poniżej lub powyżej danego progu liczbowego, sabotaż 
kamery 
 

• Możliwość zapisu danych wideo na kartach SD z możliwością odtworzenia materiału nagranego poprzez interfejs sieciowy 
kamery lub poprzez bezpośredni odczyt karty SD. Ponadto: 
 

a. Kamera musi umożliwiać parametryzację pracy w zakresie zapisu na karcie SD opartą przynajmniej o: zapis w 
oparciu o detekcję ruchu, zapis ciągły, zapis na skutek awarii połączenia kamery z serwerem rejestrującym 

b. Kamera musi umożliwiać dynamiczne nagrywanie na karcie SD w zależności od tego czy kamera jest podpięta do 
serwera rejestracji czy nie. W sytuacji kiedy kamera nie jest podpięta do serwera musi rejestrować strumień w 
oparciu pełną rozdzielczość pracy. Natomiast w sytuacji kiedy kamera jest podłączona do serwer rejestracji 
powinna umożliwiać rejestrację w oparciu o strumień niższej rozdzielczości np. 640x480 lub niższy lecz o takiej 
samej ilości klatek co pierwszy strumień rejestrowany na serwerze 
 

• Wbudowana możliwość konfiguracji: kompresji i ustawień ilości klatek na sekundę, formatu strumienia, interwału pomiędzy 
klatkami kluczowymi, poziomu kompresji i ilości klatek na sekundę dla scen bez ruchu 

• Elektroniczna kontrola migawki w zakresie od co najmniej 1/6 do 1/8000 sekundy 

• Automatyczna i ręczna kontrola przesłony 
• Automatyczny i ręczny tryb dzień/noc 

• Automatyczny i ręczny balans bieli 

• Możliwość dostosowania kompensacji światła tylnego 
• Możliwość tworzenia co najmniej 35 stref prywatności  

• Wbudowane wejście i wyjście audio z kompresją audio opartą o co najmniej jedną metodę kompresji G.711 lub G.726 

• Wbudowane wejście i wyjście alarmowe 
• Wbudowany dedykowany do konfiguracji port USB 

• Obudowa wykonana ze stopu aluminium o wandaloodporności IK10  

• Wbudowany slot na karty SD/SDHC/SDXC o pojemności co najmniej 256GB 
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• Możliwość zasilania poprzez VDC, VAC , PoE zgodnie z IEEE802.3af 

• Temperatura pracy w zakresie od -35°C do +50°C  
• Kamera musi posiadać pamięć na której zapisane będą ustawienia kamery, które nie ulegną utracie w sytuacji awarii 

zasilania lub jej nieużywania  

• Certyfikacja IP 66 lub wyższa 

• Co najmniej 36 miesięcy gwarancji producenta kamery 

Przyjmuje się poniższe parametry pracy kamer typu kopułowego dla poziomu +4 oraz +6  w obszarze określonych na rysunkach: 
 

a. Nagrywanie ciągłe oparte o ruch z buforem +30 sekund „przed i po” w przypadku wystąpienia ruchu, czas przechowania 
materiału 30dni, należy przyjąć ruch na poziomie 12 godzin w ciągu dnia.  

b. Rejestracja co najmniej z prędkością 7 klatek na sekundę w pełnej rozdzielczości pracy kamery w trybie 24/7  
c. Najwyższa rozdzielczość pracy kamery oraz bitrate na poziomie nie mniejszym niż 8Mbit/s 

 
 

3.3.3 Dodatkowe punkty kamerowe dla pięter +15, +16 oraz +20 - Biura Zarządu Pałacu oraz Urząd Miasta 
Stołecznego Warszawy 

W ramach zabezpieczenia pięter +15 oraz +20 zakłada się wyższy poziom identyfikacji wynoszący co najmniej 300 pikseli na metr. 
Dlatego też dla potrzeb tych 2 pięter zakłada się wykorzystanie zamiast kamer 3 megapikselowych kamer o wyższej rozdzielczości 
wynoszącej 5 megapikseli. Pozostałe punkty kamerowe w obszarze wind pozostają jak na innych poziomach tj. 6 megapikseli typu 
fisheye. Dla potrzeb pełnej (bez martwych punktów) rejestracji materiału zakłada się wykorzystanie 10 kamer na poziom czyli łącznie 
13 na poziom – dotyczy kamer 5 megapikseli i 6 megapikseli 
 
Minimalne parametry kamery kopułowej do obserwacji poziomu +15 oraz +16:  
 

• Przetwornik obrazu co najmniej 1/1.8’’ ze skanowaniem progresywnym CMOS o układzie obrazu 4:3 
• Obsługiwane kompresje obrazu H.264 oraz MJPEG 

• Liczba aktywnych pikseli co najmniej 2592(H)x1944(V) 

• Możliwość skalowania rozdzielczości do co najmniej 1792(H)x1344(V) 
• Wbudowany obiektyw dostosowany do przenoszenia rozdzielczości  2592(H)x1944(V), wyposażony w funkcję autofocus i 

motozoom o zakresie od 4.5 mm lub mniej do co najmniej 8 mm lub więcej 

• Obiektyw o jasności  nie mniejszej niż F1.8 z funkcją P-Iris 
• Minimalne natężenie światła  co najmniej 0.033 lux dla F1.8 w trybie kolorowym i 0.0066 lux dla F1.8 w trybie 

monochromatycznym  

• Wbudowany, zintegrowany, adaptacyjny doświetlacz IR, typu Power LED 850nm i zasięgu co najmniej 30 metrów Możliwość 
generowania co najmniej 30 klatek w pełnej rozdzielczości pracy  

• Zakres dynamiczny co najmniej 83 dB 
• Wbudowana analiza ruchu wraz z możliwością: wybrania stref działania detekcji, definiowania jak bardzo musi zmienić się 

pojedynczy piksel by był zakwalifikowany jako ruch w strefie działania detekcji ruchu, określenie ilości pikseli, które muszą 
ulec zmianie (np. w procentach) zanim zostanie to zakwalifikowane jako ruch w strefie 

• Możliwość tworzenia niezależnych stref detekcji ruchu na poziomie co najmniej 40 

• Wbudowana analiza obrazu oparta o ruch i klasyfikację obrazu 
• Wbudowana, adaptacyjna i samoucząca się scenerii pracy analiza obrazu oparta po poniższe zasady pracy: 

 
a. Kamera musi umożliwiać konfigurację co najmniej 30 różnych reguł (zdarzeń) analizy wideo. 
b. Użytkownik musi mieć możliwość wyboru tzw. obszaru detekcji lub obszar zainteresowania (ROI – Region of Interest) w polu 

widzenia kamery. 
c. Kamera po wyborze obszaru detekcji musi posiadać algorytm pozwalający na samouczenie się scenerii pracy kamery w celu 

zwiększenia poziomu i prawidłowości detekcji zdarzeń 
d. Zestaw wbudowanych reguł analizy wideo musi obejmować co najmniej: detekcję obiektu w obszarze zainteresowania, 

wejście obiektu w obszar zainteresowania, wyjście obiektu z obszaru zainteresowania, pojawienie się obiektu, zniknięcie 
obiektu, przekroczenie tzw. wirtualnych murów, detekcja kierunku poruszania się obiektu, tzw. wałęsanie się obiektu czyli 
przebywanie w obszarze zainteresowania dłużej niż, zdefiniowana liczba obiektów w obszarze zainteresowania, liczba 
obiektów poniżej lub powyżej danego progu liczbowego, sabotaż kamery 
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• Możliwość zapisu danych wideo na kartach SD z możliwością odtworzenia materiału nagranego poprzez interfejs sieciowy 

kamery lub poprzez bezpośredni odczyt karty SD. Ponadto: 

 
a. Kamera musi umożliwiać parametryzację pracy w zakresie zapisu na karcie SD opartą przynajmniej o: zapis w oparciu o 

detekcję ruchu, zapis ciągły, zapis na skutek awarii połączenia kamery z serwerem rejestrującym. 
b. Kamera musi umożliwiać dynamiczne nagrywanie na karcie SD w zależności od tego czy kamera jest podpięta do serwera 

rejestracji czy nie. W sytuacji kiedy kamera nie jest podłączona do serwera musi rejestrować strumień w oparciu pełną 
rozdzielczość pracy. Natomiast w sytuacji kiedy kamera jest podłączona do serwer rejestracji powinna umożliwiać rejestrację 
w oparciu o strumień niższej rozdzielczości np. 640x480 lub niższy lecz o takiej samej ilości klatek co pierwszy strumień 
rejestrowany na serwerze 

 
• Wbudowana możliwość konfiguracji: kompresji i ustawień ilości klatek na sekundę, formatu strumienia, interwału pomiędzy 

klatkami kluczowymi, poziomu kompresji i ilości klatek na sekundę dla scen bez ruchu 

• Elektroniczna kontrola migawki w zakresie od co najmniej 1/6 do 1/8000 sekundy 
• Automatyczna i ręczna kontrola przesłony 

• Automatyczny i ręczny tryb dzień/noc 

• Automatyczny i ręczny balans bieli 
• Możliwość dostosowania kompensacji światła tylnego 

• Możliwość tworzenia co najmniej 35 stref prywatności  

• Wbudowane wejście i wyjście audio z kompresją audio opartą o co najmniej jedną metodę kompresji G.711 lub G.726 
• Wbudowane wejście i wyjście alarmowe 

• Wbudowany dedykowany do konfiguracji port USB 
• Obudowa wykonana ze stopu aluminium o wandaloodporności IK10  

• Wbudowany slot na karty SD/SDHC/SDXC o pojemności co najmniej 256GB 

• Możliwość zasilania poprzez VDC, VAC , PoE zgodnie z IEEE802.3af 
• Temperatura pracy w zakresie od -35°C do +50°C  

• Kamera musi posiadać pamięć na której zapisane będą ustawienia kamery, które nie ulegną utracie w sytuacji awarii 
zasilania lub jej nieużywania  

• Certyfikacja IP 66 lub wyższa 
• Co najmniej 36 miesięcy gwarancji producenta kamery 

 
Przyjmuje się poniższe parametry pracy kamer typu fisheye  i kopułowego dla poziomu +15 oraz +20 w obszarze klatek schodowych 
oraz pomieszczeń biurowych: 
 

a. Nagrywanie ciągłe oparte o ruch z buforem +30 sekund „przed i po” w przypadku wystąpienia ruchu, czas przechowania 
materiału 30dni, należy przyjąć ruch na poziomie 12 godzin w ciągu dnia. 

b. Rejestracja co najmniej z prędkością 7 klatek na sekundę w pełnej rozdzielczości pracy kamery w trybie 24/7. 
c. Najwyższa rozdzielczość pracy kamery oraz bitrate na poziomie nie mniejszym niż 8Mbit/s 

 
 

3.3.4 Obserwacja poziomów i pięter technicznych Pałacu tj. -2, -1,+14,+28, +29, +31, +32, +33, +34, +40 

Znakomita większość obszarów pięter technicznych cechuje się bardzo niskim stropem (w obszarze ciągów komunikacyjnych) co w 
naturalny sposób utrudnia obserwację przy użyciu standardowych kamer kopułowych czy typu „bullet”. Dlatego też niniejsza SKT 
opiera się o zabezpieczenie newralgicznych miejsc  z perspektywy bezpieczeństwa obiektu oraz procesów zachodzących wewnątrz 
konkretnych pomieszczeń czy obszarów. Dlatego też w wyznaczonych miejscach zakłada się instalację kamer typu fisheye ze 
zintegrowanym doświetleniem IR. 
 
Minimalne parametry techniczne kamer: 
 
 

• Przetwornik obrazu co najmniej 1/1.8’’ ze skanowaniem progresywnym CMOS 

• Efektywna liczba pikseli nie mniej niż 1999x1999 (HxV) 

• Wbudowany doświetlacz IR o zasięgu co najmniej 8 metrów 
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• Minimalne natężenie światła  0.75 lux, 30 IRE w trybie kolorowym oraz 0.01lux 30 IRE w trybie monochromatycznym 

• Możliwość generowania co najmniej 30 klatek na sekundę w pełnej rozdzielczości pracy i kompresji H.264 
• Możliwość generowania co najmniej 15 klatek na sekundę w pełnej rozdzielczości pracy i kompresji MJPEG 

• Zakres dynamiczny co najmniej 60dB 

• Wbudowany obiektyw stałoogniskowy 1.45 mm F/2.2 
• Horyzontalny kąt widzenia 180° w hemisferze 

• Pole widzenia 360° 

• Funkcja Cyfrowego PTZ i De-warping współpracująca (wspierana) z oprogramowaniem zarządzającym  
• Wbudowana sprzętowa detekcja ruchu  

• Automatyczna i ręczna kontrola trybu dzień/noc 

• Kontrola przesłony – stała 
• Automatyczny i ręczny balans bieli 

• Konfigurowalna kompensacja światła tylnego 

• Automatyczny i ręczny balans bieli 
• Wbudowane strefy prywatności (co najmniej 20) konfigurowalne z poziomu oprogramowania zarządzającego VMS 

• Wbudowane wejście i wyjście liniowe oraz wewnętrzny mikrofon 

• Wbudowany terminal wejścia i wyjścia alarmowego w stosunku 1 do 1  
• Wbudowany slot na kartę mikro SDHC/SDXC/UHS-1 

• Obudowa wykonana z aluminium z możliwością instalacji na ścianie, suficie oraz na uchwycie rurowym 

• Możliwość zasilania pracy kamery poprzez 12 VDC, PoE oraz PoE+ 
• Praca w zakresie temperatury otoczenia od -40°C lub niższej do +55°C lub wyższej 

• Certyfikacja IK10 oraz co najmniej IP66  

• Praca z oprogramowaniem co najmniej na poziomie ONVIF Profile S wraz z wsparciem funkcji Cyfrowego PTZ w trybie na 
żywo i na nagranym oraz wsparcie dla funkcji De-warping 

 
W celu obserwacji ciągów komunikacyjnych oraz innych stref określonych na rysunkach (poziomów technicznych) stanowiących 
załącznik nr 3 do SKT przewiduje się zastosować kamerę o poniższych parametrach funkcjonalnych: 
 

• przetwornik nie mniejszy niż 1/2.5” ze skanowaniem progresywnym CMOS o rozdzielczości 3 megapiksele 
• praca w oparciu o kompresję obrazu H.264 i MJPEG 
• możliwość generowania co najmniej 2 niezależnych strumieni wideo o regulowanej wielkości strumienia 
• praca w oparciu o maksymalną rozdzielczość co najmniej 3 megapiksele (2048x1536) i co najmniej 20 FPS dla pełnej 

rozdzielczości kamery  
• minimalne natężenie światła w trybie kolorowym 0.2 lux dla F1.2 oraz 0.01 lux dla F1.2 w trybie monochromatycznym oraz 0 

lux dla F1.2 dla włączonego doświetlenia IR 
• wbudowany obiektyw zmiennoogniskowy z funkcją autofocus i motozoom o ogniskowej 2.8-12 mm i F1.4, horyzontalne pole 

widzenia od 86� do 26� 
• wbudowany doświetlacz IR o zasięgu co najmniej 30 metrów oparty o co najmniej 4 diody IR 
• praca kamery w oparciu o tryb dzienny i nocny  
• funkcjonalność WDR (nie dopuszcza się stosowania cyfrowego WDR) na poziomie co najmniej 120dB 
• wbudowany slot na kartę SD wraz z  obsługą kart co najmniej 64GB 
• poziom wandaloodporności co najmniej na poziomie IK10  
• elektroniczna migawka na poziomie od 1/5s do 1/50.000s 
• wskaźnik natężenia sygnału do szumu co najmniej 50dB 
• automatyczna i ręczna kontrola wzmocnienia 
• automatyczna i ręczna kontrola balansu bieli 
• funkcja cyfrowego odszumiania 
• sprzętowe wykrywania ruchu wbudowane w kamerze 
• możliwość jednoczesnego podpięcia do 10 użytkowników 
• wbudowany port RS485 
• wbudowane 1 wejście i 1 wyjście audio z kompresją G.711 
• wbudowane 1 wejście i 1 wyjście alarmowe  
• zasilanie w oparciu o DC12V lub POE zgodnie z IEEE802.3af 
• praca w temperaturze od -40� do +60� 
• klasa szczelności co najmniej IP66 
• praca z oprogramowaniem w oparciu o standard ONVIF ver. 2.4 
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Przyjmuje się poniższe parametry pracy kamer typu fisheye  i kopułowego dla obszarów techniczny -2, -1, +28, +29, +31, +32, +33, 
+34, +40 
 

a. Nagrywanie ciągłe przez okres co najmniej 30 dni  
b. Rejestracja co najmniej z prędkością 4 klatek na sekundę w pełnej rozdzielczości pracy kamery w trybie 24/7  
c. Najwyższa rozdzielczość pracy kamery oraz bitrate kamery na poziomie nie niższym niż 7.5 Mbit/s dla kamer typu fisheye 

oraz 6Mbit/s dla kamer kopułowych 

 
 
Szczególną uwagę w projektowaniu punktów kamerowych należy zachować w pomieszczeniach rozdzielni: 
 

a. Pomieszczenie dźwigów wind na poziomie +29 
b. KTP 3 i KTP 6 na poziomie +28 
c. SP 28 na poziomie +14 
d. SP 11-12 na poziomie +14 
e. Rozdzielnie KTP na poziomie -1 
f. Inne rozdzielnie KTP oznaczone na rysunkach 

 
3.3.5 Kamery do obserwacji wybranych miejsc: Klatki C, D, E, F dla poziomu +6orazklatkiA i B na poziomie +15 tzw. 

„przepierzenie” 

 
Strefy klatek schodowych na poziomie +6 (klatki C,D,E,F) oraz.+15/16stanowią bardzo istotne miejsce agregacji ludzi w sytuacjach 
kryzysowych dlatego też w wybranych, zdefiniowanych miejscach przewiduje się zastosowanie kamer kopułowych wandaloodpornych 
o rozdzielczości co najmniej 5 megapikseli. Bardzo duża szerokość scenerii determinuje potrzebę wykorzystania wyższej 
rozdzielczości tak, aby poziom identyfikacji zdarzeń był na poziomie co najmniej 250 pikseli na metr. Przewidziane do implementacji 
kamery 5 megapikseli znajdują się na poziomach: +6 oraz +15. 
 
