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Zał. nr 1 do SIWZ. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

 

 

 Zamawiający zastrzega, że wszystkie wskazane materiały (wyroby) z podaniem producenta, 

marki, znaku towarowego w SIWZ  należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów 

technicznych lub standardów jakościowych – jako  przykładowe ze względu na zasady ustawy 

Prawo zamówień  publicznych, a zwłaszcza art. 29 do 31. Oznacza to, że w przypadku 

wskazanych z nazwy materiałów i wyrobów zamawiający dopuszcza zastosowanie 

równoważnych materiałów (wyrobów), nie gorszej jakości niż opisane w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Ciężar udowodnienia, że 

materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego 

spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie 

dokumenty opisujące parametry techniczne i użytkowe, wymagane prawem certyfikaty i inne 

dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania, oraz pozwalające 

jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. 

 

Zakres zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane objęte  pozwoleniem na budowę tj. 

Decyzja nr 1525/2014 z dnia 30.06.2014r. przeniesiona na ARM SA Decyzją nr 232/5/2014 z 

dnia 21.07.2014r. oraz wyznaczenie przez Wykonawcę kierownika robót i dokonywanie wpisów 

do dziennika budowy dot. przedmiotu zamówienia. 

 

Zamówienie składa się z dwóch części:  

- Część 1: wykonanie i montaż balustrad w hali treningowej i hali głównej  

- Część 2: rozbudowa sytemu telewizji dozorowej CCTV  

 

W ramach danej części zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do realizacji 

następującego zakresu zgodnie z przepisami oraz dostarczoną dokumentacją – załącznik 

nr 5 do SIWZ: 

 

1.Część 1 - Balustrady  

 

(HALA TRENINGOWA – wg. rysunku nr A-04) 

       1.1.1 Balustrady stalowe, malowane proszkowo, kolor RAL 7045; rama barierek - profil 

ø50; słupki - profil ø50; dł. 677 cm – 6 kpl 

       1.1.2 Balustrady stalowe, malowane proszkowo, kolor RAL 7045; rama barierek - profil 

ø50; słupki - profil ø50; dł. 1461 cm – 6 kpl  

       Słupki barier montowane do belek audytoryjnych rozporowymi kołkami stalowymi ø8mm, 

przez blachę kątową gr. 6mm przyspawaną do słupka (analogicznie jak w hali głównej) 

(HALA GŁÓWNA – wg. rysunku nr A-03) 
 1.1.3 Balustrady stalowe (zabezpieczenie trybun 1-go rzędu), malowane proszkowo, kolor     

RAL 7045; mocowanie słupków do lica trybuny, rama barierek - profil ø50; słupki - profil 

ø50; dł. 100 cm – 70 kpl 

1.1.4 Balustrady stalowe (zabezpieczenie trybun 1-go rzędu), malowane proszkowo, kolor 

RAL 7045; mocowanie słupków do lica trybuny, rama barierek - profil ø50; słupki – profil 

ø50, dł. 120 cm – 71 kpl 
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2. Część 2 - System telewizji dozorowej CCTV. 

 

W zakresie rozbudowy instalacji słaboprądowych należy uwzględnić, że w obiekcie wykonane 

zostały następujące instalacje połączeń światłowodowych:  

- pomiędzy PPDe i PPD7,  

- pomiędzy PPD1 i PPDe, 

- pomiędzy punktami dystrybucyjnymi PPD 9/…/12 i przyłączeniami do paneli sterujących w 

maszynowni wind (zapas światłowodu) 

Do wykonania pozostaje zakres rzeczowy opisany poniżej.  

Instalacja elementów systemu telewizji dozorowej objęta niniejszym zamówieniem musi być 

kompatybilna z istniejącym system AVIGLION. 

 

2.1 Montaż kamer 

2.1.1 Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej, nieekranowanej UTP – 18 szt. 

