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Część 3 

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) 

 

„Monitoring CCTV przy wybudowanej przepławce przy EW Kamienna  

na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego  

w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009”  



 

ZAMAWIAJĄCY: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie 

ADRES: 71 – 637 Szczecin,ul. Teofila Firlika 20 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

NAZWA ZAMÓWIENIA: 

Monitoring CCTV  przy wybudowanej przepławce przy  

EW Kamienna na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego 

w ramach Projektu LIFE13 NAT/PL/000009 

 

NUMER ZAMÓWIENIA: 
……….. 

 

ADRES  

INWESTYCJI: 
Działka 521 Obręb Głusko, Gmina Dobiegniew 

NAZWY I KODY 

ZAMÓWIENIA  

WEDŁUG CPV: 

32  333 200-8 - Kamery wideo. 

30 200 000-1 – Urządzenia komputerowe, 

33 195 100-4 – Monitory 

32 420 000-3 – Urządzenia sieciowe, 

32 424 000-1 – Infrastruktura sieciowa. 

45  311 100-1 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych; 

45  314 000-1 - Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego; 

50  931 100-1 – Usługi instalowania urządzeń radiowych 

50  931 200-2 – Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych 

80 421 100-2 – Usługi szkolenia personelu 

74 224 000–5 – Dokumentacja projektowo – kosztorysowa 

AUTORZY 

OPRACOWANIA: 
Urszula Głod, Julian Pietrołaj 

ZAWARTOŚĆ 

OPRACOWANIA: 

Wymagania Zamawiającego w stosunku  do przedmiotu 

zamówienia 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia, obszary zamówienia 

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Active protection 

of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in 

Poland” "Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni 

rzeki Drawy w Polsce". Beneficjentem projektu, który jest współfinansowany przez Komisję 

Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

(NFOŚiGW), jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie. 

 

Przedmiotem zamówienia jest Monitoring CCTV  przy wybudowanej przepławce przy EW 

Kamienna na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego w ramach projektu LIFE13 NAT/PL 

/000009. 

 

2. Umowa realizowana będzie w ramach następujących części: 

Część I, sporządzenie projektu wykonawczego,  

Część II, dostawy, montaż, uruchomienie, 

Część III, sporządzenie dokumentacji powykonawczej, przekazanie do eksploatacji. 

 
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Zakres zamówienia i minimalne parametry są przedstawione w niniejszym Opisie Przedmiotu 

Zamówienia. 

3. Ogólny opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie, dostawę, montaż, uruchomienie 

zewnętrznych kamer przemysłowych IP, dostawę i zainstalowanie masztów, montaż kamer 

przemysłowych na masztach oraz konfiguracja kamer i urządzeń rejestrujących, podłączenie 

zasilania, podłączenie do internetu wraz z zapewnieniem wymaganych prędkości przesyłu, 

sporządzenie dokuemntacji powykonawczej oraz przeszkolenie obsługi, w ramach projektu 

LIFE13 NAT/PL/000009.  

 

4. Miejsce instalacji: 

Montaż przy EW Kamienna (Głusko) - działka nr 675 stanowiąca własność DPN, w użytkowaniu 

Enea Wytwarzanie sp. z o.o. Województwo lubuskie, powiat strzelecko-drezdenecki, Gmina 

Dobiegniew. 

W km 31+075 biegu Drawy koło Głuska zlokalizowany jest stopień wodny, piętrzący wody tej 

rzeki na potrzeby pracy Elektrowni Wodnej Kamienna. Zaporę zbudowano w latach1896-1903 i 

trzy lata później obok istniejącej karbidowni uruchomiono elektrownię wodną. Bez zasadniczych 
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zmian elektrownia pracuje do tej pory. Podstawowymi elementami Stopnia Wodnego Kamienna 

są: zapora ziemna, elektrownia wodna, upust jałowy – jaz, przepławka dla ryb, zbiornik wodny 

stanowiska górnego, stanowisko dolne. 

W 2019 roku oddano do użytku nową przepławkę w miejscu starej przepławki i ślizgu do 

spławiania drewna. 

Przepławka składa się z łącznie z 46 komór o długości typowej komory 4,5 m. W drugiej 

komorze o długości 4,8 m zlokalizowano skaner – licznik ryb. Do obsługi skanera przewidziano 

montaż żurawika o udźwigu 350 kg. Okno wlotowe do przepławki w pierwszej komorze 

zaprojektowano w postaci szczeliny o szerokości 55 cm. Szczelina wyposażona zostanie w 

prowadnice zamknięć szandorowych. Szerokość wszystkich komór wynosi 3,6 m natomiast 

minimalna głębokość wody w komorze 1,8 m. Konstrukcja żelbetowa przepławki, o grubości dna 

40 cm i ścian przepławki 30 cm, wykonana jest z betonu hydrotechnicznego C30/37, zbrojona 

prętami ze stali klasy A-IIIN. 

