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Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie 
ul. Staromłyńska 10 
70-561 Szczecin   

 
 

Instalacja i modernizacja telewizji przemysłowej CCTV IP w budynku WSA 
w Szczecinie przy ul. Staromłyńskiej 10 – część opisowa 

 
Wykonanie instalacji telewizji dozorowej przewiduje montaż: 
 

 Kamery zewnętrzne 
o obrotowe – 2 sztuki 
o stacjonarne – 9 sztuki 

 Kamery wewnętrzne 
o stacjonarne– 16 sztuki  

 Rejestrator cyfrowy – 1 sztuki 

 Monitor LCD – 1 sztuka 

 Dekoder – 1 sztuka 

 Klawiatura sterująca – 1 sztuka 

 Komputer aplikacji zarządzającej – 1 sztuka 

 Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe – 1 sztuka 
 

1.1. Stan istniejący 

W chwili obecnej, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie posiada hybrydowy system 
monitoringu wizyjnego. Okablowanie pod nowy system monitoringu został przygotowany do 
większości kamer - oprócz punktu z kamerą nr 23 (widoczny na planie sytuacyjnym), który należy 
poprowadzić.  Pozostałe punkty dla nowych kamer IP są zaznaczone na planie budynku w 
załączniku nr 3 – lokalizacja kamer IP.  
Z chwilą budowy cyfrowego systemu wizyjnego IP nastąpi demontaż istniejącego systemu CCTV, a 
następnie podłączenie nowych kamer IP do nowego systemu CCTV IP.  

1.2. Założenia opracowania 

 

W obiekcie należy zaprojektować nowoczesny system telewizji dozorowej CCTV, obejmujący 
swoim zakresem teren zewnętrzny oraz wewnętrzny. Podstawowymi elementami systemu są: 
kamery, rejestrator cyfrowy, monitor LCD, dekoder, klawiatura sterująca, komputer PC ze 
specjalistycznym oprogramowaniem.   
Zamontowane kamery typu stacjonarnego i obrotowego z zoomem muszą posiadać parametry 
wysokiej rozdzielczości, co umożliwi identyfikacje osób poruszających się na terenie obiektu. Obraz 
ma być zapisywany w rejestratorze cyfrowym na twardych dyskach z możliwością zgrania 
informacji na przenośne nośniki danych. Materiał wizyjny ma być odtwarzany za pomocą monitora 
LCD przy pomocy dekodera zainstalowanego w centrum monitoringu (portiernia) oraz lokalnie u 
kliku pracowników. Do obsługi kamer w centrum monitoringu (portierni) należy wykorzystać 
klawiaturę sieciową.  
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1.3. Koncepcja systemu  

W projekcie proponuje się montaż telewizji dozorowej opartej o kamery stacjonarne typu: 
kopułowego (instalacje wewnętrzne), moto-zoom, standardowego dzień/noc oraz kamer uchylno-
obrotowych (instalowanych na zewnątrz). Rejestrator systemu monitoringu będzie umiejscowiony 
w serwerowni, a komputer PC aplikacji zarządzającej w pomieszczeniu portierni.  
 

1.4. Rozmieszczenie kamer 

Rozmieszczenie kamer zaznaczono na rzutach (załącznik nr 3 – lokalizacja kamer IP): 
 