Minimalne parametry kamery:  
 

• Przetwornik obrazu co najmniej 1/1.8’’ ze skanowaniem progresywnym CMOS o układzie obrazu 4:3 

• Obsługiwane kompresje obrazu H.264 oraz MJPEG 
• Liczba aktywnych pikseli co najmniej 2592(H)x1944(V) 

• Możliwość skalowania rozdzielczości do co najmniej 1792(H)x1344(V) 

• Wbudowany obiektyw dostosowany do przenoszenia rozdzielczości  2592(H)x1944(V), wyposażony w funkcję autofocus i 
motozoom o zakresie od 4.5 mm lub mniej do co najmniej 8 mm lub więcej 

• Obiektyw o jasności  nie mniejszej niż F1.8 z funkcją P-Iris 

• Minimalne natężenie światła  co najmniej 0.033 lux dla F1.8 w trybie kolorowym i 0.0066 lux dla F1.8 w trybie 
monochromatycznym  

• Wbudowany, zintegrowany, adaptacyjny doświetlacz IR, typu Power LED 850nm i zasięgu co najmniej 30 metrów Możliwość 
generowania co najmniej 30 klatek w pełnej rozdzielczości pracy  

• Zakres dynamiczny co najmniej 83 dB 

• Wbudowana analiza ruchu wraz z możliwością: wybrania stref działania detekcji, definiowania jak bardzo musi zmienić się 
pojedynczy piksel by był zakwalifikowany jako ruch w strefie działania detekcji ruchu, określenie ilości pikseli, które muszą 
ulec zmianie (np. w procentach) zanim zostanie to zakwalifikowane jako ruch w strefie 

• Możliwość tworzenia niezależnych stref detekcji ruchu na poziomie co najmniej 40 
• Wbudowana analiza obrazu oparta o ruch i klasyfikację obrazu 

• Wbudowana, adaptacyjna i samoucząca się scenerii pracy analiza obrazu oparta po poniższe zasady pracy: 
 

a. Kamera musi umożliwiać konfigurację co najmniej 30 różnych reguł (zdarzeń) analizy wideo 
b. Użytkownik musi mieć możliwość wyboru tzw. obszaru detekcji lub obszar zainteresowania (ROI – Region of Interest) w polu 

widzenia kamery 
c. Kamera po wyborze obszaru detekcji musi posiadać algorytm pozwalający na samouczenie się scenerii pracy kamery w celu 

zwiększenia poziomu i prawidłowości detekcji zdarzeń 
d. Zestaw wbudowanych reguł analizy wideo musi obejmować co najmniej: detekcję obiektu w obszarze zainteresowania, 

wejście obiektu w obszar zainteresowania, wyjście obiektu z obszaru zainteresowania, pojawienie się obiektu, zniknięcie 
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obiektu, przekroczenie tzw. wirtualnych murów, detekcja kierunku poruszania się obiektu, tzw. wałęsanie się obiektu czyli 
przebywanie w obszarze zainteresowania dłużej niż, zdefiniowana liczba obiektów w obszarze zainteresowania, liczba 
obiektów poniżej lub powyżej danego progu liczbowego, sabotaż kamery 

 

• Możliwość zapisu danych wideo na kartach SD z możliwością odtworzenia materiału nagranego poprzez interfejs sieciowy 
kamery lub poprzez bezpośredni odczyt karty SD. Ponadto: 
 

a. Kamera musi umożliwiać parametryzację pracy w zakresie zapisu na karcie SD opartą przynajmniej o: zapis w 
oparciu o detekcję ruchu, zapis ciągły, zapis na skutek awarii połączenia kamery z serwerem rejestrującym 

b. Kamera musi umożliwiać dynamiczne nagrywanie na karcie SD w zależności od tego czy kamera jest podpięta do 
serwera rejestracji czy nie. W sytuacji kiedy kamera nie jest podpięta do serwera musi rejestrować strumień w 
oparciu pełną rozdzielczość pracy. Natomiast w sytuacji kiedy kamera jest podłączona do serwer rejestracji 
powinna umożliwiać rejestrację w oparciu o strumień niższej rozdzielczości np. 640x480 lub niższy lecz o takiej 
samej ilości klatek co pierwszy strumień rejestrowany na serwerze 
 

• Wbudowana możliwość konfiguracji: kompresji i ustawień ilości klatek na sekundę, formatu strumienia, interwału pomiędzy 
klatkami kluczowymi, poziomu kompresji i ilości klatek na sekundę dla scen bez ruchu 

• Elektroniczna kontrola migawki w zakresie od co najmniej 1/6 do 1/8000 sekundy 
• Automatyczna i ręczna kontrola przesłony 

• Automatyczny i ręczny tryb dzień/noc 

• Automatyczny i ręczny balans bieli 
• Możliwość dostosowania kompensacji światła tylnego 

• Możliwość tworzenia co najmniej 35 stref prywatności  

• Wbudowane wejście i wyjście audio z kompresją audio opartą o co najmniej jedną metodę kompresji G.711 lub G.726 
• Wbudowane wejście i wyjście alarmowe 

• Wbudowany dedykowany do konfiguracji port USB 

• Obudowa wykonana ze stopu aluminium o wandaloodporności IK10  
• Wbudowany slot na karty SD/SDHC/SDXC o pojemności co najmniej 256GB 

• Możliwość zasilania poprzez VDC, VAC , PoE zgodnie z IEEE802.3af 

• Temperatura pracy w zakresie od -35°C do +50°C  
• Kamera musi posiadać pamięć na której zapisane będą ustawienia kamery, które nie ulegną utracie w sytuacji awarii 

zasilania lub jej nieużywania  

• Certyfikacja IP 66 lub wyższa 

• Co najmniej 36 miesięcy gwarancji producenta kamery 

Przyjmuje się poniższe parametry pracy kamer typu fisheye  i kopułowego dla poziomu +6 oraz +15 w obszarze klatek schodowych 
 

a. Nagrywanie ciągłe oparte o ruch z buforem +30 sekund „przed i po” w przypadku wystąpienia ruchu, czas przechowania 
materiału 30dni, należy przyjąć ruch na poziomie 2 godzin w ciągu dnia.  

b. Rejestracja co najmniej z prędkością 7 klatek na sekundę w pełnej rozdzielczości pracy kamery w trybie 24/7  
c. Najwyższa rozdzielczość pracy kamery oraz bitrate na poziomie nie mniejszym niż 8Mbit/s 

 
3.3.6 Obserwacja poziomów i stref na zewnątrz Pałacu – kamery zewnętrzne 

W ramach zabezpieczenia terenu zewnętrznego Pałacu, planuje się montaż łącznie co najmniej 74 nowych punktów kamerowych, w 
całości opartych o kamery megapikselowe – co najmniej 5 megapikseli w tym w najbardziej newralgicznych miejscach montaż kamer 
multimegapikselowych o rozdzielczości co najmniej 30 megapikseli. Rozległość  terenu zewnętrznego oraz złożoność budynku i jego 
bezpośredniego otoczenia wymusza użycie znacznej ilości kamer w celu osiągnięcia zakładanego poziomu pikseli na metr oraz w celu 
minimalizacji martwych stref obserwacji. Ponadto obszar wewnętrznej części Pałacu, mnogość zdarzeń o charakterze okazjonalnym 
wymusza zastosowanie kamer o rozdzielczości przewyższającej 5 megapikseli – w tym wypadku co najmniej 8 megapikseli. Poniżej 
zaprezentowano najważniejsze, szczególne miejsca objęte obserwacją.  
 
Taras widokowy – poziom +30 
 
Podobnie jak w przypadku wejść do Pałacu strefy i obszary będące na zewnątrz wymagają wyższego poziomu jakości niż obszary 
wewnątrz budynku. Otwartość przestrzeni oraz wielkość potencjalnych zdarzeń implikuje konieczność bardzo szczegółowej rejestracji 
zdarzeń oraz ograniczenie w niektórych obszarach martwych stref obserwacji do „0”.  
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Jednym z kluczowych obszarów detekcji zdarzeń jest poziom +30 – taras widokowy. Jego specyfika, otwarty dostęp dla turystów oraz 
mnogość poruszających się osób wymaga bardzo dokładnej rejestracji i detekcji zdarzeń. Dlatego też SKT zakłada wykorzystanie 
kamer multisensorycznych w celu maksymalizacji obserwacji scenerii. 
 
W celu  obniżenia kosztów instalacji systemu VMS bez obniżenia a wręcz podwyższenia jego jakości użytkowej zakłada się 
zastosowanie w wyznaczonych miejscach kamery multisensorycznej 180� i 270� o łącznej rozdzielczości co najmniej 9 Mpix. 
Szczegółową lokalizację kamer określają rysunki z rozmieszczeniem kamer – załącznik nr 1. W przypadku kamer multisensorycznych, 
przewiduje się ich montaż na wewnętrznych rogach budynku – elewacji Pałacu lub zewnętrznych rogach tarasu tak by zapewnić stały 
nadzór wielu obszarów przy użyciu jednej kamery oraz by nie multiplikować wiszących na Pałacu kamer co mogłoby niekorzystnie 
wpłynąć na wygląd zabytkowej budowli. 
 
Tym samym przewiduje się montaż 6 kamer multisensorycznych w strefie tarasu widokowego oraz  4 wewnątrz – na poziomie 30. 
Łącznie zastosowanie jedynie 10 kamer pozwoli zastąpić aż 30 kabli i 30 kamer by osiągnąć ten sam efekt.  
 
Kamery multisensoryczne muszą być wyposażone w WDR o poziomie co najmniej 99dB w celu identyfikacji osób znajdujących się 
przed wejściami w warunkach ograniczonego oświetlenia na zewnątrz jak również w sytuacji różnego natężenia oświetlenia 
obserwowanych scen – różne pory dnia i nasłonecznienia tarasu widokowego. Ponadto nie dopuszcza się stosowania wielu kamer 
jako zastępstwo kamery multisensorowej ze względu na konieczność ograniczenia ingerencji w elewację budynku i 
wykorzystanie jednego,okablowania strukturalnego - per punkt kamerowy.Minimalne wymagania kamery multisensorycznej: 
 

• Przetwornik CMOS o rozmiarze nie mniejszym niż 1/3’’ z funkcją WDR (nie cyfrowy); 

• Kamera musi składać się z co najmniej 3 niezależnych sensorów, każdy wchodzący w skład niezależnej kamery, każdej o 
rozdzielczości co najmniej 3 megapiksele; 

• Ilość aktywnych pikseli nie mniej niż 2048 (H) x 1536 (V) na każdym sensorze; 
• Łączna ilość aktywnych pikseli nie mniej niż 6100 (H) x 1536 (V); 

• Minimalne natężenie światła w trybie kolorowym 0.23 lux dla F1.3 oraz 0.023 lux w trybie monochromatycznym dla F1.3; 

• Kamera musi posiadać sensory wyposażone w obiektywy z funkcją P-Iris; 
• Kąt widzenia każdego z obiektywów musi zawierać się w zakresie od  35� lub mniej do 90� lub więcej; 

• Minimalny zakres dynamiki WDR co najmniej 99 dB; 

• Minimalna ilość FPS generowanych przez kamerę w pełnej rozdzielczości (niezależnie dla każdego sensora) co najmniej 20; 
• Możliwość redukcji rozdzielczości na każdym sensorze do 352x240;  

• Wbudowany obiektyw z funkcją autofocus i motozoom o zakresie od 2.9 mm lub mniej do 7.9 mm lub więcej. Nie dopuszcza 
się stosowania kamer o wymiennych obiektywach stałoogniskowych;  

• Sterowanie obiektywem (zoom i focus) musi być realizowane z poziomu oprogramowania VMS do którego jest podłączona. 
Nie dopuszcza się stosowania powyższej funkcjonalności realizowanej tylko z poziomu przeglądarki internetowej kamery; 

• Możliwość stosowania co najmniej 2 kompresji obrazu: H.264 lub MJPEG lub JPEG2000; 

• Kamera musi pozwalać na montaż na zewnątrz na płaskiej powierzchni jak i na wszelkiego rodzaju słupach; 

• Kamera musi pracować w warunkach temperatury zewnętrznej od -40 lub niższej do +50 lub wyższej; 
• Kamera musi posiadać klasę szczelności co najmniej IP 66; 

• Kamera musi być wandaloodporna,  o wskaźniku co najmniej IK10; 

• Kamera musi posiadać co najmniej 3 możliwe źródła zasilania: VDC lub VAC lub POE lub POE+; 
• Każdy z sensorów kamery panoramicznej musi umożliwiać niezależne ustawienie: ogniskowej oraz ustawień oglądanej 

sceny; 

• Kamera musi posiadać możliwość ustawienia „pan”  oraz „tilt” odpowiednio +/- 12� do +/-30� oraz +10� do +67� lub w 
szerszym zakresie dla obu parametrów; 

• Kamera musi posiadać wbudowany slot na kartę SD/SDHC/SDXC; 
• Kamera musi posiadać możliwość wejście i wyjścia audio do komunikacji dwustronnej; 

• Kamera musi umożliwiać komunikację dwukierunkową audio w ramach oprogramowania  VMS do którego jest podłączona; 

• Kamera musi posiadać kompresję audio w standardzie G.711 PCM 8kHz; 
• Kamera musi posiadać co najmniej jedno wejście i jedno wyjście alarmowe; 

• Kamera musi posiadać wbudowaną analizę obrazu w oparciu o „detekcję ruchu”; 

• Analiza, detekcja ruchu musi posiadać skalowalną czułość i próg reakcji; 
• Kamera musi posiadać automatyczny i ręczny tryb przechodzenia w tryb dzień/noc; 

• Kamera musi posiadać automatyczne i ręczne sterowanie przesłoną i balansem bieli; 



29 

 

• W związku z obserwacją scen publicznych na obszarze otaczającym Pałac, kamera musi posiadać możliwość ustawiania 
stref prywatności w sytuacji jeśli zajdzie taka potrzeba związana z bezpieczeństwem. Kamera musi pozwalać na kreowanie 
co najmniej 60 stref prywatności; 

• Kamera musi posiadać funkcjonalność BLC (BacklightCompensation) 
• Kamera musi posiadać zgodność z ONVIF w tym profile S 

Przyjmuje się poniższe parametry pracy kamer typu multisensorycznego dla poziomu +30 – taras widokowy 
 

a. Nagrywanie ciągłe przez okres co najmniej 30 dni  
b. Rejestracja co najmniej z prędkością 7 klatek na sekundę w pełnej rozdzielczości pracy kamery w godz. 6.00 – 22.00 oraz 

od godziny 22.00 do 6.00 rano w trybie 7 klatek na sekundę w przypadku ruchu – zakładany poziom ruchu 10% oraz co 
najmniej 1 klatkę na sekundę w przypadku braku ruchu 

c. Najwyższa rozdzielczość pracy kamery oraz bitrate na poziomie nie mniejszym niż 18Mbit/s 

 
Stosunkowo łatwa możliwość wejścia na dachy z poziomu +6 (na klatkach schodowych) wymaga aby objąć ten obszar rejestracją i 
detekcją zdarzeń. W tym celu planuje się wykorzystać kamery z analizą wideo nagrywające i przechowywujące zdarzenia. Ponadto 
parkingi wewnętrzne (teren wewnętrzny) również muszą zostać objęte ciągłą rejestracją z racji niewystarczającej detekcji zdarzeń.  
 
Minimalne parametry kamery do obserwacji dachów i parkingów wewnętrznych to: 
 

• Przetwornik obrazu co najmniej 1/2.3’’ ze skanowaniem progresywnym CMOS o układzie obrazu 16:9 

• Obsługiwane kompresje obrazu H.264 oraz MJPEG 
• Liczba aktywnych pikseli co najmniej 3840(H)x2160(V) 

• Możliwość skalowania rozdzielczości do co najmniej 3072(H)x1728(V) 

• Wbudowany obiektyw dostosowany do przenoszenia rozdzielczości  3840(H)x2160(V), wyposażony w funkcję autofocus i 
motozoom o zakresie od 4.5 mm lub mniej do co najmniej 8 mm lub więcej 

• Obiektyw o jasności  nie mniejszej niż F1.8 z funkcją P-Iris 

• Minimalne natężenie światła  co najmniej 0.29 lux dla F1.8 w trybie kolorowym i 0.058 lux dla F1.8 w trybie 
monochromatycznym  

• Wbudowany, zintegrowany, adaptacyjny doświetlacz IR, typu Power LED 850nm i zasięgu co najmniej 15 metrów przy 
temperaturze otoczenia -25°C lub niższej oraz co najmniej 30 metrów dla temperatur powyżej -10°C 

• Możliwość generowania co najmniej 30 klatek w pełnej rozdzielczości pracy  

• Zakres dynamiczny co najmniej 91 dB 

• Wbudowana analiza ruchu wraz z możliwością: wybrania stref działania detekcji, definiowania jak bardzo musi zmienić się 
pojedynczy piksel by był zakwalifikowany jako ruch w strefie działania detekcji ruchu, określenie ilości pikseli, które muszą 
ulec zmianie (np. w procentach) zanim zostanie to zakwalifikowane jako ruch w strefie 

• Możliwość tworzenia niezależnych stref detekcji ruchu na poziomie co najmniej 40 

• Wbudowana analiza obrazu oparta o ruch i klasyfikację obrazu 
• Wbudowana, adaptacyjna i samoucząca się scenerii pracy analiza obrazu oparta po poniższe zasady pracy: 

 
e. Kamera musi umożliwiać konfigurację co najmniej 30 różnych reguł (zdarzeń) analizy wideo 
f. Użytkownik musi mieć możliwość wyboru tzw. obszaru detekcji lub obszar zainteresowania (ROI – Region of 

interest) w polu widzenia kamery 
g. Kamera po wyborze obszaru detekcji musi posiadać algorytm pozwalający na samouczenie się scenerii pracy 

kamery w celu zwiększenia poziomu i prawidłowości detekcji zdarzeń 
h. Zestaw wbudowanych reguł analizy wideo musi obejmować co najmniej: detekcję obiektu w obszarze 

zainteresowania, wejście obiektu w obszar zainteresowania, wyjście obiektu z obszaru zainteresowania, 
pojawienie się obiektu, zniknięcie obiektu, przekroczenie tzw. wirtualnych murów, detekcja kierunku poruszania się 
obiektu, tzw. wałęsanie się obiektu czyli przebywanie w obszarze zainteresowania dłużej niż, zdefiniowana liczba 
obiektów w obszarze zainteresowania, liczba obiektów poniżej lub powyżej danego progu liczbowego, sabotaż 
kamery 
 