2.1.2 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej, sieciowe kamery telewizji użytkowej 

CCTV: 

a) kamery zewnętrzne, kompaktowe, stałe, zmiennoogniskowe z obudową i wysięgnikiem, IP 

66 z widokiem na przenośne kołowroty, montowane zgodnie z rysunkiem nr NN/05 – 

(kamera dodana nr: „kam5z”, „kam2z”) - 2 szt. 

Kamera zewnętrzna PoE, matryca 5Mpx, zoom optyczny nie mniej niż 18x, kąt obserwacji 

do 100 stopni, zakres temp. pracy (od -40st.C do +50st.C), obudowa IP 66, wysięgnik (np. 

Avigilon 5.0-H3-B2 w obudowie GL-618 lub równoważne);  

b) kamery wewnętrzne, kompaktowe lub kopułkowe w pomieszczeniach (rysunek nr NN/05), 

stałe, zmiennoogniskowe: 

- pomieszczenie „Komunikacja II”:  „kam4a” – w narożniku przy osi T2, „kam3a” - w 

narożniku przy osi V4 – 2 szt. 

- pomieszczenie „Komunikacja I”: „kam2a” – w narożniku przy osi T2 – 1 szt. 

Kamera zewnętrzna PoE, matryca 5Mpx, zoom optyczny nie mniej niż 18x, kąt obserwacji 

do 100 stopni, - np. Avigilon 5.0-H3-B2 lub równoważne;  

Kamery poz. a), b) włączone do PPDe (rysunek NN/03, rysunek NN/04). 

Połączenie kamer – zł ącze RJ45 na skrętce 4-parowej, nieekranowanej UTP 

c) kamera wewnętrzna, kopułkowa w pomieszczeniu A3222 z widokiem na drzwi wejściowe 

z „womitorium” – 1 szt. 

Kamera kopułkowa, zmiennoogniskowa, 2Mpx, PoE, kąt obserwacji do 100 stopni, 

wandaloodporna,  (np. AVIGLION 2.0-H3-D1 lub równoważna) 

Kamera poz. c) włączona do szafy CCTV w pomieszczeniu nr A3240.    

Połączenie kamer - złącze RJ45 na skrętce 4-parowej, nieekranowanej UTP 

2.1.3  Konfiguracja ustawień sieciowych. Konfiguracja i uruchomienie kamer. 

2.1.4  Wykonanie zabezpieczenia i uszczelnienia przeciwogniowego przejść kablami przez 

ściany (dotyczy także szybów windowych) kitami przeciwpożarowymi, stosownie do 

wymagań stref przeciwpożarowych.  

 

2.2 Doposażenie PPDe  

2.2.1 Wyposażenie szafy – kpl., urządzenie aktywne Switch (np. Cisco WS-C2960S PoE+2xSFP 

10G lub równoważne) – 1 kpl 

2.2.2 Urządzenie aktywne „mediakonwerter” (np. 3C- Link, model: 3C-DU-100-13-2 lub 

równoważny) – 5 kpl. 
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2.3 Doposażenie PPD7 

2.3.1  Wyposażenie szafy – kpl., urządzenie aktywne „mediakonwerter” (np. 3C- Link, model: 

3C-DU-100-13-2 lub równoważny) – 5 kpl  

2.3.2 Montaż wyposażenia szafy, urządzenie aktywne (np. CISCO 2960S lub równoważne) – 

1 kpl 

2.3.3 Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19", panel rozdzielczy 

RJ45 – 1 szt. 

2.3.4.1 Montaż urządzeń aktywnych wewnętrznych „access point” (np. model CISCO AIR-

CAP1602I-E-K9 lub równoważny) – 4 szt.  

2.3.4.2 Montaż urządzenia aktywnego zewnętrznego „access point” (np. model CISCO AIR-

CAP1602I-E-K9 lub równoważny) – 1 szt.  