Miejsce instalacji słupów i kamer oznaczono żółtym kwadratem na załączniku nr 1 do OPZ. 

Zamawiający dopuszcza możliwość korekty miejsca montażu kamer w czasie projektowania.  

Nie ma możliwości dojazdu pojazdami mechaniczymi do miejsca montażu kamer. 

5. Specyfikacja techniczna 

Specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia wskazano w poniższych tabelach. 

Podane wartości w tabeli należy rozumieć, jako minimalne wymagania techniczne. 

5.1. Kamery przemysłowe: 

L.p.  Parametry Konfiguracja minimalna Zamawiającego 

1.  Kamery 2 kpl 

2.  Internet Podłączenie LAN 

3.  Rodzaj monitoringu 
Zewnętrzny 

4.  Kąt widzenia Kamera 360° - obrotowa głowica w poziomie 360° oraz 90° 

w pionie 

5.  Rozdzielczość obrazu min.4 mpix 

6.  Zoom  Optyczny 25x 

7.  Tryb nocny Doświetlenie w nocy IR - 150 m 

8.  Podgląd na żywo  w telefonie, tablecie, komputerze 

9.  Zapis na kartę pamięci min. 64GB i dysk komputera 

10.  Format video MPEG4 lub MOV lub inny 

11.  Sterowanie Sterowanie zdalne, kierunek, zoom 

12.  Detekcja ruchu  TAK 

13.  Wodoszczelność TAK 

14.  Format nagrywania video  Kodek H.264/H.265, plik mp4, mov lub inny 
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15.  Certyfikaty i standardy Deklaracja zgodności CE. 

16.  Warunki gwarancji Zamawiający nie określa czasu naprawy sprzętu. 
Przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach od 7:30 
do 15:30 telefonicznie, faxem lub e-mail. Zamawiający nie 

dopuszcza scedowania obowiązków wynikających z 
gwarancji na serwis producenta. 

5.2.  Inne wyposażenie: 

L.p.  Nazwa Parametry, konfiguracja minimalna Zamawiającego 

1.  Rejestrator Zapis z 4 kamer minimum 30 dni, 4 mpix. /25 kl/s. 

2.  Pulpit Pulpit sterowniczy do min 4 kamer obrotowych 

3.  Monitor  Stanowisko do obserwacji obrazów z kamer składające się 
z monitora LED 32” montowanych na ścianie oraz 

komputera stacji roboczej z oprogramowaniem, 

4.  Podłączenie do internetu Istniejący lub nowy router, połączenia, dodatkowa antena 
(jeśli wymagana), 

5.  Połączenia data Wifi, istniejący światłowód, podłączenia kamer, 

6.  Zasilanie Istniejące zasilanie skanera, dodatkowe okablowanie, 

skrzynki, zabezpieczenia, 

7.  UPS 30 min zasilania urządzeń 

8.  Oprawa lub oprawy 
oświetleniowe Led  na 
słupie przy skanerze 

Natężenie oświetlenia 50 lx na pomostach w rejonie 

skanera 

5.3. Maszty: 

L.p.  Parametry Konfiguracja minimalna 
Zamawiającego 

1.  Ilość  2 kpl 

2.  Wysokość 3-5m – po uzgodnieniu z Zamawijącym 

3.  Rodzaj Zewnętrzny 

4.  Materiał Aluminiowy  

5.  Kotwienie Do konstrukcji przepławki lub na oddzielnym 
fundamencie 

6.  Możliwość złożenia TAK 

7.  Przewody: LAN + zasilanie kamery 
+zasilanie oświetlenia 

Wewnątrz masztu 

5.4. Pozostałe wymagania techniczne. 

a) System monitoringu ma umożliwić obserwację miejsca lokalizacji skanera, tamy, całej 

przepławki, rzeki Drawy wzłuż odcinka przepławki oraz ślizgu dla kajakarzy znajdującego 
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się na prawym brzegu, wzdłuż przepławki. Wstępne lokalizacje słupów i kamer 

zaznaczono żółtymi znakami na planie sytuacyjnym , stanowiącym załącznik nr 1 do 

OPZ. 

b) Urządzenia rejestrujące i podgląd (monitor) należy zlokalizować w pomieszczeniu 

dyżurnego EW Kamienna. Podgląd kamer należy zainstalować na max. 5 urządzeniach 

wpiętych do internetu, wskazanych przez Zamawiającego.  