Nr. Kamery Model urządzania 

1 DS-2CD2183G0-I(2.8mm) 

2 DS-2CD2183G0-I(2.8mm) 

3 DS-2CD2183G0-I(2.8mm) 

4 DS-2CD2685G0-IZS (2.8-12mm) 

5 DS-2CD2183G0-I(2.8mm) 

6 DS-2CD2183G0-I(2.8mm) 

7 DS-2CD2685G0-IZS (2.8-12mm) 

8 DS-2CD2685G0-IZS (2.8-12mm) 

9 DS-2CD2685G0-IZS (2.8-12mm) 

10 DS-2CD2685G0-IZS (2.8-12mm) 

11 DS-2CD2685G0-IZS (2.8-12mm) 

12 DS-2DF8225IX-AEL 

13 DS-2CD2183G0-I(2.8mm) 

14 DS-2CD2746G1-IZS(2.8-12mm) 

15 DS-2CD63C2F-IVS 

16 DS-2CD2183G0-I(2.8mm) 

17 DS-2CD2183G0-I(2.8mm) 

18 DS-2CD2183G0-I(2.8mm) 

19 DS-2CD55C5G0-IZHS 

20 DS-2CD2183G0-I(2.8mm) 

21 DS-2CD2746G1-IZS(2.8-12mm) 

22 DS-2CD2746G1-IZS(2.8-12mm) 

23 DS-2CD5AC5G0-IZHS(2.8-12mm) 

24 DS-2CD2746G1-IZS(2.8-12mm) 

25 DS-2CD2746G1-IZS(2.8-12mm) 

26 DS-2CD5AC5G0-IZHS(2.8-12mm) 

27 DS-2DF8225IX-AEL 

  
 

1.5. Zasilanie kamer  

Kamery zasilane będą z wyjść POE przełączników sieciowych oraz osobnych zasilaczy POE do 
kamer uchylno-obrotowych. 
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1.6. Okablowanie systemu  

Okablowanie pod instalację monitoringu zostało wcześniej wykonane w technologii przewodu UTP 
cat. 6e, poza punktem kamerowym numer 23. Do tego punkty należy ułożyć przewód tej samej 
kategorii w jednym odcinku. 
Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty o dokonanie oględzin budynku. 
 
  

1.7. Rejestracja obrazu 

Obraz ze wszystkich kamer telewizji dozorowej archiwizowany będzie na rejestratorze 
umiejscowionym w serwerowni. 

1.8. Obsługa systemu 

Nadzór nad systemem monitoringu będzie odbywał się całodobowo w portierni (parter). Obraz 
będzie wyświetlany na monitorze LCD przeznaczanym do pracy 24/7 za pomocą dekodera. 
Monitor będzie umiejscowiony na mobilnej ściance w portierni. System umożliwi obserwację w 
czasie rzeczywistym z wszystkich zainstalowanych kamer oraz odtwarzanie zarejestrowanych 
zdarzeń. W celu zmiany sposobu wyświetlania kamer, zmiany ustawień kamer obrotowych oraz 
podglądu – przewiduje się montaż klawiatury sterującej.   
Dodatkowo obserwacja będzie odbywać się za pomocą dedykowanego oprogramowania 
zainstalowanego na komputerach u wyznaczonych pracowników tut. Sądu. Obsługa będzie miała 
pełne uprawnienia do wszystkich funkcji dostępnych na rejestratorze z wyjątkiem konfiguracji 
systemu. Program komputerowy umożliwi wybór kamer wyświetlanych na monitorze, podgląd 
zapisanych zdarzeń czy zmiany ustawień kamer obrotowych. 

1.9. Zestawienie materiałów  

Załącznik nr 2 – wykaz ilościowo-rzeczowy.  
 
 

 1.10  Wymagania techniczne komputera aplikacji zarządzającej 

 

 1 x Procesor Intel Core i7-8700K Core i7-8700K BX80684I78700K   

 1 x Chłodzenie CPU Dark Rock 4 (BK021)  

 1 x Płyta główna MSI MAG Z390 TOMAHAWK  

 1 x Pamięć RAM: Patriot 16GB 3200MHz Viper 4 CL16 (2x8GB)  

 2 x Dysk SSD Samsung 500GB 970 EVO Plus M.2 2280 NVMe  

 1 x Obudowa SilentiumPC Armis AR7  

 1 x Zasialcz Corsair RM 550Wx  

 1 x Gigabyte GeForce GTX 1060 WF OC 3GB GDDR5  

 1 x Windows 10 Prof. OEM   

 1 x Zestaw Logitech klawiatura + myszka  
 