 

2.4 Doposażenie punktów dystrybucyjnych PPD 9/10/11/12 (dla wind) 

2.4.1 Montaż „mediakonwertera” (np. Link, model: 3C-DU-100-13-2 lub równoważny) w 

szafach PPD 9/10/11/12 – 17 kpl  

2.4.2  Montaż złączy światłowodowych kablem 12G-9/125 między urządzeniem aktywnym 

sygnału w maszynowni windy i kamerą – 17 szt. Światłowodowe połączenie kamery w klatce 

windy przez mediakonwerter (np. 3C- Link, model: 3C-DU-100-13-2 lub równoważny) z 

maszynownią windy (patchcord optyczny, zbrojony, zewnętrzny OPTO LU/UPC-LC/UPC 

duplex SM 9/125µm jednomodowy, odporny na uszkodzenia, min. 4 włókna). Połączenie 

światłowodów (od strony PPD i od strony „mediakonwertera” w klatce windy) za pomocą 

rozbieralnego (rozkręcanego) złącza typu FC/PC (dodatkowo w puszce montowanej w 

maszynowni windy).  Ze względu na konieczny zwis  światłowodu i wygięcie w zależności od 

położenia klatki windy w szybie, konieczne jest wykonanie mocowań światłowodu 

zapewniających właściwą pracę w szybie windy. 

2.4.3  Urządzenia aktywne – media konwerter przy kamerze w klatce windy wraz z zasilaniem 

 

2.5 Doposażenie dla wind: 

2.5.1 Kamera zmiennoogniskowa, 2Mpx, PoE, kąt obserwacji ~(90
0
-100

0
), wandaloodporna,  

(np. AVIGLION 2.0-H3-D1 lub równoważna) – 17 szt. 

2.5.2 Mediakonwertery np. Link, model: 3C-DU-100-13-2 lub równoważny – 17 szt. 

 

2.6  Konfiguracja i uruchomienie systemu zamontowanych kamer – 23 szt. 

 

3. Instalacja w szybach windowych – kamery w kabinach 17 wind. 

 

Montaż kamer i okablowania w windach należy przeprowadzić w ścisłym uzgodnieniu z 

dostawcą wind dla Hali widowiskowi sportowej w Krakowie. Dostawcą wind i urządzeń 

windowych jest OTIS Sp. z o.o.  

 

3.1 Wykonanie i uzgodnienie dokumentacji z operatorem dźwigów oraz po instalacji kamer 

dokonanie stosownych badań i uzyskania decyzji dopuszczających UDT – 17 kpl 

 

3.2 Montaż orurowania i zaciągnięcie światłowodu w szybach windowych z wykonaniem złącza 

światłowodowego w panelu maszynowni windy – 17 szt.  

 

3.3  Wykonanie zabezpieczenia i uszczelnienia przeciwogniowego przejść kablami przez ściany 

(dotyczy także szybów windowych) kitami przeciwpożarowymi, stosownie do wymagań stref 

przeciwpożarowych.  
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3.4  Montaż i podłączenie kamer  w  windach. 

 

3.5   Wykonanie instalacji zasilania mediakonwerterów w windach. 

 

3.6 Montaż i podłączenie media konwerterów. 

 

Charakterystyka wind: 

- dźwigi o udźwigu znamionowym 630kg lub 1000kg, odporności ogniowej I30, kabiny i 

drzwi ze stali nierdzewnej, oświetlenie i oświetlenie awaryjne, przyciski dyspozycji, 

piętrowskazywacze, strzałki kierunku jazdy w ościeżnicy drzwi kabinowych, funkcje 

pożarowe jazdy, sterowanie, wentylacja grawitacyjna, itp. – 15 szt., oraz  

- dźwigi przystosowane do jazdy przez ekipy ratownicze (dodatkowo: zwiększone wymiary 

kabiny 1100x2100mm, dodatkowe wyposażenie: strzałki kierunku jazdy typ SHL1 

umiejscowione na przystankach pośrednich, wyjście ewakuacyjne w dachu kabiny, drabinka 

na kabinie, funkcja jazdy specjalnej dla strażaka, interkom dla strażaka) nr seryjny 

D8NEG743 i nr seryjny D8NEG751 – 2szt. 

 

 

 