c) Nowobudowany system CCTV będzie wykonany w cyfrowej technologii IP. Wszystkie 

zastosowane kamery będą kamerami IP. Rejestracja obrazów z kamer IP odbywać się 

będzie na sieciowych profesjonalnych urządzeniach rejestrujących. Wszystkie kamery 

będą zasilane oprzez switche PoE. Cały system będzie podtrzymany przez UPS, który 

pozwoli systemowi na pracę w przypadku chwilowych zaników zasilania przez minimum 

30 minut.  

d) Wykonanie systemu monitoringu obejmuje zastosowanie urządzeń o parametrach nie 

gorszych niż opisanych w  niejszym OPZ i dokumentacji projektowej Wykonawcy. 

e) Należy przewidzieć możliwość włączenia do systemu (rejestracja, podgląd) dodatkowych 

2 kamer na kolejnym  etapie realizacji systemu. 

f) W okresie projektowania, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym wszelkie nieopisane w 

ninijszym OPZ rozwiązania projektowe. 

g) Wykonawca uzgodni z Zamawijącym Operatora sieci GSM, zestawi połączenia i 

skonfiguruje urządzenia oraz przygotuje niezbędne dokumenty do podpisania umowy z 

Operatorem GSM. 

h) System powinien posiadać trwałość co najmniej 5 lat; 

i) Wykonawca obejmie serwisem, w ramach niniejszego zamówienia i wynagrodzenia, 

zamontowane urządzenia przez okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji. Serwis 

winien obejmować wszelkie wytyczne producenta w tym m.in. częstotliwość 

serwisowania urządzeń, wymianę elementów objętych serwisem, w celu zapewnienia 

prawidłowej eksploatacji zamontowanych urządzeń oraz zapewniania utrzymania 

warunków gwarancji. 

j) Zamawiający określa następujące warunki serwisu w okresie gwarancyjnym: 

a. podjęcie napraw w ciągu 24 godzin od terminu powiadomienia o zaistnieniu 

usterki, 

b. Serwis gwarancyjny obejmuje wszystkie czynności od demontażu niesprawnego 

sprzętu przez Wykonawcę do ponownego montażu go po naprawie.  

c. Naprawy sprzętu realizowane będą maksymalnie w ciągu 30 dni od momentu 

zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.  

d. Jeżeli czas naprawy będzie dłuższy niż 48 godz. Wykonawca zobowiązany będzie 

do dostarczenia na czas usunięcia awarii sprzętu zastępczego (nie gorszego od 

tego, który został zareklamowany). 

k) Zamawiający wymaga, aby w cenie umownej Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca 

dostawy i wykonał pomiary sprawdzające aby uzyskać informacje, które mogą być 

konieczne do wykonania zamówienia.  
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l) Obiekty powinny być zgodne z obowiązującym prawem, Polskimi Normami oraz 

warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym 

bezpieczeństwie produktów oraz przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

obowiązującymi w Polsce, 

m) Urządzenia powinny być rozmieszczone na terenie zgodnie z lokalizacją wskazaną w 

opisie przedmiotu zamówienia w sposób umożliwiający zachowanie bezpieczeństwa i 

funkcjonalności wszystkich urządzeń. 

n) Oferowany sprzęt ma być fabrycznie nowy, nieużywany (w tym nie poleasingowy) oraz 

nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, 

bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wolny od wad, wyprodukowany nie wcześniej 

niż w 2019 r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne zawarte w 

opisie przedmiotu zamówienia. 

5.5. Dokumentacja wykonawcza. 

Wykonawca wykona i uzgodni z Zamawiającym oraz z projektantem i wykonawcą przepławki, 

dokumentację wykonawczą, zawierającą co najmniej: 

a) Tytuł, dane autora, 

b) Opis działania i funkcji elementów systemu, 

c) Plan rozmieszczenia elementów systemu, strefy podglądu kamer, trasy kablowe itd. 

d) Parametry głównych urządzeń, karty katalogowe, 

e) Szczegóły konstrukcyjne mocowania słupów. 

Dokumentację wykonawczą należy wykonać i przekazać Zamawiającemu w 3 egzemplarzach w 

wersji papierowej oraz na 3 płytach CD w wersji elektronicznej w plikach PDF. 

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją wykonawczą. 

5.6. Dokumentacja powykonawcza 

Zamówienie obajmuje wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej w 3 

egzemplarzach w wersji papierowej oraz na 3 płytach CD w wersji elektronicznej w plikach PDF. 

