
 

 

         
 

Załącznik Nr 9 do SIWZ 
 

Znak postępowania: Projekt/CKU/RB/4/2018 

 
ZAMAWIAJĄCY:  Województwo Łódzkie - Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego 
ul. Wielkopolska 70/72, 91-029 Łódź 
          
                                       
   

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 
Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych dla zadania: Instalacja monitoringu w budynku cku: 
instalacja kamer zewnętrznych i wewnętrznych na korytarzach, czujników ruchu oraz czujek ruchu w budynku 

położonym w łodzi , ul. Wielkopolska 70/72 w ramach projektu „ Modernizacja pracowni zawodowych CKU SWŁ w 

Łodzi odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4. 

Edukacja, Poddziałanie VII.4.1. Kształcenie zawodowe i ustawiczne. 

 
 

Adres Zamawiającego: ul. Wielkopolska 70/72, 91-029 Łódź 
  

 
Nazwa zamówienia. Roboty budowlane  
 
KOD ZAMÓWIENIA WEDŁUG CPV: 
 

45312200-9  Instalowanie alarmów włamaniowych  

45312000-7  Instalowanie systemów alarmowych i anten 

 
 
 

1. Zakres inwestycji Obejmuje: 

 

• instalację systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu telewizji przemysłowej  

w budynku Centrum 

• sporządzenie dokumentacji powykonawczej 

 

2.  Opis stanu istniejącego 
 

Obecnie obiekt jest używany jako szkoła, nie jest wyposażony w instalacje monitoringu CCTV. 
Jest natomiast wyposażony w system sygnalizacji włamania i napadu SSWiN - Cyfrowe pasywne czujki 
podczerwieni. 

 

  
3.  Założenia 
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Zakres działań objętych programem funkcjonalno – użytkowym związany jest  

z zamówieniem na rozszerzenie wykonania instalacji monitoringu CCTV oraz instalacji SSWiN w 

budynku Centrum. 

 

Zakres działań wykonywanych w ramach zamówienia: 

− Roboty budowlane instalacyjne:  

− wykonanie instalacji monitoringu CCTV, 

− rozszerzenie istniejącej  instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWiN, 

 

Przewiduje się zastosowanie systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN obejmującego budynek 

Centrum.  

System ma chronić przed włamaniem lub wejściem osób niepożądanych.  

Ochrona pomieszczeń przed włamaniem będzie realizowana poprzez zastosowanie: 

 - czujników dualnych. Odpowiednie rozmieszczenie czujek zapewni wytworzenie stref chronienia, 

które  obejmują pomieszczenia. 

-   kontaktronów sygnalizujących otwarcie drzwi. 

-   czujek tłuczenia szkła sygnalizujących zbicie szkła w oknach. 

Zazbrajanie systemu możliwe będzie za pomocą manipulatorów systemowych zlokalizowanych w 

przedsionku do głównego wejścia  budynku Centrum.  

 

Podstawowa architektura systemu: 

- centralka systemu SSWiN 

- czujki ruchu dualne 

- czujki tłuczenia sygnalizujące zbicie szkła w oknach 

- kontaktrony sygnalizujące otwarcie okien lub drzwi 

- ekspandery linii wejść 

- manipulatory systemowe 

- zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny 

- wewnętrzne sygnalizatory akustyczno-optyczne 

 

  

Uzupełnieniem systemu sygnalizacji włamania i napadu jest system telewizji przemysłowej. 

Na zewnątrz budynków należy zaprojektować i zainstalować system telewizji dozorowej bazujący na 

systemie nadzoru wizyjnego jakości HD z wykorzystaniem kamer 2 megapikselowych i rejestratora 

spełniający następujące zadania:  

- rejestracja i podgląd wizyjny obszaru zewnętrznego obiektu. System telewizji pracował będzie w 

trybie  
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   kolorowym oraz dzienno – nocnym. Zapis obrazu odbywać się będzie na twardym dysku rejestratora   

   cyfrowego. Czas archiwizacji minimum 30 dni. 

W skład systemu wizyjnego nadzoru wchodzą następujące elementy:  

-  zewnętrzne punkty kamerowe (kamery stacjonarne),  

-  stanowisko obserwacyjne wyposażone w monitor wizyjny,  

-  szafa RACK wyposażona w elementy rejestracji i archiwizacji obrazu z kamer 

Kamery umiejscowione na zewnątrz budynku powinny być przystosowane do pracy w warunkach 

dzienno – nocnych z automatycznym przełącznikiem w tryb nocny czarno - biały.  

Rozmieszczenie kamer i ich ustawienie należy wykonać w taki sposób aby maksymalnie wykorzystać 

ich pole widzenia do obserwacji budynków. 

Szafa RACK powinna być zlokalizowana w pomieszczeniu chronionym przez SSWiN, natomiast 

stanowisko obserwacyjne może być zlokalizowane na portierni mieszczącej się przy głównym wejściu 

do budynku. 

Kamery zainstalowane na zewnątrz budynków będą miały za zadanie obserwację terenu. 

 
 Załączniki: 

1. Program Funkcjonalno Użytkowy. 