• Możliwość zapisu danych wideo na kartach SD z możliwością odtworzenia materiału nagranego poprzez interfejs sieciowy 
kamery lub poprzez bezpośredni odczyt karty SD. Ponadto: 
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c. Kamera musi umożliwiać parametryzację pracy w zakresie zapisu na karcie SD opartą przynajmniej o: zapis w 
oparciu o detekcję ruchu, zapis ciągły, zapis na skutek awarii połączenia kamery z serwerem rejestrującym 

d. Kamera musi umożliwiać dynamiczne nagrywanie na karcie SD w zależności od tego czy kamera jest podpięta do 
serwera rejestracji czy nie. W sytuacji kiedy kamera nie jest podpięta do serwera musi rejestrować strumień w 
oparciu pełną rozdzielczość pracy. Natomiast w sytuacji kiedy kamera jest podłączona do serwer rejestracji 
powinna umożliwiać rejestrację w oparciu o strumień niższej rozdzielczości np. 950x544 lub niższy lecz o takiej 
samej ilości klatek co pierwszy strumień rejestrowany na serwerze 
 

• Wbudowana możliwość konfiguracji: kompresji i ustawień ilości klatek na sekundę, formatu strumienia, interwału pomiędzy 
klatkami kluczowymi, poziomu kompresji i ilości klatek na sekundę dla scen bez ruchu 

• Elektroniczna kontrola migawki w zakresie od co najmniej 1/6 do 1/8000 sekundy 

• Automatyczna i ręczna kontrola przesłony 

• Automatyczny i ręczny tryb dzień/noc 
• Automatyczny i ręczny balans bieli 

• Możliwość dostosowania kompensacji światła tylnego 

• Możliwość tworzenia co najmniej 35 stref prywatności  
• Wbudowane wejście i wyjście audio z kompresją audio opartą o co najmniej jedną metodę kompresji G.711, G.726 

• Wbudowane wejście i wyjście alarmowe 

• Wbudowany dedykowany do konfiguracji port USB 
• Obudowa wykonana ze stopu aluminium o wandaloodporności IK10  

• Wbudowany slot na karty SD/SDHC/SDXC o pojemności co najmniej 256GB 

• Możliwość zasilania poprzez VDC, VAC i PoE zgodnie z IEEE802.3af 
• Temperatura pracy w zakresie od -35°C do +50°C  

• Kamera musi posiadać pamięć na której zapisane będą ustawienia kamery, które nie ulegną utracie w sytuacji awarii 
zasilania lub jej nieużywania  

• Certyfikacja IP 66 lub wyższa 
• Co najmniej 36 miesięcy gwarancji producenta kamery 

Przyjmuje się poniższe parametry pracy kamer typu bullet  dla poziomu +6 – poziom dachów, terenu wewnętrznego Pałacu oraz 
zewnętrznego – obserwacja jego najbliższego otoczenia 
 

a. Nagrywanie ciągłe przez okres co najmniej 7 dni  
b. Rejestracja co najmniej z prędkością 7 klatek na sekundę w pełnej rozdzielczości pracy kamery jedynie w przypadku 

wystąpienia ruchu i detekcji zdarzeń z analizy wideo. Zakłada się dzienny poziom ruchu na poziomie 2 godzin. 
c. Najwyższa rozdzielczość pracy kamery oraz bitrate na poziomie nie mniejszym niż 12Mbit/s 

 
Przyjmuje się poniższe parametry pracy kamer typu bullet  dla poziomu 0  – parkingi wewnętrzne 
 

a. Nagrywanie ciągłe przez okres co najmniej 30 dni  
b. Rejestracja co najmniej z prędkością 7 klatek na sekundę w pełnej rozdzielczości pracy w trybie 24/7 
c. Najwyższa rozdzielczość pracy kamery bitrate na poziomie nie mniejszym niż 12Mbit/s 

 
Zabezpieczenie terenu zewnętrznego Pałacu Kultury i Nauki 
 
SKT przewiduje wykorzystanie kamer o rozdzielczości multimegapikselowej do obserwacji bezpośredniego otoczenia Pałacu, 
parkingów wraz z wjazdem i wyjazdem oraz wjazdu i wyjazdu na teren wewnętrzny Pałacu od strony ul. Emilii Plater.  
 
Idea wykorzystania kamer multimegapikselowych ma na celu minimalizację ilości kamer kosztem ich jakości, zwłaszcza przy tak 
trudnych uwarunkowaniach związanych z instalacją. 
 
Minimalne parametry kamer multimegapikselowych: 
 
 

• Przetwornik rozmiarów co najmniej 43.3 mm ze skanowaniem progresywnym CMOS 

• Wspierany format obrazu 16:9 oraz 3:2  
• Liczba aktywnych pikseli co najmniej 7360 (H) x 4128 (V) dla trybu 16:9 oraz co najmniej 6720 (H) x 4488 (V) dla trybu 3:2 
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• Minimalne natężenie światła co najmniej 0.005 lux dla F1.4 

• Zakres dynamiczny na poziomie co najmniej 70dB 
• Możliwość skalowania rozdzielczości co najmniej do rozmiarów 3840 x 2160 lub niższej 

• Minimalna ilość generowanych klatek na sekundę co najmniej  6 dla trybu 16:9 oraz 5 dla trybu 3:2 

• Możliwość montażu obiektywu na złączu EF 
• Praca w oparciu o kompresję obrazu H.264 oraz MJPEG 

• Kamera musi posiadać możliwość generowania co najmniej 3 niezależnych strumieni wideo według co najmniej poniższych 
zasad: Pierwszy (główny strumień) przy pełnej rozdzielczości pracy kamery i maksymalnej ilości klatek na sekundę – nie 
mniej niż 5;Drugi strumień w rozdzielczości nie mniejszej niż 2 megapiksele (1776x1184 –dla 3:2 oraz 1920x1080 –dla 16:9) 
przy tej samej ilości klatek co strumień pierwszy; trzeci strumień o rozdzielczości nie mniejszej niż 1 megapiksel (1200x800 
– dla 3:2 oraz 1280x720 –dla 16:9) 

• Kamera musi wspierać transmisję poprzez: HTTP (Unicast), HTTPS(Unicast), RTP (Unicast&Multicast),RTP poprzez RTSP 
(Unicast), RTP poprzez RTSP poprzez http (Unicast), RTP poprzez RTSP poprzez HTTPS (Unicast)  

• Wbudowana sprzętowa detekcja ruchu ze skalowalną czułością i progiem alarmowania: definiowanie zakresu zmiany 
pojedynczego piksela w celu zakwalifikowania danego piksela jako piksela w ruchu w danej strefie działania detekcji ruchu 
oraz określenie procentowe ilości pikseli w ruchu w danej strefie działania detekcji ruchu jako kwalifikacja ruch w tej strefie 

• Możliwość konfiguracji poprzez interfejs webowy zasad nagrywania: ciągłe, w oparciu o detekcję ruchu, na wypadek awarii 
połączenia z serwerem 

• Automatyczna i manualna kontrola migawki w zakresie od 1 do 1/8000 sek) 

• Automatyczna i manualna kontrola przesłony kamery   

• Automatyczna i manualna kontrola trybu pracy Dzień/Noc   
• Automatyczna i manualna kontrola balansu bieli   

• Możliwość tworzenia co najmniej 4 stref prywatności   

• Możliwość wykorzystania dwukierunkowego audio w oparciu o kodek G.711 PCM 8kHz  
• Wbudowane wejście i wyjście liniowe    

• Wbudowane wejście A/V mini-jack 3.5 mm   

• Wbudowane wejście i wyjście alarmowe typu I/O   
• Wbudowany slot na kartę SD/SDHC/SDXC wraz z obsługą kart na poziomie co najmniej 256GB 

• Dostęp do materiału na karcie SD musi być dostępny poprzez bezpośredni odczyt karty lub poprzez interfejs webowy 
kamery 

• Kamera musi posiadać możliwość dynamicznej konfiguracji strumienia wideo rejestrowanego na karcie SD: strumień 
pierwszy rejestrowany w sytuacji awarii połączenia kamery z serwerem, strumień drugi lub trzeci rejestrowany jest w sytuacji 
połączenia kamery z serwerem i rejestracji strumienia pierwszego na serwerze 

• Kamera musi posiadać wbudowany interfejs webowy dla potrzeb konfiguracji wraz z wsparciem dla różnych grup 
użytkowników i poziomów uprawnień 

• Zakres konfiguracji parametrów pracy kamery musi obejmować co najmniej poniższe funkcje: automatyczny i ręczny balans 
bieli, automatyczna i ręczna kontrola ekspozycji, automatyczna i ręczna kontrola przesłony (w zależności od zastosowanego 
obiektywu), kontrola ustawień dzień/noc, nasycenie koloru i ostrości, cyfrowa rotacja obrazu; 

• Pobór mocy nie więcej niż 13W  (bez zewnętrznej obudowy)   

• Możliwość zasilania poprzez VDC, VAC oraz PoE zgodnie z IEEE802.3af  

• Wsparcie dla co najmniej poniższych funkcji związanych z zabezpieczeniem: ochrona hasłem, HTTPS enkrypcja, 802.1x, 
enkrypcja SSL, Log zdarzeń użytkownika, autentyfikacja W5  

• Praca bez obudowy w zakresie od co najmniej -10°C do co najmniej +50°C   

• Wbudowany wewnętrzny system chłodzenia kamery  

• Możliwość aktualizacji firmware poprzez interfejs webowy kamery oraz system VMS do którego jest podpięta 
• Wsparcie dla protokołów sieciowych:IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, 

DHCP, Zeroconf, ARP 

 
Dokładne lokalizacje kamer przedstawiono na rysunku terenu zewnętrznego. Minimalny poziom jakości rejestrowanego materiału musi 
wynosić co najmniej 160pikseli, a dla punktów kamerowych obserwujących wjazdy i wyjazdy z parkingu okalającego Pałac wynosić 
muszą co najmniej 200 pikseli na metr. Na etapie projektu należy tak dobrać obiektywy aby zapewnić zakładany poziom identyfikacji 
oraz dobrać ich jakość na poziomie jasności co najmniej f.2.8.  oraz ogniskowej pozwalającej osiągnąć zakładaną ilość pikseli na metr.  
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Przyjmuje się poniższe parametry pracy kamer mulitmegapikselowych  dla poziomu 0  – parkingi wewnętrzne 
 

a. Nagrywanie ciągłe przez okres co najmniej 30 dni  
b. Rejestracja co najmniej z prędkością 5 klatek na sekundę w pełnej rozdzielczości pracy w trybie 24/7 
c. Najwyższa rozdzielczość pracy kamery bitrate na poziomie nie mniejszym niż 15Mbit/s 

 
 
Zabezpieczenie terenu zewnętrznego – obszar stacji metra „Centrum” tzw. patelnia.  
 
W ramach zabezpieczenia terenu zewnętrznego znajdującego się w zarządzaniu Pałacu, planuje się objąć dodatkową obserwacją 
kamer teren tzw. „patelni” – teren dojścia do stacji metra „Centrum”. W związku z tym, iż obszar ten pokrywa się z obszarem 
zarządzania metra, planuje się wykorzystać w tym celu kamery, które będą pracowały w oparciu o otwarty protokół ONVIF w celu 
umożliwienia ich wykorzystania przez zarządzających metrem oraz dodatkowo w ramach posiadanej infrastruktury miejskiej tj. 
aktualnie posiadanego dostępu do systemów wizyjnych min. Warszawskiego Węzła Kolejowego i Stadionu Narodowego. Ogląd 
możliwy będzie przy użyciu stacji klienckiej wyposażonej w oprogramowanie tożsame z oprogramowaniem w obu wskazanych 
lokalizacjach bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.  
 
 
Poniższy rysunek obrazuje planowaną, najbardziej zasadną lokalizację punktów kamerowych: 

 
 
 
Na etapie projektu wykonawczego należy uzgodnić pomiędzy stronami zakres dostępu do kamer na „patelni” oraz sposób ich 
wykorzystania w systemie metra czy biura bezpieczeństwa miasta. Możliwym będzie, aby w ramach otwartego protokołu ONVIF 
strumień z kamer zrównoleglić by był wysyłany we wskazane miejsce w celu jego dalszej analizy i rejestracji, podczas gdy taki sam 
strumień wysyłany będzie do centrum monitoringu Pałacu.  
 
W ramach dodatkowego zabezpieczenia planuje się w ramach montażu kamer na słupach podłączyć je do lokalnego „mikro serwera” 
w celu stworzenia redundantnej rejestracji w przypadku awarii połączenia zarówno z Pałacem jak i infrastrukturą miejską. Planowany 
lokalny zapis pozwoli na przechowywanie materiału przez okres co najmniej 2 tygodni w zależności od przyjętych parametrów zapisu. 
 
Na etapie opracowania projektu wykonawczego należy dobrać najbardziej optymalną drogę przesyłania danych z terenu „patelni” do 
serwerów rejestrujących zlokalizowanych w Pałacu. W związku z tym w ramach zachowania należytego bezpieczeństwa, w celu 
ograniczenia możliwości złamania zabezpieczeń („zhakowania”) połączenia, wyklucza się użycia kamer producentów chińskich.  
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Łącznie planuje się instalację co najmniej 3 punktów kamerowych o rozdzielczości co najmniej 5 megapikseli. Najważniejszym 
kryterium doboru kamer jest ich wysoka czułość w ciągu dnia oraz w nocy. Ostateczne lokalizacje punktów kamerowych mogą ulec  
zmianie na skutek szczegółowych uzgodnień na etapie opracowania projektu wykonawczego w zakresie dostępu do zasilania oraz 
kanalizacji teletechnicznej. W celu uproszczenia instalacji planuje się zasilić kamery przy użyciu zasilania POE z „mikroserwera”.  
 
 
Minimalne parametry kamer dla obszaru tzw. „patelni”: 

• Przetwornik obrazu co najmniej 1/1.8’’ ze skanowaniem progresywnym CMOS o układzie obrazu 4:3 

• Obsługiwane kompresje obrazu H.264 oraz MJPEG 

• Liczba aktywnych pikseli co najmniej 2592(H)x1944(V) 
• Możliwość skalowania rozdzielczości do co najmniej 1792(H)x1344(V) 

• Wbudowany obiektyw dostosowany do przenoszenia rozdzielczości  2592(H)x1944(V), wyposażony w funkcję autofocus i 
motozoom o zakresie od 9 mm lub mniej do co najmniej 22 mm lub więcej 

• Obiektyw o jasności  nie mniejszej niż F1.6 z funkcją P-Iris 
• Minimalne natężenie światła  co najmniej 0.026lux dla F1.6 w trybie kolorowym i 0 lux dla F1.6 w trybie monochromatycznym  

• Wbudowany, zintegrowany, adaptacyjny doświetlacz IR, typu Power LED 850nm i zasięgu co najmniej 40 metrów przy 
temperaturze otoczenia -25°C lub niższej oraz co najmniej 70 metrów dla temperatur powyżej -10°C 

• Możliwość generowania co najmniej 30 klatek w pełnej rozdzielczości pracy  
• Zakres dynamiczny co najmniej 83dB 

• Wbudowana analiza ruchu wraz z możliwością: wybrania stref działania detekcji, definiowania jak bardzo musi zmienić się 
pojedynczy piksel by był zakwalifikowany jako ruch w strefie działania detekcji ruchu, określenie ilości pikseli, które muszą 
ulec zmianie (np. w procentach) zanim zostanie to zakwalifikowane jako ruch w strefie 

• Możliwość tworzenia niezależnych stref detekcji ruchu na poziomie co najmniej 40 

• Wbudowana analiza obrazu oparta o ruch i klasyfikację obrazu 

• Możliwość zapisu danych wideo na kartach SD z możliwością odtworzenia materiału nagranego poprzez interfejs sieciowy 
kamery lub poprzez bezpośredni odczyt karty SD. Ponadto: 

e. Kamera musi umożliwiać parametryzację pracy w zakresie zapisu na karcie SD opartą przynajmniej o: zapis w 
oparciu o detekcję ruchu, zapis ciągły, zapis na skutek awarii połączenia kamery z serwerem rejestrującym 

f. Kamera musi umożliwiać dynamiczne nagrywanie na karcie SD w zależności od tego czy kamera jest podpięta do 
serwera rejestracji czy nie. W sytuacji kiedy kamera nie jest podpięta do serwera musi rejestrować strumień w 
oparciu pełną rozdzielczość pracy. Natomiast w sytuacji kiedy kamera jest podłączona do serwer rejestracji 
powinna umożliwiać rejestrację w oparciu o strumień niższej rozdzielczości np. 640x480 lub niższy lecz o takiej 
samej ilości klatek co pierwszy strumień rejestrowany na serwerze 

• Wbudowana możliwość konfiguracji: kompresji i ustawień ilości klatek na sekundę, formatu strumienia, interwału pomiędzy 
klatkami kluczowymi, poziomu kompresji i ilości klatek na sekundę dla scen bez ruchu 

• Elektroniczna kontrola migawki w zakresie od co najmniej 1/6 do 1/8000 sekundy 
• Automatyczna i ręczna kontrola przesłony 

• Automatyczny i ręczny tryb dzień/noc 

• Automatyczny i ręczny balans bieli 
• Możliwość dostosowania kompensacji światła tylnego 

• Możliwość tworzenia co najmniej 35 stref prywatności  

• Wbudowane wejście i wyjście audio z kompresją audio opartą o co najmniej jedną metodę kompresji G.711 lub G.726 
• Wbudowane wejście i wyjście alarmowe 

• Wbudowany dedykowany do konfiguracji port USB 

• Obudowa wykonana ze stopu aluminium o wandaloodporności IK10 oraz szczelności IP 66 lub wyższej 
• Wbudowany slot na karty SD/SDHC/SDXC o pojemności co najmniej 256GB 

• Możliwość zasilania poprzez VDC, VAC , PoE zgodnie z IEEE802.3af 

• Temperatura pracy w zakresie od -35°C do +50°C  
• Kamera musi posiadać pamięć na której zapisane będą ustawienia kamery, które nie ulegną utracie w sytuacji awarii 

zasilania lub jej nieużywania  

• Co najmniej 36 miesięcy gwarancji producenta kamery 
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3.4 Zestawienie ilościowe nowych kamer dla poszczególnych stref w Pałacu 

 
Zestawienie kamer na poszczególnych poziomach przedstawiono w załączniku nr 1. Na etapie projektu budowlano wykonawczego 
należy opracować rysunki z dokładnym podziałem co do typów kamer wraz z rozróżnieniem innych ikon, kolorów, pół widzenia oraz 
należy nadać kamerom numerację. 
 
 

3.5 Rejestracja materiału wideo w Pałacu 

 
Okres przechowywania zapisanego materiału z kamer stacjonarnych i obrotowychmusi wynosić w zależności od punktów kamerowych 
od 7 do 30 dni. W przypadku braku ruchu wewszystkich strefach, system musi dodatkowo rejestrować 1 klatkę referencyjną na 
sekundę. W przypadku kamer obrotowych przewiduje się rejestrację 12 klatek na sekundę z każdej kamery w takim samym trybie jak 
dla kamer stacjonarnych. Zaprojektowany system musi mieć możliwość rozbudowy w zakresie dysków do przechowywania danych w 
celu wydłużenia czasu rejestracji materiału. 
 