Dokumentacja powykonawcza powinna być sporządzona w języku polskim, powinna 

potwierdzać spełnienie wymaganych przez Zamawiającego warunków i parametrów 

technicznych zamontowanych urządzeń (deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty, 

wymagane pomiary elektryczne); 

W ramach dokumentacji powykonawczej, Wykonawca przekaże dokumentację w tym, instrukcję 

eksploatacyjną całości systemu monitoringu,  DTR urządzeń, karty gwarancyjne i warunki 

gwarancji w języku polskim. 
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5.7. Szkolenie. 

Wykonawca przeprowadzi szkolenie teoretyczne i praktyczne osób wskazanych przez 

Zamawiającego, osób obsługujących system monitoringu i szkolenie dla administratora systemu 

w ilości max. 6 osób, min 3 godziny.  

III. UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE. 

6. Organizacja pracy. 

Miejsce montażu systemu CCTV znajduje się na zamkniętym terenie Elektrowni Kamienna, 

wszystkie sprawy organizacyjne i projektowe należy uzgodnić z: 

ENEA Wytwarzanie SA, Świeże Górne 1, 26-900 Kozienice, adres do koresp. Samociążek 92, 86-

010 Koronowo. 

Przepławka została wybudowana w 2019 roku. Projekt mocowania masztów i okablowania do 

konstrukcji przepławki należy uzgodnić z projektantem z firmy DHV HYDROPROJEKT Sp. z o.o., 

ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa oraz z wykonawcą robót Zakład Handlowo-Usługowy 

Arkadiusz Jaranowski, Bobowicko, ul. Kasztanowa 13, 66-300 Międzyrzecz. 

System CCTV będzie użytkowany przez ENEA i Drawieński Park Narodowy (DPN),ul. Leśników 2, 

73-220 Drawno. Projekt wykonawczy i sprawy organizacyjne w zakresie wykonania montażu i 

eksploatacji systemu należy uzgodnić z ENEA i DPN. 

7. Pomiary pola  

Zamawiający wykonał w dniu 4.03.2020 na terenie MEW w Kamiennej wstępne pomiary i 

uzyskał następujące, średnie wyniki z  3 pomiarów prędkości internetu z modemem 
umieszczonym w skrzynce zamkniętej obok skanera: 

a. Prędkość pobierania - 11 Mbps, 

b. Prędkość wysyłania - 2 Mbps, 

c. PING - 20ms, 

 
https://www.speedtest.pl/test/235043964?fbclid=IwAR3vUP-

8BUDGhK3fHyTHkq8eiOkJW3WfbXb3eXiv2LDO74yvQrKa-Le6SIQ   
 
https://www.speedtest.pl/test/235042813?fbclid=IwAR2L8NJWcQRSP6e9GQRPXjO8zRjXBjkBqS

dGmIYugVO_l04ah6YzqdG-Poc   
 
https://www.speedtest.pl/test/235041467?fbclid=IwAR2-_YJ1dXJGcX4kue-UjFarf1b3Y_k-
ZiR7hy-ba3NTyvei_rlJzUeM1hs  

https://www.speedtest.pl/test/235043964?fbclid=IwAR3vUP-8BUDGhK3fHyTHkq8eiOkJW3WfbXb3eXiv2LDO74yvQrKa-Le6SIQ
https://www.speedtest.pl/test/235043964?fbclid=IwAR3vUP-8BUDGhK3fHyTHkq8eiOkJW3WfbXb3eXiv2LDO74yvQrKa-Le6SIQ
https://www.speedtest.pl/test/235042813?fbclid=IwAR2L8NJWcQRSP6e9GQRPXjO8zRjXBjkBqSdGmIYugVO_l04ah6YzqdG-Poc
https://www.speedtest.pl/test/235042813?fbclid=IwAR2L8NJWcQRSP6e9GQRPXjO8zRjXBjkBqSdGmIYugVO_l04ah6YzqdG-Poc
https://www.speedtest.pl/test/235041467?fbclid=IwAR2-_YJ1dXJGcX4kue-UjFarf1b3Y_k-ZiR7hy-ba3NTyvei_rlJzUeM1hs
https://www.speedtest.pl/test/235041467?fbclid=IwAR2-_YJ1dXJGcX4kue-UjFarf1b3Y_k-ZiR7hy-ba3NTyvei_rlJzUeM1hs
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8. Wykaz załączników 

1. Plan sytuacyjny. 

2. Powykonawczy plan trasy kabla zasilającego i światłowodu. 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 Plan sytuacyjny. 
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Załącznik nr 2 Powykonawczy plan trasy kabla zasilającego i światłowodu. 

 

 


