Załącznik nr 2
AD-271-2-7/20

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
dotyczący zadania pn.: „Konserwacja, serwisowanie i naprawa instalacji CCTV w obiektach
Muzeum Okręgowego w Tarnowie"
1. Usługa będąca przedmiotem postępowania dotyczy:
1) dokonywania cyklicznych (dwa razy do roku, w tym pierwszy do 31 czerwca, drugi do 31 grudnia
po wcześniejszym ustaleniu terminu z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego)
przeglądów okresowych i czynności konserwacyjnych (serwisowanie, naprawa i utrzymanie w
pełnej sprawności technicznej przez cały okres obowiązywania umowy) urządzeń instalacji
CCTV we wskazanych w pkt. 2 obiektach Muzeum Okręgowego w Tarnowie; w tym:
− sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania wszystkich urządzeń wchodzących w skład
systemu CCTV,
− uzupełnianie ustawień oprogramowania oraz korekta ustawień kamer w zależności od
potrzeb Zamawiającego,
− zgranie zarejestrowanego obrazu ze wskazanych kamer (częstotliwość wg potrzeb
Zamawiającego),
− szkolenie pracowników (częstotliwość wg potrzeb Zamawiającego),
2) pełnej gotowości do usuwania awarii przez cały czas trwania umowy w obiektach wskazanych
w pkt. 2 (serwis Wykonawcy prowadzony na zasadzie pogotowia). Czas przystąpienia do
usunięcia awarii i zgłoszonych nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu nie może być
dłuższy niż 12 godz. od zgłoszenia.
2. W ramach przedmiotu zamówienia, usłudze podlegają następujące budynki/pomieszczenia, we
wskazanym poniżej zakresie:
1) Budynek MOT, Rynek 3 w Tarnowie,
2) Budynek MOT, Ratusz, Rynek 1 w Tarnowie
3) Pomieszczenia – Galeria Panorama na dworcu PKP, ul. Dworcowa 4 w Tarnowie
4) Budynek MOT, Rynek 20 – 21 w Tarnowie.

3. Wykaz urządzeń w ww. obiektach odjętych przedmiotem zamówienia:
1) Rynek 3 (Siedziba)
Nazwa urządzenia
Kamera IP
Switch
Rejestrator IP
Zasilacz buforowy
Akumulator
UPS wraz z zespołem akumulatorów
Dysk DD
Oświetlacz podczerwieni
Kontaktron Satel
Akumulator MXL 33 -12
Akumulator MXL55-12
Monitor
Tor transmisyjny VIDEO

ilość
21 szt.
1 szt.
2 szt.
1 szt.
3 szt.
2 szt.
2 szt.
15 szt.
3 szt.
6 szt.
6 szt.
2 szt.
1 szt.

2) Ratusz
Nazwa urządzenia
Kamera IP
Switch

ilość
6 szt.
1 szt.
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Rejestrator IP
Zasilacz buforowy
Akumulator MXL 60-12
Dysk DD
Oświetlacz podczerwieni
Kontaktron Satel
Kamera analogowa
Odbiornik bezprzewodowy

1 szt.
1 szt.
4 szt.
2 szt.
12 szt.
2 szt.
14 szt.
1 szt.

3) Galeria „Panorama” na dworcu PKP
Nazwa urządzenia
Kamera analogowa
Rejestrator IP
Zasilacz buforowy
Akumulator
Monitor
Tor transmisji do SOK

ilość
3 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

4) Rynek 20 – 21
Nazwa urządzenia
Kamera Audio
Kamera kopułowa wewnętrzna
Kamera tubowa zewnętrzna
Kamera wewnętrzna rybie oko
Switch Netgear (przełącznik CCTV PoE
Eterio 120 GZ1 (serwer CCTV)
Monitor
Stacja kliencka
akumulatory
Ups
ładowarka

ilość
53 szt.
7 szt.
2 szt.
4 szt.
1 szt.
20 szt.
1 szt.
1 szt.

4. W przypadku zwiększenia ilości urządzeń wchodzących w skład systemu CCTV w okresie
obowiązywania umowy wynagrodzenie Wykonawcy pozostaje bez zmian.
5. Wykonawca winien posiadać wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia
technicznego.
6. Koszty dojazdów zarówno w przypadku serwisów, jak i awarii pokrywa Wykonawca i powinny one
zostać wliczone w cenę oferty.