System nadzoru wizyjnego CCTV będzie wykonany w cyfrowej technologii IP. Wszystkie zastosowane kamery będą kamerami IP. 
Rejestracja obrazów z kamer IP odbywać się będzie na serwerach rejestrujących z wewnętrznymi macierzami dyskowymi, a 
stanowiska operatorskie (obsługa systemu CCTV) przewidzianesą do instalacji w pomieszczeniu systemu monitoringu, które poddane 
zostanie rewitalizacji dla potrzeb nowego systemu CCTV.Poniżej zaprezentowano strumienie (ilości danych) generowane przez 
pojedyncze punkty kamerowe odpowiadające specyfice i lokalizacji ich pracy. Strumienie jednostkowe posłużyły do obliczeń łącznego 
zapotrzebowania na serwery i macierze dyskowe. Łącznie przewiduje się instalację co najmniej 8 serwerów ( w tym jeden 
redundantny) o łącznej pojemności 192 TB brutto każdy obsługujących wszystkie przewidziane w koncepcji kamery.  
 

Kamera Typ sceny 
Pasmo  
[Mbit/s] 

Ilość klatek na sekundę 
[FPS] 

Kamera 3 Mpix Dużo szczegółów, dużo ruchu 6 7 

Kamera 5 Mpix Dużo szczegółów, dużo ruchu 8 7 

Kamera 6 Mpix typu fisheye Dużo szczegółów, dużo ruchu 7,5 7 

Kamera 8 Mpix Średnia ilość szczegółów, dużo ruchu 12 8 

Kamera 9 Mpix - Multisensoryczna Dużo szczegółów, dużo ruchu 18 7 

Kamera 30 Mpix Dużo szczegółów, dużo ruchu 15 5 
 
 
 
 

3.6 Minimalne parametry serwerów dla rejestracji materiału z kamer 

 
W celu zapewnienia minimalnych parametrów rejestracji materiału wideo z kamer przewiduje się zastosowanie co najmniej 8 
serwerów sieciowych NVR, każdy o następujących minimalnych parametrach technicznych: 
 
 

Lp. Parametr, cecha, funkcjonalność Opis 

1.  Płyta główna Umożliwiająca instalację 2 procesorów z serii Intel Xeon E5-2600 v3/v4 
posiadająca min 16 slotów DIMM oraz min 5 slotów PCI-e 3.0 x 8 
(elektrycznie ) i min 1 slot PCI-E 3.0 x 16 ( elektrycznie). Możliwość instalacji 
modułu TPM 1.2.Wymagane jest min 3 złącza USB 3.0 w tym 1 złącze USB 
3.0 typu A wewnątrz serwera. 

2.  Procesor Zainstalowany co najmniej jeden procesor o co najmniej 6 rdzeniach, 
wyposażony w co najmniej 15 MB pamięci cache typu L3 umożliwiający 
osiągnięcie w teście Passmark performance test 8.0 wyniku min. 9800 pkt. 

3.  Pamięć Min. 16GB DDR4 RAM ECC-R z możliwością rozbudowy do min. 1TB 

4.  Zarządzanie Zintegrowana z płytą główną lub zainstalowana w dedykowanym slocie karta 
zarządzająca niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu 
operacyjnego posiadająca dedykowane złącze RJ-45 i umożliwiająca pełne 
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zarządzania serwerem poprzez szyfrowane połączenie w sieci TCP/IP przy 
użyciu przeglądarki internetowe m. in : 

• włączenie, wyłączenie i restart serwera  
• podgląd logów sprzętowych serwera i karty  
• przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego 

stanu (także podczas startu, restartu OS)  
• karta musi umożliwiać o przejęcia zdalnej konsoli graficznej i 

podłączania wirtualnych napędów CD i FDD,USB  
• karta zdalnego zarządzania musi stanowić rozwiązanie sprzętowe, 

niezależne od systemów operacyjnych 

5.  Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca wyświetlanie obrazu w 
rozdzielczości minimum 1280x1024 pikseli 

6.  Karta sieciowa Minimum 2 porty 10Gb Ethernet Base T-wbudowane na płycie głównej nie 
zajmujących gniazd PCI-E. Dodatkowa dwuportowa kart sieciowa Ethernet 
10Gb posiadającą złącza SFP+ wraz z dwoma modułami optycznymi SFP+ 
10Gb SR 

7.  Kontroler RAID Sprzętowy, kontroler RAID SAS 12Gb/s   i SATA  posiadający następujące 
funkcjonalności 

• obsługa min. 128 urządzeń 
• obsługa poziomów RAID  0,1,10,5,50,6,60   
• posiadający min 1GB pamięci cache 
• posiadający moduł zabezpieczenie pamięci cache  
• przed utrata zasilania np. CacheVault Flash Module 

8.  Dyski twarde Min. 22 dyski, każdy o pojemności min. 8TB i MTBF min 2.5 miliona godzin 
.Dyski musza znajdować się na liście kompatybilności oferowanego 
kontrolera RAID. W przypadku uszkodzenia dysku nośnik pozostaje w 
dyspozycji Zamawiającego. Przestrzeń do zapisu musi być skonfigurowana 
jako 2 x RAID 5 (11 dysków na każdą macierz RAID 5). 

Dwa dyski SSD przeznaczone do pracy w serwerach  o pojemności min 
120GB  i MTBF>=2,000,000 h milion godz. pracujące w RAID 1 
przeznaczone na system operacyjny. 

9.  Obudowa Typu „rack” 19’’ o wysokości 4U wraz z zestawem  montażowym 
umożliwiającym montaż w typowej, 19-calowej szafie serwerowej,w tym pełne 
wysunięcie serwera z szafy.Dwa zasilacze Hot Swap o mocy co najmniej 
1KW i  sprawności min 94% przy obciązeniu 50%  

Zasilacze musza .posiadać certyfikat Platinum Certified – wymagane 
załączenie do oferty raportu. 

Obudowa musi umożliwiać instalacje min. 24 dysków SAS 12Gb/s / 
SATA/SSD w formacie 3.5”/2.5” oraz  dodatkowo 2 kieszenie na dyski 2.5". 
(wolne zatoki na dyski obsadzone ramkami hot-swap, możliwość dodania 
własnego dysku przez użytkownika bez konieczności zakupu specjalnej 
ramki). 

Zasilacze, dyski, wentylatory muszą być elementami typu hot-swap. 

Obudowa musi posiadać przednią osłonę na dyski twarde zamykaną na 
klucz. 

Obudowa musi zawierać wszystkie niezbędne elementy do rozbudowy 
serwera o dodatkowe półki dyskowe . 

10.  Porty Na tylnym panelu: 1xRS-232, 4xUSB, 1xVGA, 3x RJ45,  2 x SFP+ 

oraz 1 port USB Typ A wewnątrz obudowy serwera. 

11.  System operacyjny Windows Server 2012 R2 Standard PL lubnowszy 

12.  Certyfikaty • Certyfikat PN-EN ISO 9001:2001(ISO 9001:2001) na 
procesyprojektowania, produkcję, sprzedaż i serwis, PN-EN 
ISO14001:2005 (ISO 14001:2005) oraz PN-ISO/IEC 27001:2014-
12 lub nowsze. 

• Deklaracja producenta o zgodności z dyrektywami  
EMC 2004/108/WE ,R&TTE 1999/5/EWG (oznaczenia CE) 
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• Oferowany model serwera musi znajdować się na liście Windows 
Server Catalog i posiadać status Certified for Windows dla 
systemów Windows Server 2012 R2 (wymagany wydruk ze strony 
https://www.windowsservercatalog.com). 

13.  Gwarancja  Min. 36 miesięcy z czasem naprawy w miejscu instalacji sprzętu w ciągu 
następnego dnia roboczego od zgłoszenia awarii. 

14.  Wsparcie techniczne Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz 
warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u 
producenta lub jego przedstawiciela. 

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta 
zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej 
producenta numeru seryjnego. 

15.  Inne Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy. Elementy, z których 
zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub 
być przez niego certyfikowane oraz muszą być objęte gwarancją producenta, 
potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne. 

 
 
 
Minimalne parametry stacji klienckiej dla wizualizacji zdarzeń CCTV: 
 
Płyta główna Płyta główna z możliwością zainstalowania dwóch procesorów, z pełną obsługą pamięci ECC. 

Wydajność obliczeniowa Dwa procesory klasy x86-x64, min. czterordzeniowe o częstotliwości taktowania min. 2,4 GHz 

Pamięć operacyjna Min. 4GB 1333MHz DDR3 ECC możliwość rozbudowy do 128GB, na płycie głównej powinno 
znajdować się minimum 8 slotów przeznaczonych dla pamięci. 

Parametry pamięci 
masowej 

Min. 1TB  SATA 7200 RPM  
 

Napęd optyczny Wbudowany napęd DVD+/-RW 

Karta graficzna Dwie karty graficzne PCIex16, każda min. 1GB pamięci RAM GDDR3, ze wsparciem dla Open 
GL 4.3, Microsoft Direct X11 i Shader Model 5.0; wyjścia DVI oraz Display Port 

Interfejs sieciowy Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ45, zintegrowana z płytą główną 

Wyposażenie 
multimedialne 

Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, 24-bitowa konwersja 
sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy 

Obudowa Obudowa typu Tower, wyposażona we wbudowany czujnik otwarcia obudowy  
Wnęki na napędy: min. 2 x 5.25” zewnętrzne, min. 2 x 3.5” wewnętrzne, 
Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż 
kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów) 
Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny lub dźwiękowy system diagnostyczny, służący do 
sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w 
szczególności musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie złączy PCI i 
PCIe, płyty głównej, uszkodzenie kontrolera video, uszkodzenie dysku twardego, awarię BIOS’u, 
awarię procesora 
Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości slotów wymaganych 
dla płyty głównej 
Zasilacz min. 635W 
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej 
(złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki) 

Akcesoria Klawiatura USB, mysz USB 

System operacyjny Zainstalowany system operacyjny  Microsoft Windows 7 Professional (64-bit), Avigilon Control 
Center Client 
 

Certyfikaty  
i standardy 

• Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu  

• Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu  

• Certyfikat CE 

Warunki gwarancji Trzy lata gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem naprawy 
NBD. Diagnostyka po zgłoszeniu awarii przeprowadzana w miejscu instalacji przez pracownika 
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producenta lub autoryzowanego przez producenta serwisu. W razie awarii dyski twarde 
pozostają własnością Zamawiającego.  
 

Wymagania dodatkowe Bezpłatny dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu. 
Możliwość wyświetlenia do 144 strumieni wideo jednocześnie 

 
Stacje klienckie powinny być wyposażone w Joystick USB w wersji dla prawo i leworęcznych, pozwalający na sterowanie funkcjami 
oprogramowania zarządzającego. Joystick powinien realizować co najmniej poniższe funkcje: 
 

• Wybór pomiędzy odtwarzaniem materiału na żywo i nagranego; 

• Włączenie/Wyłączenie cyklicznego przełączania pomiędzy widokami z kamer; 
• Włączenie/Wyłączenie trybu pełnoekranowego dla danego widoku z kamer; 

• Włączenie/wyłączenie sterowania PTZ; 

• Rozpoczęcie/Zatrzymanie trasy patrolowej; 
• Manualne włączenie/wyłączenie procesu nagrywania dla danej kamery; 

• Wybór danej kamery do sterownia i oglądu; 

• Możliwość zarządzania osią czasu: odtwarzanie do przodu, do tyłu, zoom(+/-);  
• Sterowanie i zarządzanie materiałem wideo poprzez pokrętło na klawiaturze w tym sterowanie odtwarzaniem materiału i 

poruszaniem się po osi czasu; 

• Sterowanie kamerami PTZ we wszystkich osiach wraz ze sterowaniem przybliżeniem; 

• Możliwość rekalibracji poprawności funkcjonowania na skutek awarii lub niepoprawnego działania; 
 
Zainstalowany system musi umożliwiać zdalny mobilny dostęp do obrazów „na żywo” w nielimitowanej liczbie użytkowników bez 
konieczności wykupywania dodatkowych licencji. 
 
 

3.7 Pomieszczenie monitoringu i jego aranżacja 

 
W ramach realizacji należy rozbudować istniejące centrum nadzoru. W ramach prac niezbędne jest wykonanie odpowiedniej 
zabudowy meblowej oraz dostarczenie ergonomicznych krzeseł biurowych dla obsługi (z wysokim oparciem oraz podłokietnikami) – 4 
sztuki. W celu realizacji zadania należy zdemontować istniejącą zabudowę. 
 
Na nowoprojektowanym blacie należy przewidzieć miejsce do pracy oraz do umieszczenia monitora od stacji przeznaczonej do funkcji 
konfiguracyjno – archiwizacyjnej. SKT zakłada wykorzystanie 8 sztuk monitorów50” zainstalowanych  na wysięgnikach w układzie 2 
szt. (wys.) x4 szt. (szer.) tak aby całość instalacji tworzyła łuk (kąt ustawienia pomiędzy 20 st. – 45 st.) ułatwiając obsłudze obserwację 
i zarządzanie zdarzeniami alarmowymi z kamer. 
 
Całość musi zostać odpowiednio zabudowana tak aby wizualnie tworzyła całość oraz cześć „techniczna” (złącza, przewody) były 
odpowiednio ukryte.Ponadto  każdego operatora przewiduje się wyposażyć w monitory o przekątnej co najmniej 27’’ rozdzielczości 
pracy 4K dla potrzeb obsługi kamer megapikselowych o  rozdzielczościach powyżej 3Mpix oraz rozdzielczości multimegapikselowych 
30 Mpix.  
 
 

3.8 Serwerownia na potrzeby monitoringu 

 
Projektuje się przebudowę istniejącego pomieszczenia służącego jako pomieszczenie serwerowni na potrzeby monitoringu. W ramach 
prac należy wykonać: 

• modyfikację istniejącej rozdzielni elektrycznej tak aby nie zapewnić odpowiednią moc dla nowopowstałej instalacji.  

• instalację odpowiedniego stelaża/szafy RACK min. 42U umożliwiającego instalację nowych serwerów rejestrujących. Do 
nowego stelaża należy zainstalować niezbędna infrastrukturę sieciową oraz serwery rejestrujące. 

 
Wszystkie szczegóły aranżacji serwerowni określone zostały w załączniku nr 2 – w zakresie szaf i komponentów. Szczegółowe 
wytyczne dotyczące klimatyzacji, zasilania określone zostaną na etapie projektu budowlano wykonawczego po finalizacji projektu i 
wynikających z tego tytułu potrzeb.  
 
 
 
 



38 

 

3.9 Synchronizacja czasu 

Należy wykonać synchronizację czasu pomiędzy poszczególnymi urządzeniami wchodzącymi w skład systemu telewizji IP a 
systemem kontroli dostępu.  
 
 

4. System kontroli dostępu (KD) 

SKT opiera się o system będący w pełni sieciowym rozwiązaniem dostosowanym funkcjonalnie do potrzeb indywidulanych pięter i 
stref oraz będzie się składał z następujących komponentów: 
 

• Centralnego serwera z bazą danych i oprogramowaniem zarządzanym poprzez przeglądarkę web z dowolnego miejsca w 
sieci; 

• Redundantnego serwera z bazą danych i oprogramowaniem uruchamianego w przypadku awarii serwera podstawowego; 

• Par urządzeń dostępowych przy każdych drzwiach poza strefą VIP: kontrolera z wbudowanym czytnikiem kart dostępu od 
strony wejścia i czytnika kart dostępu od strony wyjścia; 

• Par urządzeń dostępowych przy każdych drzwiach w strefie VIP: kontrolera z wbudowanym czytnikiem kart dostępu i 
biometrycznym czytnikiem linii papilarnych lub układu naczyń krwionośnych dłoni od strony wejścia i czytnika kart dostępu 
od strony wyjścia; 

• Przycisków ewakuacyjnych zainstalowanych od strony wyjść i podłączonych do kontrolerów i zamków 
elekromagnetycznych; 

• Kontrolerów i czytników dedykowanych do sterowania windami; 

• Kontrolerów dedykowanych do integracji z systemem sygnalizacji pożaru; 
• Stacji roboczej do programowania kart, dodawania użytkowników i nadawania im uprawnień oraz do zarządzania systemem; 

• Aktywnych i pasywnych komponentów sieci LAN; 

• Zamków elektromagnetycznych (zwor i elektro-zaczepów). 

W proponowanym rozwiązaniu zakłada się obustronną kontrolę przejść. Przy każdych drzwiach od strony wejścia zostanie 
zainstalowany lokalny kontroler z wbudowanym czytnikiem kart dostępu. Od strony wyjścia zostanie zainstalowany drugi czytnik kart 
dostępu i podłączony do lokalnego kontrolera poprzez interfejs RS-232. Czytniki będą obsługiwać karty dostępu standardu MIFARE 
Smart Card 13,56 MHz. W celu zwiększenia stopnia zabezpieczenia strefy VIP przed dostępem osób nieuprawnionych w strefie tej 
proponuje się użycie od strony wejść kontrolerów z czytnikami dualnymi: czytnika kart dostępu ze zintegrowanym biometrycznym 
czytnikiem linii papilarnych lub czytnika kart dostępu ze zintegrowanym biometrycznym czytnikiem układu naczyń krwionośnych w 
dłoni. 
 
Lokalne kontrolery będą podłączone do sieci LAN systemu KD i zasilane za pomocą PoE (Power over Ethernet) bezpośrednio z 
przełączników sieciowych. Kontrolery będą zarządzane z centralnej aplikacji zainstalowanej na serwerze i obsługiwanej za pomocą 
przeglądarki web dedykowanej stacji roboczej lub innych komputerów w sieci. Kontrolery będą pracować w technologii typu „push”, 
czyli wszelkie zdarzenia odbierane przez kontroler (np. odbicie karty) będą transmitowane do centralnego serwera z bazą danych. W 
przypadku odłączenia lokalnego kontrolera od serwera sieci (tryb offline) zdarzenia będą zapisywane w wewnętrznej pamięci 
kontrolera. Pojemność pamięci proponowanych kontrolerów lokalnych pozwala na przechowanie do 50 tysięcy zdarzeń. Po 
przywróceniu połączenia kontrolera z serwerem, zdarzenia przechowywane w pamięci kontrolera zostaną automatycznie przesłane do 
serwera w sposób sekwencyjny. 
 
Od strony wyjść zostaną również zainstalowane przyciski ewakuacyjne, które umożliwią opuszczenie pomieszczenia w nagłych 
przypadkach, np. w przypadku wystąpienia pożaru. Wyjątek stanowią wyjścia na klatki ewakuacyjne z piętra +6, gdzie zamiast 
przycisków używane będą istniejące dźwignieantypaniczne. Ponadto w drzwiach tych zainstalowane zostaną elektro-zaczepy 
umożliwiające wejścia i kontrolowane wyjścia. Podczas normalnego użytkowania każde wyjście na klatkę z piętra +6 powinno być 
autoryzowane przyłożeniem karty do czytnika. Zawsze będzie jednak możliwość nieautoryzowanego wyjścia przy użyciu dźwigni. 
Każde nieautoryzowane wyjście będzie traktowane w systemach KD i CCTV jako zdarzenie alarmowe, tzn. operatorzy zostaną 
natychmiast o nim poinformowani poprzez np. wyświetlenie obrazu z odpowiedniej kamery i/lub SMS. 
 
W uproszczeniu architektura systemu Kontroli Dostępu będzie odpowiadać poniższemu schematowi: 
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4.1 Zaawansowane funkcje systemu Kontroli Dostępu 

 
Proponowany system kontroli dostępu jest kompletnym rozwiązaniem end-to-end. Oprócz standardowych funkcji, takich jak np. 
umożliwianie przejścia użytkownikom posiadającym odpowiednie uprawnienia i narzędzia autoryzacyjne, posiada on szeroką 
gamę funkcji zaawansowanych, takich jak m.in.: 

• Blokada ponownego wejścia bez zarejestrowanego wyjścia (Anti-Pass Back) 

• Kontrola przejścia typu „śluza” (Man Trap) 
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• Potwierdzanie obecności w strefie (Dead-Man Zone) 

• Ograniczanie zajętości pomieszczeń (Occupancy Control) 
• Reguła 2 osób (2-Person Rule) 

• Reguła kolejności dostępu (First-In User) 

• Reguła nieograniczonego dostępu (VIP Access) 
• Obchód strażnika (Guard Tour) 

• Obsługa specjalnych stref: domowej (Home Zone), gości (Visit Zone) i spotkań (Do Not Disturb Zone) 

• Kontrola trasy przejścia (Route-Based Access) 
• Możliwość pojedynczej autoryzacji na jednym czytniku dowolną metodą: karta lub biometria lub PIN 

• Możliwość podwójnej autoryzacji na jednym czytniku: karta + biometria lub karta + PIN 

• Możliwość potrójnej autoryzacji na jednym czytniku: karta + biometria + PIN 
• 3-wymiarowa kontrola przejść: użytkownik, strefa i czas 

• Strefy dostępu (Access Zones), poziomy dostępu (Access Levels) i grupy dostępu (Access Groups) 

• Powiadamianie w czasie rzeczywistym przez e-mail i/lub SMS 
• Możliwość generowania wielu typów raportów, w tym m.in.: 

o Użytkownicy mający uprawnienia do danego przejścia 
o Przejścia, do których dany użytkownik ma uprawnienia 
o Użytkownicy z przypisanymi typami i ilościami ich danych autoryzacyjnych 
o Dane osobowe i/lub teleadresowe użytkowników 
o Zdarzenia przejścia przez dane drzwi z podanymi nazwami użytkowników i czasami i kierunkami ich przejść 
o Czasy przebywania użytkowników w danej strefie 
o Lista wejść i wyjść danego użytkownika do/z danej strefy 
o Podsumowanie liczby wejść i wyjść grup użytkowników w ciągu jednego dnia 
o Lista użytkowników, którzy weszli do danej strefy i nie wyszli z niej w ciągu ostatnich 24 godzin 
o Lista prób przejścia przez dane drzwi przez nieuprawnione osoby 
o Status wprowadzania użytkowników do bazy danych 
o Lista byłych użytkowników systemu 
o Status kontrolerów przejść 
o Grupy dostępu 
o Strefy dostępu 
o Grupy według pełnionych funkcji, np. pracownicy, goście 
o Szczegóły obchodów strażników (Guard Tours) 
o Lista zdarzeń długotrwałego otwarcia drzwi 
o Lista użytkowników, którzy wchodzili do danej strefy 
o Lista stanów wejściowych lub wyjściowych portów kontrolerów 
o Lista użytkowników skonfigurowanych jako „First-In” 
o Lista członków reguły 2 osób (2-Person Rule) 

 
 
Rekomenduje się na etapie opracowania projektu i wdrożenia systemu na aktywne wykorzystanie co najmniej poniższych 
funkcji: 
 

• Blokada ponownego wejścia bez zarejestrowanego wyjścia (Anti-Pass Back) 

• Kontrola przejścia typu „śluza” (Man Trap) – dla stref lub pomieszczeń technicznych 

• Potwierdzanie obecności w strefie (Dead-Man Zone) – w szczególności w obszarach sąsiadujących z przestrzenią 
publiczną jak np.  dźwigownia od strony dziedzińca Pałacu czy szczególne pomieszczenia techniczne 

• Reguła nieograniczonego dostępu (VIP Access) 

• Obchód strażnika (Guard Tour) 

• Strefy dostępu (Access Zones), poziomy dostępu (Access Levels) i grupy dostępu (Access Groups) dla 
wynajmujących pomieszczenia komercyjne 
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4.2 Serwery Systemu Kontroli Dostępu oraz kontrolery i czytniki przejść 

 
W serwerowni na 5 piętrze planuje się zainstalować serwer systemu KD. Serwer będzie posiadał dedykowaną bazę danych opartą na 
Microsoft SQL, oprogramowanie zarządzające i klucz sprzętowy z licencją na wymaganą liczbę użytkowników systemu. Głównymi 
zadaniami serwera będą: 

• zarządzanie użytkownikami i ich uprawnieniami; 
• zarządzanie kontrolerami drzwiowymi; 

• rejestracja wszystkich zdarzeń systemu; 

• generowanie alarmów; 
• generowanie raportów. 

Dodatkowo w szafie proponuje się zainstalować serwer redundantny, który przejmie rolę serwera podstawowego w przypadku jego 
awarii. Każdy z serwerów wyposażony powinien być m.in. w dyski SSD i mechaniczne dyski klasy Enterprise przeznaczone do pracy 
ciągłej oraz podwójny zasilacz. Zarówno dyski, jak i zasilacze powinny być przystosowane do wymiany podczas pracy serwera (hot 
swap). Serwery powinny być objęte co najmniej 36-miesięczną gwarancją z serwisem on-site NBD – naprawa w miejscu instalacji w 
następnym dniu roboczym od zgłoszenia awarii. Minimalne parametry każdego serwera Kontroli Dostępu to: 
 

 
Procesor Intel® Xeon® E5520 2.27 GHz lub wydajniejszy 
Pamięć RAM Co najmniej 16 GB 
Dyski twarde 
na system operacyjny 
i oprogramowanie KD 

2 x SSD 120 GB w RAID 1 

Dyski twarde 
na bazę danych KD 

2 x serwerowy HDD 8 TB w RAID 1 

Porty sieciowe Co najmniej 2 x Gigabit Ethernet (1000Base-T) 
Karta graficzna Zintegrowana 
Kontroler RAID Sprzętowy z modułem FBU 
Zasilanie Dwa zasilacze typu hot-swap 
Obudowa Rack 19” 1U 
System operacyjny MS Windows Server 2008 R2 Standard lubnowszy 

 
 
Do kontroli każdego przejścia poza strefą VIP proponuje się zastosowanie lokalnego kontrolera z wbudowanym czytnikiem kart 
dostępu. Kontroler ten posiada następujące parametry: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Obsługiwany standard kart dostępu MIFARE Smart Card i NFC (13,56 Mhz) 
Ilość kart dla jednego użytkownika 2 
Pojemność bufora zdarzeń 50 000 
Pojemność lokalnej bazy użytkowników 2 000 
Wskaźnik LED 3-kolorowy 
Brzęczyk Tak 
Interfejsy komunikacyjne Ethernet i RS-485 
Szybkość komunikacji 10/100 Mpbs dla TCP/IP i 115,2 Kbps dla RS-485 
Typy zewnętrznych czytników 1 port dla czytnika kart/linii pap./kart+linii pap./UHF 
Interfejsy do zewnętrznych czytników RS-232 i Wiegand 
Złącze przycisku wyjścia Tak 
Czujnik stanu drzwi Programowalny NO, NC, Supervised 
Przekaźnik zamka Przekaźnik SPDT, Form C, 1A@30VDC 
Zasilanie zamka Wewnętrzne 12VDC@0,5A lub zewnętrzne 
Detekcja sabotażu Tak 
CPU 32-bitowy mikrokontroler 
Pamięć Flash Wewnętrzna 512KB + zewnętrzna 2MB 
Pamięć RAM 128 KB SRAM 
Zasilanie 12VDC@2A 
Power over Ethernet (PoE) Tak 

Wymiary (szer. x wys. x gł.) 50 x 136 x 33 mm 
Masa 0,15 kg 
Klasa szczelności IP65 
Temperatura pracy Od 0°C do +50°C 
Wilgotność powietrza Od 5% do 95% RH (bez skraplania) 
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Do kontroli wybranych przejść w strefie VIP proponuje się zastosowanie lokalnych kontrolerów z wbudowanym czytnikiem kart 
dostępu i biometrycznym czytnikiem linii papilarnych. Kontroler ten posiada następujące parametry: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Do kontroli najważniejszych przejść w strefie VIP proponuje się zastosowanie lokalnego kontrolera z wbudowanym czytnikiem 
kart dostępu i biometrycznym czytnikiem układu naczyń krwionośnych dłoni. Kontroler ten posiada następujące parametry: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dla każdego wyjścia (zarówno w strefie VIP, jak i poza nią) proponuje się zastosowanie czytnika kart dostępu, który zostanie 
podłączony do lokalnego kontrolera zainstalowanego od strony wejścia. Czytnik ten posiada następujące parametry: 
 

Obsługa danych autoryzacyjnych Linie papilarne i MIFARE Smart Card (13,56 Mhz) 
Czytnik linii papilarnych Optyczny 
Liczba przechowywanych wzorców linii 
papilarnych 

9 600 

Wskaźnik LED 3-kolorowy 
Brzęczyk Tak 
Interfejs komunikacyjny RS-232 
Zasilanie Wewnętrzne 12VDC@0.3A lub z zewnętrznego 

zasilacza 
Detekcja sabotażu Tak 
Wymiary (szer. x wys. x gł.) 50 x 160 x 42 mm 
Masa 0,225 kg 
Klasa szczelności IP65 
Temperatura pracy Od 0°C do +50°C 
Wilgotność powietrza Od 5% do 95% RH (bez skraplania) 

 

Obsługa danych autoryzacyjnych Układ naczyń krwionośnych, karty dostępu, PIN 
Technologia biometryczna Bezkontaktowy odczyt układu naczyń krwionośnych 

dłoni 
Pojemność lokalnej bazy użytkowników 10 000 
Ilość układów naczyń dla jednego 
użytkownika 

Do 2 

Liczba przechowywanych wzorców układów 
naczyń 

20 000 

Ilość kart dla jednego użytkownika 2 (dowolnego typu) 
Obsługiwane typy kart dostępu Smart i Proximity 
LCD 128x64 dot matrix 
Klawiatura dotykowa 16 przycisków 
Metody weryfikacji 1:1, 1:N i 1:G 
Pojemność bufora zdarzeń 100 000 
Łączność bezprzewodowa Wi-Fi, 2G, 3G, GSM, CDMA i GPRS 
Porty USB 2 
Interfejs komunikacyjny Ethernet 
Szybkość komunikacji 10/100Mpbs 
Detekcja sabotażu Tak 
Brzęczyk Tak 
Wskaźniki LED 4 
Czytnik zewnętrzny 1 port do czytnika kart 
Interfejsy do zewnętrznych czytników RS-232 i Wiegand 
Zasilanie zewnętrznego czytnika 12VDC@0,5A 
Złącze przycisku wyjścia Tak 
Czujnik stanu drzwi Programowalny NO, NC, Supervised 
Przekaźnik zamka Przekaźnik SPDT, Form C, 1A@30VDC 
Zasilanie zamka Wewnętrzne 12VDC@0,5A lub zewnętrzne 
Pomocniczy port wejściowy Programowalny NO, NC, Supervised 
Pomocniczy przekaźnik wyjściowy Przekaźnik SPDT, Form C, 1A@30VDC 
CPU 1 GHz ARM Cortex A-8 
Pamięć 256MB Flash + 512MB DDR3 RAM 
Zasilanie 12VDC@2A 
Wymiary (szer. x wys. x gł.) 100 x 220 x 55 mm 
Masa 0,49 kg 
Temperatura pracy Od 0°C do +50°C 
Wilgotność powietrza Od 5% do 95% RH (bez skraplania) 
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4.3 Stacja do obsługi systemu KD 

 
W dedykowanym pomieszczeniu SKT przewiduje zainstalowaniestacji roboczej do obsługi systemu KD. Stacja ta będzie służyć 
głównie do: 
 
 

• logowania się do wyżej opisanego serwera KD za pomocą przeglądarki web; 

• dodawania użytkowników, nadawania im uprawnień i zarządzania nimi (np. tworzenie grup); 

• konfiguracji i zarządzania całością systemu KD, w tym konfiguracji i zarządzania sprzętem (m.in. kontrolerami 
drzwiowymi); 

• monitorowania zdarzeń, w tym zdarzeń alarmowych; 

• generowania i drukowania raportów; 

• operacji manualnych na żądanie, np. zdalne odblokowanie drzwi. 
 
 

Do interfejsów USB stacji podłączone zostaną następujące urządzenia służące do wprowadzania danych autoryzacyjnych 
użytkowników do bazy. Ponieważ w systemie zakłada się używania 3 typów danych, do każdego z nich należy zastosować 
dedykowane urządzenie: 
 

• urządzenie do programowania kart dostępu i wprowadzania ich do systemu 

• urządzenie do wprowadzania do systemu układu linii papilarnych 
• urządzenie do wprowadzania do systemu układu naczyń krwionośnych 

 
Ponieważ proponowane rozwiązanie opiera się na zarządzaniu systemem za pomocą przeglądarki web, oprócz wyżej opisanej 
dedykowanej stacji roboczej zawsze będzie istnieć możliwość zarządzania systemem z innych komputerów pod warunkiem 
podłączenia ich do sieci KD i nadania odpowiednich uprawnień ich użytkownikom. 
 

 
4.4 Szczegółowe funkcjonalności kontroli dostępu 

 
Poniżej określono szczegółowe funkcjonalności systemu kontroli dostępu: 
 
 

PODSTAWOWE FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU 
 
 

• System musi zapewniać przechowywanie wszystkich transakcji systemowych w dostępnym pliku 

• System musi rejestrować wszystkie zdarzenie według czasu i daty 

• System musi zapewnić  możliwość przechowywania wszystkich lub wybranych transakcji systemowych w pliku na dysku 
• System musi zapewnić Użytkownikowi możliwość wprowadzania zmian w konfiguracji systemu takich jak, między innymi,  

czas otwierania drzwi, czas przesunięcia styku drzwi, nazwy punktu i czytnika, kiedy i gdzie posiadacz karty ma ważność 
oraz możliwość dodawania lub modyfikowania baz danych karty w dowolnym momencie. 

• System musi obsługiwać lokalne i globalne funkcje „Anti-pass back” (uniemożliwienie ponownego otwarcia drzwi w 
zadeklarowanym czasie). 

Obsługiwany standard kart dostępu MIFARE Smart Card i NFC (13,56 Mhz) 
Wskaźnik LED 3-kolorowy 
Brzęczyk Tak 
Interfejs komunikacyjny RS-232 
Detekcja sabotażu Tak 
Zasilanie Wewnętrzne 12VDC@0.1A lub z zewnętrznego 

zasilacza 
Wymiary (szer. x wys. x gł.) 50 x 136 x 33 mm 
Masa 0,225 kg 
Klasa szczelności IP65 
Temperatura pracy Od 0°C do +50°C 
Wilgotność powietrza Od 5% do 95% RH (bez skraplania) 
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• Moduły „Anti-pass” muszą obejmować tryb twardy (bez wyjątków) i miękki (zezwolenie na dostęp, ale wygenerowane 
zostanie zdarzenie alarmowe) 

• System musi posiadać  możliwość wyświetlenia momentu, w którym posiadacz karty, który używa karty uzyskał dostęp 
(otworzył) do drzwi lub jeżeli karta została użyta, ale drzwi nie zostały otworzone. 

• System musi umożliwiać pracę w trybie zatrzasku, gdzie pierwszy odczyt karty otwiera drzwi, a następny powoduje 
zamknięcie drzwi.   

• System musi pozwalać  operatorowi wprowadzić odpowiedź do zdarzenia w momencie jego potwierdzania z okna alarmów. 

• System musi pozwalać na automatyczne usuwanie alarmów 
• System musi zapewniać tryb pracy systemu, w którym zatwierdzony, ale nie usunięty alarm zostanie wznowiony wymagając 

potwierdzenia w momencie zmiany zdarzenia na alarm lub stan problemowy. 

• System musi zapewniać  operatorowi możliwość ręcznej kontroli drzwi systemowych. Funkcja manualna będzie obejmować 
możliwość Zamykania, Otwierania, Wyłączania, Wyłącznie karta, wyłącznie Karta PIN’owa, wyłącznie PIN, wyłącznie 
wyjście i wyłącznie PIN u użytkownika 

• System musi zapewniać obsługę wielu technologii odczytu kart, w tym: Zbliżeniowe, Wiegand, Biometryczne, Karta, 
klawiatura (PIN) i Karta Inteligentna 

• System musi zapewniać  narzędzia do zaplanowanych, automatycznych kopii zapasowych wszystkich plików systemowych 
bazy danych. Narzędzia do przywracania tych plików z poziomu prostego menu musi być dostępne. 

• System musi zapewnić narzędzie do importu bazy danych posiadacza karty i prostej karty.  Narzędzie musi być chronione 
hasłem i dostępne wyłącznie administratorom systemu kontroli dostępu.  Importowane informacje muszą obejmować, 
między innymi: Imię, Nazwisko, numer karty, data aktywacji, data dezaktywacji, status, prosty plik CSV (wartość oddzielona 
przecinkiem) będzie stosowany do importu danych i nazw plików graficznych. 

• W systemie, informacje posiadacza karty będą zawierać unikalny numer karty składający się z do 15 cyfr i opcjonalnego 
Osobistego Numeru Identyfikacyjnego. 

• Przy edytowaniu informacji o karcie, zaktualizowane informacje muszą być automatycznie przesyłane do odpowiednich 
paneli kontroli dostępu a jeżeli posiadają wbudowany układ sterowania, bez dodatkowej interwencji użytkownika.   

• System musi zapewnić kolor dla każdego poszczególnego działania punktu alarmowego w warunkach: „Alarm”, „Normalny” 
„Problem”. 

• System musi zapewnić wyświetlanie najbardziej aktualnych transakcji w czasie rzeczywistym. 

• System musi zapewnić różne kolory i kształty dla każdego poszczególnego działania punktu alarmowego w warunkach: 
„Alarm”, „Normalny” „Problem” oraz „Przesunięte„. 

• System musi zapewnić przypisanie poziomów operatora do określenia elementów systemu, do widoku, zmiany lub usuwania 
których dostęp ma każdy z operatów. 

• System musi zapewnić możliwość wyświetlenia, edycji lub usuwania poufnych informacji posiadacza karty, takich jak inne 
pola, numer karty oraz PIN będą definiowalne poprzez pola zgodnie z operatorem. 

• System musi udostępniać możliwość określenia modułu/kont, do których dostęp ma operator. 

 
SZCZEGÓŁOWE FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU 

 
• Oprogramowanie powinno być zaimplementowane  na 3-warstwowej Platformie .NET z MS-SQL jako baza danych, powinno 

być modularne i oferować możliwość rozwoju bez zmiany w sprzęcie oraz powinno obsługiwać Architekturę Scentralizowaną 
lub Rozproszoną.   

• Oprogramowanie musi zapewniać możliwość tworzenia wielu branż, działów, sekcji, wyznaczeń, stopni i kategorii oraz ich 
zmianę według rodzaju segmentu. 

• Serwer aplikacji powinien obsługiwać najnowszy system Windows 7, Windows Vista, Windows XP i Windows 2003 Server. 
• Kontrola systemu w lokalizacji komputera centralnego musi się odbywać przy użyciu jednego programu kontroli 

oprogramowania, zapewni pełna integrację wszystkich komponentów, a ponowna konfiguracja będzie realizowana online za 
pośrednictwem programowania systemu, bez zmian sprzętowych. 

• Oprogramowanie będzie co najmniej 32-bitową aplikacja (powinno być również kompatybilne z 64-bitowym systemem 
operacyjnym i sprzętem) zgodną z ODBC.   

• Oprogramowanie będzie wspierać wiele konfiguracji serwera, w tym, między innymi, Serwer Kontroli Dostępu, Serwer Baz 
Danych oraz Oprogramowanie Scentralizowanego Monitorowania i Kontroli. 

• System musi posiadać możliwość komunikacji z panelami kontrolnymi poprzez połączenia LANIWAN z wykorzystaniem 
standardowego protokołu komunikacyjnego w branży. 
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• System musi obsługiwać do 10,000 tysięcy czytników kart z funkcjami biometrycznymi oraz będzie obsługiwać do 10,00.000 
posiadaczy kart. System będzie można rozszerzyć do 1 miliona użytkowników poprzez oprogramowanie.  

• System musi oferować możliwość łączenia się z Payroll, HRM oraz Tally lub SAP i  ERP innych producentów 
• System musi być w stanie wyeksportować raporty w formatach plików Excel, Word, RPT, PDF, CSV i XML, itp. 

• Serwery systemowe muszą wykorzystywać najnowszą edycję 32-bitowego lub 64-bitowego systemu Windows Server oraz 
będą obejmować funkcje pracy w sieci poprzez protokół komunikacji sieciowej danych TCP/IP. 

• Baza danych systemu musi być oparta na najnowszej wersji Microsoft SQL Server.  System zarządzania bazą danych 
będzie oferować możliwość przechowywania i pobierania powiązanych danych, tekstu, obrazów i dzienników. 

• Oprogramowanie użytkowe musi prowadzić pełny dziennik kontroli (rejestr) każdej zmiany wprowadzonej do bazy „danych” 
systemowych, w tym kompletną historię zaprogramowanych transakcji i tych na wniosek operatora. 

• System obejmie kompleksowe raporty z aktywności online i stałych lub określonych czasowo zapisów aktywności 
posiadacza karty. 

• System zapewni raporty z dochodzenia do generowania zdarzeń i aktywności związanych z kartą, operatorem systemu i 
alarmami zgodnie z podanymi parametrami wyszukiwania w odniesieniu do daty i czasu. 

• System powinien zapewnić funkcję śledzenia audytu, której celem jest zapisywanie wszystkich stałych zmian w danych 
skonfigurowanych przez operatorów systemu.   Śledzenie audytu będzie zapisywać stałe zmiany wprowadzone do bazy 
danych konfiguracji poprzez manualne wprowadzenie danych przez operatora, import i eksport lub inne urządzenia 
kontrolowane przez system, takie jak przenośne urządzenia wprowadzania danych. Zmiany tymczasowe, takie jak 
uruchamianie raportu i tworzenie kwerend w bazie danych posiadacza karty nie muszą być zapisywane przez funkcję 
śledzenia audytu.   Dziennik audytu będzie się składać ze szczegółów nt. wszelkich zmian w bazie danych, kiedy zostały 
wprowadzone i nazw uprawnionego użytkownika systemu, który dokonał zmian. 

• System musi zapewniać narzędzie do wyszukiwania pozwalając uprawnionym użytkownikom systemu sprawdzić pliki 
dziennika audytu. Wszystkie modyfikacje bazy danych zapisane za pośrednictwem funkcji śledzenia audytu będą 
przechowywane w dzienniku archiwalnym i będą dostępne do selektywnego wyszukiwania, raportowania i ponownego 
odtwarzania. 

• System powinien zapewniać następujące standaryzowane raporty jako minimum: Raporty Kontroli Dostępu, Główne 
Raporty, Raporty Kontroli Czasu Pracy i wykresy, Raporty z Transakcji, Aktywności, Raporty Alarmów, Raporty Urządzeń, 
Raporty z  Nieobecności, Raporty z Audytu Użytkownika, Raporty Osobowe oraz Raporty Gości itp. 

• System będzie skonfigurowany tak, aby umożliwiać pełne monitorowanie, w tym wyświetlanie alarmów, urządzeń oraz 
aktywności kontroli dostępu. 

• Alarmy muszą być generowane dla różnych systemów kart dostępowych. Alarmy te będą obejmować, między innymi: 
Nieprawidłowa Karta, Niedopasowanie Biometryczne, Nieważna Karta, Niewłaściwa Strefa Czasowa, Karta zablokowana, 
itp. 

• System musi umożliwiać konfigurację każdych drzwi w taki sposób, aby uruchamiały róże alarmy w oparciu o aktywność na 
danych drzwiach.  Alarmy te będą obejmować, między innymi: Drzwi utrzymywane otwarte Drzwi otwarte siła, Wymuszone 
otwarcie drzwi, Ingerencja przy obudowie, Awaria kontrolera, utrata łączności, Ingerencja przy czytniku kart, awaria czytnika 
kart lub utrata łączności, Ingerowanie przy okablowaniu (Nadzorowane), Utrata zasilania, Niski poziom baterii, itp. 

• Kolejka alarmu musi posiadać pojemność minimum 1000 zdarzeń 

• System powinien pozwalać na  wykonanie następujących zadań monitorowania alarmu i powiadomień ze stacji roboczej 
administratora: Potwierdzenie alarmu, Reset potwierdzenia alarmu, Zmiana poziomu dostępu i pobranie go na wszystkie 
dotknięte kontrolery (wyłącznie przez upoważnionych użytkowników), Wyświetlenie szczegółów dot. Kontrolera, 
Wyświetlanie wielu zdarzeń alarmu, bezpośrednio na powiązanych monitorach. 

• System powinien obsługiwać zarówno manualne jak i automatyczne odpowiedzi na alarmy wprowadzane do systemu. 
• Oprogramowanie systemu musi być przyjazne dla użytkownika umożliwiając obsługę przez personel bez wcześniejszego 

doświadczenia komputerowego.  Oprogramowanie musi pozwolić operatorowi w łatwy sposób zaprogramować system, w 
tym podstawowe strefy czasowe, panele dostępu, aktywację karty obszaru ogólnego dostępu oraz dezaktywację daty. 

• Oprogramowanie nie będzie wykorzystywać klucza sprzętowego, chyba, że będzie tego wymagać sprzęt systemu, i to 
wyłącznie na komputerze, na którym znajduje się serwer bazy danych/aplikacji. Żadne klucze sprzętowe nie będą 
wymagane przy stacjach roboczych klienta. 
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RAPORTY W SYSTEMIE KONTROLI  DOSTĘPU 
 
 

• System musi zapewnić możliwość raportowania wydruku wybranych transakcji systemowych z plików na dysku z dokładnym 
wyborem czasu i daty, zakresem czasu od do, lub od początku do końca czasu każdego dnia w wybranym przedziale 
czasowym.   

• System musi zapewnić funkcję generowania raportu historii dla stanów punktów alarmowych. Stan punktu alarmowego 
będzie określany jako Normalny, Alarm i Kłopot.    

• System musi zapewnić funkcję generowania raportu historii dla stanów punktów alarmowych. Stan alarmowy systemu 
będzie określany przez panel i będzie obejmować wszystkie następujące informacje: łączność, zwarcie „do ziemi”, zasilanie, 
reset panelu, niskie napięcie, ingerencja przy panelu oraz  zapętlona łączność. 

• System musi zapewnić  funkcję generowania raportu historii dla stanów kart(y). Stan karty będzie określany jako: Normalny, 
Ślad, Nieznaleziona, Naruszenie „Anti-pass back”, Naruszenie PIN’u, Naruszenie Strefy Czasowej, Naruszenie Kodu 
Obszaru, lub Karta nieważna (wygasła).   

• System musi zapewnić funkcję generowania raportu historii dla aktywności operatora systemu. Raport będzie obejmować 
czas, datę, nazwę operatora, urządzenie powiązane z czynnością oraz typ czynności wykonany przez operatora. Aktywności 
będą obejmować, między innymi: zatwierdzenie i usunięcie transakcji, tryb drzwi, kontrola drzwi i przekaźnika, takie jak 
otworzenie, zamknięcie; kontrola drzwi i wprowadzania danych, takich jak wylogowanie, inicjacja panelu, buforowanie 
panelu i niebuforowanie panelu. 

• System musi zapewnić narzędzie do tworzenia szablonów raportów. Szablony raportów będą zawierać, miedzy innymi, 
Historię i informację o Posiadaczu Karty. Będzie możliwość przypisania szablonów do harmonogramu, aby uruchamiały się 
automatycznie zgodnie z ustawieniem harmonogramu. 

• System musi zapewnić funkcja śledzenia, która będzie pozwalać operatorowi systemu na identyfikację obszaru i osoby(ób) 
w tym obszarze. Obszary będą określane przez czytniki przedstawiające statusy odczytu „WEJŚCIE”, „WYJŚCIE”. 
Określone obszary muszą zapewniać automatyczną aktualizację tego, ilu posiadaczy kart znajduje się w obszarze. 

• W systemie musi istnieć możliwość generowania raportów  dla określonego przeglądu lub obszaru śledzenia. 

• System musi umożliwiać sortowanie raportów ze względu na organizację, dział, sekcję, datę i czas, w wybranym przedziale 
czasowym, itp 

• Strefy czasowe w systemie będą definiowane i będą zawierać: czas rozpoczęcia, czas zakończenia, dni tygodnia, oraz 
wymuszenia urlopowe 

• System musi oferować co najmniej 30 rożnych harmonogramów urlopowych oraz powinien pokrywać przynajmniej 30 dni 
świątecznych w jednym harmonogramie 

• Czas w systemie musi być  definiowany w formacie 12 lub 24-godzinnym (wojskowym) 
• Maksymalna liczba stref czasowych, jakie będzie można określić w systemie musi wynosić przynajmniej 99 

• Serwer aplikacji powinien udostępniać możliwość wysyłania raportów poprzez wiadomość e-mail do konkretnych 
Użytkowników. 

• Oprogramowanie musi posiadać funkcjonalność automatycznego harmonogramu e-maili dla różnych raportów. 
 

POZOSTAŁE FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU 
 

 
• System musi posiadać możliwość zarządzania przynajmniej 1000 zdalnych lokalizacji 
• System musi oferować harmonogramy systemowe, których komputer będzie używać do automatycznego startu przesyłania 

lub pobierania informacji do odległych lokalizacji. Informacje wysyłane do panelu będą obejmować, między innymi, zmiany w 
bazie danych karty, czas, datę oraz stan bufora. Informacje otrzymywane z panelu będą zawierać wszystkie buforowane 
zdarzenia.  Podczas połączenia z odległa lokalizacją, oprogramowanie systemu zbada, zweryfikuje i zgłosi wszelkie utraty 
łączności z panelem.  Jeżeli czas komunikacji odległej lokalizacji jest dłuższy niż przewidywany, wówczas system 
automatycznie dostosuje harmonogram, aby pozwolić automatycznie zaktualizować się wybranym lokalizacjom. 

• Systemie musi być  w stanie otrzymywać lub wysyłać informacje do paneli zdalnej kontroli  dostępu na żądanie. 
• Stacja robocza powinna posiadać tą samą funkcjonalność UI (interfejs użytkownika) co Serwer, z wyjątkiem tego, że stacja 

robocza nie będzie oferować możliwości wykonywania funkcji obsługi bazy danych.  

• System musi posiadać funkcjonalność przeglądania i przeszukiwania bazy danych oraz narzędzie do przeglądania tabel 
bazy danych w ramach swojej funkcji zarządzania bazą danych. 

• Urządzenie będzie wspierać usługę DDNS, poprzez którą można wyeliminować wymóg statecznego IP. 
• System musi być aplikacją opartą na sieci IP z możliwością monitorowania Kontrolerów Drzwiowych w czasie rzeczywistym. 
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• System musi posiadać funkcjonalność pisania dodatkowego kodu bezpieczeństwa i funkcjonalność kodowania w karcie 
dodawanej do numeru CSN (Numer Seryjny Karty). 

• System musi być wyposażony w automatyczną scentralizowaną dystrybucję odcisku palca 
• System musi posiadać funkcjonalność wirtualnej tablicy z wiadomościami do umieszczania codziennych powiadomień, 

wiadomości. 

• System powinien posiadać opcje dekretowania baz danych, pobierania, usuwania, tworzenia kopii i przywracania 

• System musi obsługiwać usługę Active Directory 
• System powinien posiadać funkcje natychmiastowych powiadomień SMS i E-mail o różnych zdefiniowanych w systemie 

zdarzeniach o danej specyfice 

• Oprogramowanie będzie udostępniać możliwość przechowywania nieograniczonej liczby zdarzeń 

• Oprogramowanie będzie posiadać funkcjonalność pól/oznaczeń, przez które użytkownik może skonfigurować pola 
• System musi posiadać funkcjonalność Automatycznej Kopii Zapasowej Bazy Danych w zaplanowanym czasie.  

 
 

5. Zasilanie systemów CCTV i KD 

Zasilanie kamer, serwerów, switchy jak  i urządzeń kontroli dostępu realizowane będzie z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury 
elektrycznej zgodnie z przyjętymi wytycznymi i możliwościami poszczególnych pięter. Na etapie projektu wykonawczego należy 
dokładnie rozpisać i rozrysować schemat zasilania poszczególnych punktów dystrybucyjnych zlokalizowanych na poziomach od -1 do 
+34. Dla poziomów od +15 do +30 planuje dla potrzeb bezpieczeństwa planuje się wykorzystać istniejące pomieszczenia 
teletechniczne zlokalizowane na poszczególnych piętrach a dla poziomów od -1 do +14 poszczególne pomieszczenia będące w 
zarządzaniu Pałacu Kultury i Nauki, których numery wskazane zostaną na etapie realizacji dokumentacji projektowej. Należy mieć na 
uwadze, iż na niektórych poziomach należy wykorzystać nie tylko jedno pomieszczenie.  
 
Wszystkie kontrolery drzwiowe i czytniki zasilane będą w standardzie PoE IEEE802.3af (Power over Ethernet) bezpośrednio z 
przełączników sieciowych zainstalowanych w lokalnych punktach dystrybucyjnych (LPD) na każdym piętrze. Ze względu na duże 
wymiary i masę drzwi należy zastosować zwory elektromagnetyczne o dużej mocy, co wymusza użycie zewnętrznego zasilania. Do 
serwerów systemu KD należy zastosować zasilacz awaryjny UPS zainstalowany wraz z nimi w szafie rack. 
 
Do zasilania całości systemu KD preferuje się użycie istniejącej sieci zasilania gwarantowanego. W przypadku braku takiej możliwości, 
w każdym LPD na każdym piętrze należy zastosować lokalny zasilacz UPS, ewentualnie użyć grupy zasilaczy UPS większej mocy 
tak, aby każdy z nich odpowiadał za podtrzymanie zasilania na kilku piętrach jednocześnie. 
 
 

6. Oprogramowanie Zarządzające PSIM 

 
W ramach integracji systemów bezpieczeństwa SKT przewiduje również instalację platformy zarządzającej typu PSIM pozwalającej na 
integrację innych systemów bezpieczeństwa wykorzystywanych w Pałacu jak: SSWiN, BMS, IT,  jak również każdego systemu z 
których informacje lub dane są istotne z perspektywy bezpieczeństwa kompleksu jakim jest Pałac. 
 
Poniżej zaprezentowano wymagania funkcjonalne dla systemu Physical Security Information Management (zwanego dalej PSIM) 

 
 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 

• Proponowane rozwiązanie PSIM musi zapewnić zintegrowane, bezpieczne, skalowalne i łatwo dostępne rozwiązanie oparte 
na oprogramowaniu do zarządzania w ramach zdefiniowanego zakresu fizyczną infrastrukturą bezpieczeństwa 

• Interfejs użytkownika systemu PSIM musi być w całości dostępny w polskiej wersji językowej 

• System PSIM musi zapewnić funkcjonalność wydajnego interfejsu zarządzania dla systemu CCTV i Systemu Kontroli 
Dostępu. W przyszłości musi umożliwiać także integrację innych systemów (przy dostępnych funkcjach SDK/API tych 
systemów) 

• System PSIM musi zapewnić dwukierunkową kontrolę zarządzanych systemów i informacji zarządczej oraz oferować 
odbieranie danych od systemów nieumożliwiających dwukierunkowej kontroli 

• System PSIM musi zapewniać odpowiednią wizualizację zabezpieczanego miejsca w formie specyficznego i indywidualnego 
Graficznego Interfejsu Użytkownika (GUI). W zależności od zdefiniowanych uprawnień i roli użytkownika, aplikacja PSIM 
musi zakładać dostęp do zdefiniowanych funkcji systemu. 

• System PSIM musi umożliwiać filtrowanie zdarzeń w celu odrzucenia zbędnych zdarzeń, takich jak np. skanowanie ważnych 
kart pracownika w godzinach pracy. Ponadto System PSIM musi umożliwiać edycję zastosowanych filtrów zdarzeń.  
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• System PSIM musi oferować możliwość zdefiniowania priorytetów dla rodzajów zdarzeń, ze szczególnym uwzględnieniem 
zdarzeń istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa oraz wskazanych przez Zamawiającego. 

• System PSIM musi umożliwiać kategoryzowanie zdarzeń w zależności od systemu, z którego pochodzą, aby przekazać ich 
obsługę do operatorów odpowiedzialnych za dany typ systemu podrzędnego. 

• System PSIM musi umożliwiać wykorzystania systemów analizy wideo pochodzących z systemu VMS, z kamer lub 
rozwiązań firm trzecich, które są lub zostaną zintegrowane z systemami CCTV. 

• System PSIM musi zapewniać wyświetlanie w czasie rzeczywistym swojego stanu oraz stanów systemów podrzędnych na 
wszystkich stacjach roboczych operatorów. Ponadto System PSIM musi mieć możliwość automatycznego przejścia w stan 
wysokiego zagrożenia po wystąpieniu zdarzenia o najwyższym zdefiniowanym priorytecie, co spowoduje zmianę szaty 
graficznej interfejsu, zapalenie świateł awaryjnych oraz odpowiedniej sygnalizacji dźwiękowej dla operatorów. 

• System PSIM musi monitorować i rejestrować alarmy (zdefiniowane na podstawie typu lub priorytetu) oraz działalność 
operatorów do historycznej/archiwalnej bazy danych online do celów kontroli i sprawozdawczości. 

• System PSIM musi zawierać obsługę przygotowanych procedur reakcji na zdarzenia. Aplikacja musi umożliwiać 
zdefiniowanie procedur, które będą przypisane do każdego typu zdarzenia.  Każda z przypisanych procedur musi składać 
się z listy kroków wykonywanych przez zdefiniowanego operatora/użytkowania. W zależności od rodzaju zdarzenia każdy 
krok może być poleceniem lub pytaniem (tak/nie/opisowym) do operatora. W ramach obsługi procedury operator musi mieć 
możliwość bezpośredniego wysłania wiadomości SMS/e-mail do zdefiniowanego w procedurze odbiorcy. Operator musi 
mieć także możliwość szybkiego wygenerowania krótkiego raportu w formacie PDF podsumowującego dane zdarzenie. 
Operator musi mieć także możliwość wygenerowania alarmu w systemie CCTV skorelowanego z konkretną kamerą w celu 
przedstawienia sytuacji operatorom systemu VMS. Każdy krok realizacji procedury musi być rejestrowany w bazie danych. 

• System PSIM musi zawierać specjalny moduł przeznaczony do projektowania procedur, dostępny dla administratora 
systemu. 

• System PSIM musi zawierać specjalny moduł raportowy umożliwiający wygenerowanie żądanego raportu i jego eksport w 
wybranym formacie (co najmniej PDF i XLS).  

ARCHITEKTURA SYSTEMU 

 
• System PSIM musi być składać się z aplikacji w architekturze klient-serwer. 

• System PSIM musi być elastyczny i skalowalny w swej architekturze, pozwalający na rozszerzenie funkcjonalności, które 
mają być wdrażane stopniowo w ramach potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego. PSIM musi zapewniać rozszerzenie 
funkcjonalności w trakcie użytkowania systemu. 

• Oprogramowanie serwerowe systemu PSIM musi być w stanie pracować zarówno na komputerach jedno-, jak i 
wieloprocesorowych. Jeżeli używany jest system wieloprocesorowy, oprogramowanie serwerowe musi optymalnie 
wykorzystywać tę konfigurację. 

• W zależności od dostępnej rozdzielczości ekranu, liczby dostępnych monitorów oprogramowanie klienckie systemu PSIM 
musi posiadać inny, przystosowany do konfiguracji, interfejs użytkownika. 

• System PSIM musi być zaprojektowany tak, aby po jego ewentualnym włączeniu lub wyłączeniu nie zakłócić pracy żadnego 
z systemów podrzędnych. 

• System PSIM musi posiadać wielowarstwową, modułową architekturę zorientowaną na usługi (SOA). 

• Komunikacja między PSIM, a systemami podrzędnymi musi odbywać się w standardzie TCP/IP LAN/WAN. 

• System PSIM musi mieć możliwość integracji z każdym systemem podrzędnym udostępniającym API/SDK, bez względu na 
technologię interfejsu systemu podrzędnego. Zakłada się, że system PSIM nie może być ograniczony do integracji jedynie z 
konkretnymi typami systemów podrzędnych. 

• System PSIM musi być w stanie wyświetlić i zarządzać wszystkimi zintegrowanymi systemami z jednej lokalizacji. Poza tym 
musi mieć możliwość udostępnienia operatowi tylko systemy podrzędne, za które jest on odpowiedzialny 

• Moduł serwerowy konfiguracji systemu PSIM przeznaczony dla administratora musi wyświetlać właściwości dostępne w 
systemach podrzędnych pod kontrolą PSIM, tak, aby administrator posiadał jedną skonsolidowaną platformę do konfiguracji 
wszystkich aspektów procesu integracji bezpieczeństwa oraz zarządzania urządzeniami 

• System PSIM musi umożliwiać rozszerzanie funkcjonalności zgodnie z przyszłymi planami, z obsługą kolejnych urządzeń 
systemów podrzędnych dodawanych w razie potrzeby 

• System PSIM musi zapisywać w bazie danych wszystkie określone przez Zamawiającego dane ze wszystkich systemów 
podrzędnych, a także operacji wykonywanych przez operatorów. Ma to na celu późniejszą możliwość stworzenia dowolnie 
szczegółowych raportów pozwalających zdiagnozować ewentualne błędy lub niestabilności systemów podrzędnych, a także 
przyczynić się do wskazania rozwiązań, które można by zastąpić innymi, aby uzyskać np. większą oszczędność energii. 
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SCHEMAT ARCHITEKTURY SYSTEMU PSIM 

 

 
 

INTEGRACJE Z SYSTEMAMI TRZECIMI 

 

System PSIM ma za zadanie ułatwianie sprawniejszej interakcji pomiędzy podsystemami bezpieczeństwa i urządzeniami, ale nie 
zastępuje ich. Zakres interakcji pomiędzy tymi urządzeniami i systemem PSIM jest zależny od możliwości zestawu rozszerzeń 
oprogramowania (API/SDK) dostarczanego przez każdego producenta integrowanych podsystemów. 

System PSIM musi integrować się z / obsługiwać następujące standardy: 
 
• Infrastruktura IT 

 
Platformy serwerów:    Serwer Microsoft Windows (aktualna wersja) 
Platformy klientów:    Microsoft Windows (aktualna wersja) 
Platformy klientów mobilnych:  Android / Windows  
Baza danych aplikacji:    PostgreSQL / MS SQL Server 
Wiadomości e-mail:   SMTP 
Systemy podrzędne:   SNMP, API/SDK, WebServices, DB 

 
• Cyfrowe kamery IP CCTV dostępne z systemu VMS 
 

Rozdzielczości kamer: 
od rozdzielczości QCIF: 176x120 NTSC (176x144 PAL) 
do rozdzielczości 7K (30MP) 

 
• Systemy Kontroli Dostępu (SKD) 
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System PSIM musi zapewniać co najmniej następujący poziom integracji z systemami podrzędnymi: 

• Systemy CCTV: wyświetlanie materiału wideo na żywo i nagranego, eksport materiału, dodawanie 

zakładek, pobieranie logów z kamer, dostęp do listy kamer 

• Systemy Kontroli Dostępu (SKD): pobieranie informacji o aktualnych przejściach (kto, kiedy, gdzie 

przechodzi), możliwość sterowania przejściami (otwarcie/zamknięcie) 

 

OBSŁUGA WIDEO 

 

• Aby operatorzy nie musieli posiadać wiedzy i szkoleń na temat konkretnych urządzeń, system PSIM musi obsługiwać 
sterowanie kamerą w sposób jednolity dla wszystkich typów systemów wideo. System PSIM musi umożliwiać wybieranie 
urządzeń wideo przez kliknięcie oraz przeciągnięcie i upuszczenie. System musi umożliwiać przydzielenie danemu 
operatorowi konkretnego podzbioru kamer oraz umożliwić pogrupowanie ich do zdefiniowanych folderów. 

• Odtwarzanie materiału nagranego musi być dostępne bezpośrednio z panelu wideo. System PSIM nie może wymagać 
wywołania odtwarzania wideo poprzez dodatkową lub dedykowaną „aplikację do odtwarzania”. Odtwarzanie musi 
umożliwiać pauzę, przewijanie w przód i w tył, regulację prędkości odtwarzania, a także posiadać suwak na linii czasu. 

• Zintegrowany panel wideo musi oferować funkcję dodania zakładki do systemu VMS do materiału nagranego przypisaną do 
konkretnej kamery wraz z możliwości zdefiniowana jej tytułu oraz dodania komentarza. Zakładka musi także mieć możliwość 
określenia przedziału czasowego, który obejmuje. 

• Zintegrowany panel wideo musi mieć funkcję eksportu materiału nagranego z wybranej kamery z określonego przedziału 
czasowego i wybranym formacie (do wyboru format natywny systemu VMS oraz AVI). 

• Zintegrowany panel wideo musi posiadać funkcję uruchomienia alarmu w systemie VMS skorelowanego z wybraną kamerą 
wraz z krótkim komentarzem, czego alarm dotyczy. 

• Zintegrowany panel wideo musi umożliwiać jednoczesne wyświetlanie wielu strumieni wideo podczas jednego wyświetlenia, 
w tym m. in. 1, 4, 9 układów paneli wideo. Przy czym strumienie wideo, na żywo lub zarejestrowane, mogą pochodzić z 
różnych źródeł, w tym od różnych producentów, a wszystko powinno być wyświetlane jednocześnie. 

• Wszelkie funkcje odtwarzania i przeglądania muszą być zintegrowane z silnikiem uprawnień PSIM. System PSIM musi 
posiadać funkcje ograniczenia poszczególnych działań w oparciu o login użytkownika i rolę. Uprawnienia te muszą być 
definiowalne w jednej lokalizacji i stosowane do wszystkich rodzajów producentów VMS zintegrowanych z rozwiązaniem. 

• Zintegrowany panel wideo musi umożliwiać nałożenie na obraz z wybranej kamery warstwy z aktualnym czasem, nazwą 
kamery i obszarem detekcji ruchu (jeśli taka funkcja jest dostępna przez SDK/API systemy VMS). 

• Zintegrowany panel wideo musi umożliwiać zapamiętanie aktualnie używanego przez operatora układu paneli wideo (liczba 
jednoczesnych strumieni wideo oraz konkretne kamery, z których te strumienie pochodzą). Oznacza to, że przy każdym, 
ponownym logowaniu operator musi automatycznie uzyskać zapisany wcześniej układ. 

 

Monitorowanie stanu urządzeń CCTV: 

 
• Rozwiązanie PSIM musi umożliwiać ciągłe monitorowanie stanu każdej z kamer systemu CCTV. W przypadku stwierdzenia 

braku dostępności danej kamery PSIM musi poinformować o tym operatora oraz umożliwić mu wykonanie zdefiniowanej dla 
takiego przypadku procedury. 

• Rozwiązanie PSIM musi zapewniać operatorowi na żądanie dostęp do logów z wybranej kamery. 

 

 

ZARZĄDZANIE ALARMAMI I ICH WIZUALIZACJA 
 
 
• Aby umożliwić scentralizowane zarządzanie, aplikacja PSIM musi posiadać centralną listę alarmów. System PSIM musi 

odbierać, klasyfikować i nadawać priorytety wszystkim alarmom w systemie 

• Lista alarmów musi obejmować co najmniej następujące kolumny: unikalny ID, data i czas, lokalizacja, status, stan fizyczny, 
system, z którego alarm pochodzi, priorytet, obecny użytkownik obsługujący oraz skrócony opis 

• Lista alarmów musi umożliwiać przypisywanie alarmom koloru oznaczającego: priorytet alarmu, system, z którego pochodzi 
oraz jego stan 
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• Do każdego alarmu musi być możliwość przypisania obrazu z wybranej kamery na żywo oraz obrazu z tej samej kamery z 
nagrania rozpoczynającego się tuż przed wystąpieniem alarmu 

• Do każdego alarmu musi być możliwość przypisania lokalizacji jego wystąpienia i wizualizacji tej pozycji na mapie dla 
operatora. 

 
ZARZĄDZANIE PROCEDURAMI I AUTOMATYZACJA 

 
 

• System PSIM musi posiadać logiczny system procedur, który będzie pozwalał na wprowadzanie rzeczywistych polityk w 
sposób precyzyjny i szczegółowy, bez sztucznego ograniczania ich efektywności przez ograniczenia systemowe.  

• Procedury muszą być uruchamiane w taki sposób, aby obejmowały generowane przez użytkownika lub systemy podrzędne, 
logiczne czynności mające na celu ujednolicenie sposobu podjęcia reakcji na zaistniałe zdarzenie. Prowadzone kroki 
procedur obejmują: 
 
a. Wysyłanie wiadomości e-mail i SMS (Short Messaging Service) do innych operatorów lub pracowników 
b. Wykonanie przez operatora określonego procedurą polecenia 
c. Rozwidlenie procedury w oparciu o odpowiedź na pytanie skierowane do operatora (pytanie zamknięte „tak/nie”) 
d. Wygenerowanie raportu po zakończeniu obsługi zdarzenia 

 

• Dynamiczne sterowanie urządzeniami – na przykład możliwość uruchomienia dodatkowego oświetlenia obiektu 

• Moduł procedur systemu musi zapewnić operatorowi możliwość interakcji z PSIM w celu obsługi danego zdarzenia. 
Interakcja będzie obejmowała przyciski dla Tak, Nie oraz przyciski pozwalające szybko wykonać zdefiniowaną w procedurze 
akcję, np. wysyłka SMS lub uzbrojenie strefy. Dodatkowo dostępne muszą być pola tekstowe umożliwiające wprowadzenie 
dowolnego tekstu/komentarza do każdego kroku procedury. Wytyczne procesu muszą być specyficzne dla danego 
kontekstu, a także oferować możliwość dynamicznego dostępu do innych, logicznie osobnych urządzeń, jako część obsługi 
zdarzenia. 

• Administrator systemu musi mieć możliwość samodzielnego tworzenia i edycji procedur. Każda procedura może się składać 
z dowolnej liczby kroków, a każdy krok może być dowolnego spośród zdefiniowanej listy typów (np. polecenie tekstowe, 
polecenie z dołączonym przyciskiem akcji, pytanie zamknięte, pytanie otwarte). 

• Każda procedura musi mieć możliwość zdefiniowania jako uruchamiana ręcznie przez operatora (np. gdy zobaczy na 
kamerze wypadek) lub aktywowana automatycznie (np. gdy wystąpi sygnał alarmowy z analityki wideo). 

 
 

 
UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA 

 
 

• System PSIM musi zapewnić graficzny interfejs użytkownika, który pozwoli administratorom systemu szybko przypisywać 
użytkownika do grupy oraz grupę użytkowników do zasobów bezpieczeństwa. 

• Nadrzędny użytkownik (administrator grupy) musi być w stanie zarządzać uprawnieniami użytkowników swojej grupy. 

• Każda zmiana uprawnień użytkownika dokonana przez administratora musi być skuteczna przy kolejnym zalogowaniu 
użytkownika do systemu. 

 
 

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA 
 

• System PSIM na etapie projektowania musi zapewniać możliwość dostosowania Interfejsu Użytkownika (GUI) zarówno do 
uprawnień zalogowanego operatora oraz jego roli. Taki zindywidualizowany interfejs musi być przejrzysty i przyjazny dla 
użytkownika. 

• Interfejs musi mieć możliwość podziału na dedykowane zakładki wykorzystujące zarówno dostępną rozdzielczość ekranu, 
jak i liczbę monitorów. 

 

a. System PSIM musi zapewniać: 
o  Serwerowy pulpit zarządzania obsługujący następujące funkcje: 
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� Użytkownicy: 
• Dodawanie nowego użytkownika. 
• Blokowanie użytkownika. 
• Odblokowywanie użytkownika. 
• Wymaganie resetu hasła. 
• Ustawienie maksymalnej liczby błędnych prób logowań. 
• Ustawienie polityki dotyczącej haseł (długość hasła, obecność znaków specjalnych). 

� Konfiguracja połączeń z systemami podrzędnymi. 
� Graficzny Projektant Procedur 
� Zarządzanie lokalizacjami urządzeń systemów podrzędnych 

o Aplikacja desktopowa dla operatorów stacjonarnych: 
� Panel aktywnych alarmów wraz z obsługą procedur 
� Panel wideo z dostępem do wszystkich kamer 
� Panel podsumowujący zdarzenia z różnych podsystemów 
� Panel map i planów 
� Panel zarządzania systemem kontroli dostępu 
� Panel raportów i logów 

b. Rozwiązanie PSIM musi umożliwić wyświetlanie interfejsów operatora i użytkownika w języku polskim. 
 
 
 

RAPORTOWANIE I REJESTROWANIE 
 
 

• System PSIM musi posiadać wbudowane narzędzie pozwalające na wizualizację dostarczanych informacji na temat 
bieżącego stanu systemu. 

• Wymaga się, aby wszystkie raporty i wykresy były generowane jako dokumenty w formacie PDF lub CSV. 
• Raporty i wykresy muszą być integralną częścią rozwiązania. Nie dopuszcza się stosowania zewnętrznych aplikacji do 

tworzenia raportów.  

• Sprawozdania muszą być renderowane jako wykresy 2D lub płaskie tabele.  

• Sprawozdania muszą być tworzone dynamicznie, jako część polityki bezpieczeństwa lub ręcznie przez użytkownika. Musi 
istnieć możliwość wyświetlania raportów jako część GUI. 

• Raporty, wykresy i informacje na temat logowania muszą zawierać m. in.:Informacje na temat rodzaju zdarzenia, lokalizacji, 
czasu, daty i podjętych działań, Działania użytkownika, w tym wpisywanie/wypisywanie, działania prowadzone podczas 
wpisywania, czas reakcji na zdarzenia, Informacje o urządzeniu, w tym audyty i niezawodność urządzenia 

 
 

KOMUNIKACJA DWUSTRONNA 
 
 

• System PSIM musi umożliwiać odbiór i transmisję informacji i zdarzeń do i z urządzeń związanych z niniejszym projektem. 
Pozwoli to na pełne, zdalne sterowanie wszelkimi urządzeniami i/lub systemami zarządzanymi przez PSIM. 

Uwaga: system PSIM umożliwia sprawne współdziałanie pomiędzy podsystemami bezpieczeństwa i urządzeń, ale 
nie zastępuje ich. Zakres interakcji pomiędzy tymi urządzeniami oraz systemem PSIM zależy od zdolności zestawu 
oprogramowania API/SDK dostarczanego przez każdego z producentów. 

• System PSIM musi umożliwiać komunikację z aplikacjami i bazami danych firm trzecich. 

• System musi pozwalać na dwustronną kontrolę podsystemów, takich jak np. kontrola dostępu, aby umożliwić przejęcie 
funkcji zezwolenia na dostęp (pod warunkiem umożliwienia tego typu funkcji przez API/SDK podsystemu). 

 

 

ŚRODOWISKO HOSTINGOWE 

 

 
Serwery fizyczne:  
 

• Urządzenia serwerowe muszą być zlokalizowane w klimatyzowanym pomieszczeniu. Integrator systemu jest odpowiedzialny 
za zapewnienie odpowiedniego sprzętu serwerowego. 

• Użytkownik końcowy powinien zapewnić oprogramowanie antywirusowe na miejscu i być odpowiedzialny za jego 
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aktualność. 

• Integrator systemu/ dział IT powinien być odpowiedzialny za stosowanie aktualizacji systemu operacyjnego Windows. 

• Ze względu na krytyczny charakter rozwiązania, zaleca się podłączenie serwerów do zasilania awaryjnego (UPS). Integrator 
systemu powinien być odpowiedzialny za dostarczanie informacji dotyczących obciążeń sprzętu oraz wszelkich innych 
niezbędnych informacji w celu umożliwienia dostawy odpowiedniego UPS. 

• Wszystkie urządzenia muszą być zgodne z wielkością obudów szaf sprzętowych (19”). 

 
Klient aplikacji desktopowej: 
 

• Każdy użytkownik, który chce uzyskać dostęp do systemu PSIM musi posiadać stację roboczą pracującą na platformie 
Microsoft Windows, obsługującą oprogramowanie klienckie PSIM. 

• Kliencka stacja robocza musi spełniać wymogi sprzętowe dla oprogramowania PSIM.  
• Kliencka stacja robocza musi być wykorzystywana wyłącznie do pracy z aplikacją kliencką PSIM. 

• Użytkownik końcowy powinien zapewnić oprogramowanie antywirusowe na miejscu i być odpowiedzialny za jego 
aktualność. 

• Integrator systemu/ dział IT powinien być odpowiedzialny za stosowanie aktualizacji systemu operacyjnego Windows. 
• Wszystkie parametry monitorów podłączonych do stacji klienckiej muszą być skonsultowane z projektantem w celu 

optymalnego dostosowania interfejsu użytkownika do dostępnej rozdzielczości. Integrator musi dostarczyć wszelkie 
przedłużacze kablowe, w tym: USB, Audio, DVI video i inne.  

 
 

OTWARTOŚĆ ROZWIĄZANIA ORAZ PRZYSZŁE MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY 

 

• Dostawca musi zapewnić, że rozwiązanie PSIM jest stale rozwijane i ulepszane, zgodnie z wymogami rynku, przemysłu i z 
postępem technologicznym 

• Konieczne jest zapewnienie stałych aktualizacji systemu PSIM oraz regularne przeglądy pozwalające utrzymać wysoki 
poziom optymalizacji 

• Po wdrożeniu systemu PSIM konieczne są analizy dotyczące wykorzystywania w praktyce przyjętych parametrów 
konfiguracyjnych i ich optymalizacja. 

 
 
 

WYMAGANIA WSPÓLNE DLA PRODUKTÓW (TECHNOLOGII) 
 

Infrastruktura sieciowa:  

• System PSIM będzie korzystać z możliwości dostępnej infrastruktury sieciowej, w pełni korzystając z sieci, które 
zapewniają: 

a. Wsparcie dla 1000 strumieni wideo transmisji grupowej 
b. Obsługa protokołu UDP i TCP 
c. W pełni zarządzana, redundantna, trzywarstwowa sieć z IGMP V1, 2 i 3 obejmująca przełączanie core i edge 
d. Opcja wirtualnej sieci LAN 
e. Jakość wsparcia usług (zróżnicowane punkty kodowania serwisowego) 
f. Gigabitowa sieć szkieletowa 
g. Miejscowa sieć LAN nie może być oparta na SDH w systemie polaryzacji eliptycznej (synchroniczna 

hierarchia cyfrowa), MPLS (wieloprotokołowe przełączanie warstwowe) lub ATM (tryb transferu 
asynchronicznego). Musi ona być oparta na rozwiązaniu kompleksowym IP. 

h. Sieć może zostać uznana za odpowiednią dla systemu PSIM wyłącznie po pełnym uruchomieniu i 
przetestowaniu. 

 
Wyposażenie: 

• Wszelki sprzęt elektroniczny, urządzenia i systemy, w tym m. in.: 

a. kontroli dostępu 
b.  sygnalizacji i gaszenia pożaru 
c. sygnalizacji włamania i napadu 
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d. ogrzewania,  
e. oświetlenia elektrycznego, 
f. łączności, 
g. pozostałe systemy objęte integracją 

musi przekazywać swój status i alarmy oraz odbierać instrukcje/sekwencje kontrolne przy użyciu protokołu sieciowego (IP) przy 
dostępnej odpowiedniej funkcji API/SDK. 

 
• Wszelkie urządzenia podłączone do sieci powinny wykorzystywać interfejsy 10/100 Mbps za wyjątkiem serwerów i 

stacji roboczych, które muszą powinny wykorzystywać interfejsy 10/100/1000 Mbps. Serwery hostingowe systemu 
PSIM wymagają co najmniej dwóch połączeń sieciowych na serwer. 
 

 
 

LICENCJONOWANIE PSIM 
 

Oprogramowanie systemu PSIM musi być licencjonowane na podstawie: 
 

• Całkowitej liczby podłączonych fizycznych urządzeń zabezpieczeń 
• Funkcjonalności (per moduł) 

 
Oprogramowanie systemu PSIM musi pozwalać na rozszerzenia licencji w przyszłości. 
 
 
 

7. Szacunkowy kosztorys wdrożenia systemów 

 
Kosztorys ma na celu wstępne przedstawienie kosztów związanych z implementacją systemów objętych niniejszą koncepcją, którego 
uszczegółowienie będzie efektem opracowania finalnego projektu budowlano – wykonawczego. Szacunkowy kosztorys wdrożenia 
stanowi załącznik nr 4. 
 
 
 
 

8. Struktura sieci aktywnej 
 
Sieć dla systemów CCTV i KD zostanie zbudowana w topologii podwójnej gwiazdy. Jedną gwiazdę stanowić będzie podsieć 
systemu CCTV, a drugą podsieć systemu KD. Obie gwiazdy zostaną ze sobą połączone na poziomie rdzenia. Struktura sieci 
aktywnej została przedstawiona w uproszczeniu na poniższym schemacie: 
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Piętra od +31 do +33

PD

100 Mbps, PoE

per kamera CCTV

100 Mbps, PoE

per kontroler KD

Piętra od +7 do +30

Piętro +6

Piętro +5

Piętra od -2 do +4

1 Gbps

1 Gbps

1 Gbps

1 Gbps

1 Gbps

1 Gbps

1 Gbps

1 Gbps

1 Gbps

1 Gbps

1 Gbps

1 Gbps

1 Gbps

1 Gbps

1 Gbps

1 Gbps

1 Gbps

1 Gbps
10 Gbps per serwer

1 Gbps per stacja robocza

GPD

100 Mbps, PoE

per kamera CCTV

100 Mbps, PoE

per kontroler KD

PD

100 Mbps, PoE

per kamera CCTV

100 Mbps, PoE

per kontroler KD

PD

100 Mbps, PoE

per kamera CCTV

100 Mbps, PoE

per kontroler KD

PD

100 Mbps, PoE

per kamera CCTV

100 Mbps, PoE

per kontroler KD

PD

1 Gbps

1 Gbps

1 Gbps

1 Gbps

100 Mbps, PoE

per kamera CCTV

100 Mbps, PoE

per kontroler KD

PD

100 Mbps, PoE

per kamera CCTV

100 Mbps, PoE

per kontroler KD

PD

100 Mbps, PoE

per kamera CCTV

100 Mbps, PoE

per kontroler KD

PD

100 Mbps, PoE

per kamera CCTV

100 Mbps, PoE

per kontroler KD

PD

100 Mbps, PoE

per kamera CCTV

100 Mbps, PoE

per kontroler KD

PD

100 Mbps, PoE

per kamera CCTV

100 Mbps, PoE

per kontroler KD

PD

1 Gbps

1 Gbps

1 Gbps

1 Gbps

100 Mbps, PoE

per kamera CCTV

100 Mbps, PoE

per kontroler KD

PD

100 Mbps, PoE

per kamera CCTV

100 Mbps, PoE

per kontroler KD

PD

1 Gbps

1 Gbps

1 Gbps

1 Gbps

100 Mbps, PoE

per kamera CCTV

100 Mbps, PoE

per kontroler KD

PD

100 Mbps, PoE

per kamera CCTV

100 Mbps, PoE

per kontroler KD

PD

100 Mbps, PoE

per zewnętrzna

kamera CCTV

100 Mbps, PoE

per zewnętrzna

kamera CCTV

100 Mbps, PoE

per zewnętrzna

kamera CCTV

100 Mbps, PoE

per zewnętrzna

kamera CCTV

1 Gbps do/z mikro-

serwera CCTV przedpola 

stacji metra Centrum 

(tzw. patelnia)
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W lokalnych (pośrednich) punktach dystrybucyjnych (PD) na każdym piętrze zainstalowane zostaną po dwa przełączniki 
brzegowe – jeden dla systemu CCTV i drugi dla systemu KD. Dla pięter od -2 do +6 włącznie przewiduje się po cztery PD na 
każdym piętrze, dla pięter od +7 do +30 włącznie po dwa PD na każdym piętrze, a powyżej piętra +30 po jednym PD na 
każdym piętrze. Przełączniki brzegowe zapewnią transmisję danych oraz zasilanie PoE dla kamer CCTV i kontrolerów KD. 
W głównym punkcie dystrybucyjnym (GPD) na piętrze +5 zostanie zainstalowany przełącznik szkieletowywyposażony w 
porty miedziane i światłowodowe o przepustowościach 1Gb/s oraz 10Gb/s. Porty 1 Gb/s zostaną wykorzystane do 
podłączenia przełączników brzegowych i stacji roboczych systemów CCTV, KD i PSIM, a porty 10 Gb/s do podłączenia 
serwerów tych systemów. 
 
Jako przełączniki brzegowe zostaną wykorzystane inteligentne, w pełni zarządzalne przełączniki warstwy 2+. Rekomenduje 
sięzastosowanie produktówzapewniających niezawodne, ekonomiczne i proste przełączanie w warstwie dostępowej wraz z 
zarządzaniem za pomocą interfejsu CLI oraz zaawansowane możliwości tworzenia skryptów i routingu w warstwie 3. 
Przełączniki te będą wyposażone w porty zapewniające zasilanie PoE (802.3af) lub PoE+ (802.3at) z budżetem mocy 
wystarczającym dla wszystkich kamer CCTV i kontrolerów KD. 
 
Jako przełącznik szkieletowy agregujący ruch przełączników brzegowych oraz serwerów wykorzystany zostanie wydajny 
przełącznik warstwy trzeciej. Przełącznik ten wyposażony będzie w porty 10GBaseT i SFP+ oraz redundantny zasilacz. 
Przełącznik szkieletowy będzie przystosowany do stackowaniawykorzystującego porty 10G w ramach platformy Virtual 
Chassis.Będzie on również pozwalał na skalowanie ilości portów poprzez rozbudowę stosu od 24x1G do 384 portów 10G w 
celu zapewnienia odpornej architektury typu „Spine and Leaf”. Architektura Virtual Chassis ze stałym przekazywaniem ruchu 
(NSF) zapewni zaawansowane funkcje orazwysoką dostępność (HA) z bezzwłocznym przełączaniem w ramach stosu. 
Zestaw funkcji warstwy 3 obejmie standardowo routing statyczny i dynamiczny. 

 
9. Trasy kablowe, okablowanie, szafy  – infrastruktura sieci pasywnej 

Na podstawie powyższych informacji z SKT określono wykonanie instalacji teleinformatycznej (w postaci okablowania strukturalnego) 
w postaci punktów LAN, w skład których będą wchodziły gniazda RJ45 kategorii 6A, podłączone za pomocą kabli S/FTP kat.7 do 
Piętrowych Punktów Dystrybucyjnych PD w taki sposób aby całe łącze – tzw. Permanent Link tworzył klasę EA,– gwarantującą na 
odcinku maksimum 90 metrów przepustowość 10Gb.  Pomiędzy punktami PD zostaną wykonane połączenia zapasowe, których 
wykonanie przewiduje się w oparciu o gniazda typu Mato połączone ze sobą za pomocą kabli S/FTP kat.7A w taki sposób aby całe 
łącze – tzw. Permanent Link tworzył klasę min. FA. Każda z szafy piętrowych zostanie połączona z Głównym Punktem 
Dystrybucyjnym 12-włóknowymi kablami światłowodowymi jednomodowymi w klasie OS2 oraz równolegle 12-włóknowymi kablami 
światłowodowymi multimodowymi w klasie OM4. Kable światłowodowe zakończone na przełącznicach rackowych z wykorzystaniem 
uniwersalnego standardu LC. 
 
Główne podsystemy zawarte w normie PN-EN 50173-1:2011 dla systemu okablowania są wymienione poniżej:  

• Okablowanie poziome; 
• Okablowanie pionowe - budynkowe; 
• Roboczy obszar okablowania 
• Punkty dystrybucyjne (Kampusowy - CD, Budynkowy - BD i Piętrowy - FD); 
• Administracja. 

 
Poniższy rysunek obrazuje idee uniwersalnego okablowania strukturalnego: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD

BDBD BD

FDFD FD FD

TO TO TO

CP
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Sieć szkieletowa 
 
Pomiędzy szafami tworzącymi Główny Punkt Dystrybucyjny „GPD” oraz szafami piętrowymi, Pośrednimi punktami Dystrybucyjnymi 
„PD” zostaną wykonane połączenia światłowodowe w postaci kabli 12 włóknowych jednomodowych OS2 oraz 12 włóknowych 
wielomodowych OM4 zakończonych końcówkami LC. Pomiędzy sąsiadującymi punktami PD zostaną wykonane zapasowe połączenie 
zapewniająceredundancję transmisji w postaci min 2 kabli S/FTP kat.7A do minimum dwóch sąsiadujących PD zakończonymi 
przełącznicami LAN z gniazdami typu Mato.Punkty PD w postaci wiszących szafek rackowychwyposażone w inteligentne listwy 
zasiljące. Pomiędzy szafami PD oraz gniazdami końcowymi PL zostaną wykonane połączenia miedziane w postaci kabli S/FTP kat.7 
zakończonymi modułami typu Keystone kat.6A lub bezpośrednio specjalnym wtykiem RJ45 kat.6A.  

 
 

 
 
Minimalne parametry oraz specyfikacje produktów stanowi załącznik nr 2 do koncepcji. 
 
 
Okablowanie poziome 
 
Do przełącznicy LAN znajdującej się w PD należy doprowadzić kable S/FTP kat.7 z poszczególnych PL. W okablowaniu poziomym 
pomiędzy gniazdem i punktem dystrybucyjnym maksymalna długość przebiegu kabla wynosi 90 m. 
Wymagania instalacyjne dla przebiegów poziomych – zalecane długości linii. 
 

D = A + B + C

B C

A

Rys.  
Przedstawienie segmentów kabli. 

Maksymalna długość 
A nie więcej niż 6 m 
A + C łącznie 10 m 
B 90 m 
D 100 m 

 
Należy szczególnie zwrócić uwagę na optymalizację tras kablowych do najdalej położonych PL, tak aby nie przekroczyć maksymalnej 
długości 90 m. 
Ilość punktów logicznych – zostanie określona w projekcie wykonawczym po ustaleniach z Użytkownikiem co do ilości i 
rozmieszczenia kamer CCTV. Minimalne parametry oraz specyfikacje produktów stanowi załącznik nr 2 do koncepcji. 
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10. Podsumowanie 

W ramach powyższej koncepcji oraz na podstawie jej szczegółowości Inwestor posiadać będzie możliwość zlecenia prac projektowych 
mających na celu uzyskanie projektu budowlano – wykonawczego na bazie, którego możliwa będzie implementacja systemów 
objętych Szczegółową Koncepcją Techniczną, W ramach prac nad SKT opracowano szczegółowe rysunki rozmieszczenia kamer i 
punktów kontroli dostępu, dzięki czemu zakres prac do wykonania na etapie projektowania ulegnie znacznemu ograniczeniu do 
niezbędnego minimum. Zaleca się aby na bazie niniejszej Koncepcji Inwestor, w celu przyśpieszenia prac zmierzających do uzyskania 
pozwolenia na budowę rozpoczął ścisłą współpracę z miejskim konserwatorem zabytków w celu uzyskania zarówno wytycznych do 
projektowania w zabytkowej architekturze Pałacu oraz już samych spotkań mających na celu akceptację konserwatora przyjętych w 
projekcie lokalizacji punktów kamerowych czy szczególnych przypadków zastosowań w zakresie kontroli dostępu. Łączny czas 
niezbędny na sfinalizowania dokumentacji pozwalającej na rozpoczęcie niezbędnych postępowań na wykonanie instalacji CCTV i KD 
szacowany jest na 3 miesiące i uzależniony jest właśnie min. od decyzji i opinii konserwatora, bez opinii której nie możliwe będzie 
wystąpienie o pozwolenia na budowę.  
 
Przedstawiony w niniejszej koncepcji kosztorys ma na celu zobrazować koszty związane z implementacją systemów w niej opisanych. 
Modułowość koncepcji i zastosowanych rozwiązań pozwala na etapie projektu budowlano-wykonawczego na dowolne adaptacje 
systemów w celu dopasowania do budżetu jak i aktualnych potrzeb związanych z zabezpieczeniem.   
 

 

11. Spis załączników 
 

ZAŁĄCZNIK  ZAWARTE  W  TOMIE II. 
 
Załącznik nr 1 – Zestawienie punktów kamerowych i kontroli dostępu dla poszczególnych poziomów. 
Załącznik nr 2 – Szczegółowe wytyczne dot. okablowania strukturalnego i elementów sieci pasywnej w koncepcji. 
Załącznik nr 3 – Zestawienie rysunków rozmieszczenia kamer i punktów kontroli dostępu + rysunki. 
Załącznik nr 4 – Szacunkowy kosztorys. 
 
 
 
 
 
 


