
Załącznik nr 2

Opis systemu monitoringu w samochodach egzaminacyjnych WORD Słupsk dla
pojedynczego pojazdu.

 zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, o których mowa w:  

– Ustawa z dnia 5.01.2011 o kierujących pojazdami Dz.U. 2021 poz 1212,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 28.06.2019 w sprawie egzaminowania osób obiegających

się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i  uzyskiwania uprawnień przez

egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach. (Dz.U. 2019 poz 1206.)

 wykonawca zobowiązuje się do wykonania w nowych pojazdach elementów instalacji  tj.  kable, złącza,

wtyczki  itp.  przy wykorzystaniu  nowych elementów oraz do uruchomienia  i  wdrożenia  do eksploatacji

systemu, 

 wykonana instalacja musi być prowadzona w sposób uwzględniający minimalna widoczność przewodów

elektrycznych i nie powodując naruszenia warunków gwarancji pojazdu, 

 brak  możliwości  ingerencji  osób  nieuprawnionych  w  zapis  na  nośniku  danych  oraz  zaprogramowane

parametry urządzenia rejestrującego,

 przebieg  procesu  rejestracji  musi  być  widoczny  na  zainstalowanym w samochodzie  w polu  widzenia

egzaminatora monitorze LCD (informacja typu: kropka, R, REC), 

 system musi być wyposażony w  dysk SSD o pojemności minimum 1 TB/2,5” ze stosownymi kieszeniami,

 system mocowania dysku w rejestratorze musi umożliwiać jego szybka i bezproblemowa wymianę,
 zastosowanie 2 modułów audio w celu eliminacji problemu ewentualnego uszkodzenia modułu audio 
 rejestrator musi być zabudowany celem ograniczenia dostępu do złącz rejestratora i samego urządzenia

(obudowa), 

 dysk w rejestratorze musi być zabezpieczony za pomocą zamka na kluczyk, 

 system musi być zabezpieczony programowalnym czasowo wyłącznikiem zasilania,

 regulacja ustawienia kamer w dwóch płaszczyznach (góra-dół, prawo-lewo),

 instalacja elektryczna systemu musi być w sposób czytelny oznakowana i opisana,

 instalacja  elektryczna  wyposażona  w  filtr  przeciwzakłóceniowy,  eliminujący  zakłócenia  od  instalacji

pojazdu,

 system  musi  być  wykonany  w  sposób  modułowy,  umożliwiający  w  sposób  szybki  i  łatwy  wymianę

poszczególnych elementów systemu (kamer, akumulatora dodatkowego, rejestratora, mikrofonu)

 elementy systemu zamontowane we wnętrzu samochodu nie mogą ograniczać pola widzenia  kierowcy i

egzaminatora oraz stanowić zagrożenie podczas eksploatacji pojazdu,

 Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia osób w zakresie eksploatacji i konserwacji systemu oraz

do opracowania  instrukcji obsługi i schematu systemu,

 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia rejestratora cyfrowego z oprogramowaniem oraz  dyskiem

i przednią kamerą Zamawiającemu minimum 21 dni przed montażem w pojeździe, 

 montaż systemu należy wykonać w siedzibie Zamawiającego w uzgodnionym terminie,  

Wymagania dotyczące rejestratora cyfrowego
 rejestrator musi być konstrukcją fabryczną, zaprojektowaną i przystosowana do zastosowań mobilnych,

 rejestrator umożliwia rejestracje i odtwarzanie kolorowego obrazu z dźwiękiem ze wszystkich kamer (4

szt),

 rejestracja obrazu ma się odbywać z wykorzystaniem kompresji H.264 lub wyższej i obsługą standardu

zapisu w rozdzielczości kanałów  4x 1080P/720P/AHD/D1/HD1 z prędkością 25 kl/s,

 rejestracja obrazu i dźwięku odbywa się na typowych komputerowych dyskach twardych o podwyższonej

odporności na wstrząs,

 rejestrowany obraz musi zawierać informacje o dacie i  godzinie zapisów oraz numerze rejestracyjnym

samochodu,  a  także  zawierać  informacje  o  uruchomieniu/użyciu  kierunkowskazów,  świateł  mijania,

świateł hamowania,

WORD Słupsk BP/46/2022 1/ 5



 rejestrator posiada min 4 wejścia umożliwiające monitorowanie stanu sygnału oraz rejestrowanie tego w

zapisanym materiale wideo (np. kierunkowskazy, światła hamowania, światła mijania)

 rejestrator musi obsługiwać dyski twarde HDD/SSD o pojemności, co najmniej 1 TB,  wielkości 2,5” z

interfejsem SATA,

 rejestrator posiada manipulator zdalnego sterowania  do programowania pracy i  obsługi  urządzenia z

miejsca kierowcy/pasażera (pilot + panel kontrolny),

 rejestrator wyposażony jest w gniazdo sieci komputerowej RJ45 Fast Ethernet 10/100 Mb,

 wbudowany moduł GPS z dołączona zewnętrzna anteną mocowana na magnes,

 wbudowany moduł  Wi-Fi  typu 2,4GHz i  5,8GHz IEE 802.11 b/g/n/ac z dołączona zewnętrzna anteną

mocowana na magnes,

 wbudowany  port  USB  min.  2.0  umożliwiający  podłączenie  zewnętrznego  nośnika  danych  celem

wykonania kopii dysku,

 zapis dźwięku odbywa się synchronicznie z obrazem, z możliwością odsłuchu na monitorze LCD,

 posiada możliwość zapisu plików zabezpieczonych hasłem,

 rejestrator posiadać certyfikat zgodności CE, 

 rejestrator sygnalizuje akustycznie awarie zapisu danych (awaria dysku, kamery), 

 rejestrator  musi  zostać  zamontowany  w  bagażniku,  w  sposób  stabilny  na  płycie  MDF,  w  obudowie

zabezpieczającej przed uszkodzeniem i dostępem do złącz, 

 rejestrator wraz z dodatkowym akumulatorem muszą być zainstalowane w sposób umożliwiający wyjęcie

koła zapasowego bez demontażu elementów systemu, 

 uruchomienie  rejestratora  i  procesu  rejestracji  przebiegu  egzaminu  musi  następować  samoczynnie  w

momencie otwarcia przednich drzwi lub włączenia zapłony i trwać nieprzerwanie nawet po zamknięciu

drzwi lub wyłączeniu zapłonu zgodnie z zaprogramowanym czasem opóźnienia wyłączenia,

 możliwość programowania pracy rejestratora (harmonogram)

 menu konfiguracyjne rejestratora w języku polskim lub angielskim (preferowany polski),

 dostęp do obsługi i konfiguracji rejestratora zabezpieczony uprawnieniami (hasłem),

 zasilanie wejściowe 6-28 V

 zasilanie wyjściowe 12V min 0,5A

 rejestrator z nośnikiem danych i kamery winien pracować bezawaryjnie w zakresie temperatur -20 0C do

+50 0C

Wymagania dotyczące oprogramowania współpracującego z rejestratorem
 z  rejestratorem dostarczone jest oprogramowanie umożliwiające tworzenie automatycznej kopii  nagrań

znajdujących się na nośniku w rejestratorze wykorzystując do tego sieć Wi-Fi,
 przy utracie zasięgu Wi-Fi i ponownym połączeniu rejestratora do sieci bezprzewodowej program musi

automatycznie wznawiać zgrywanie nagrań od momentu przerwania.
 program obsługuje jednocześnie min. 11 rejestratorów,
 program ma umożliwiać jednoczesne(równoległe) zgrywanie nagrań z min. 11 rejestratorów.   
 jeżeli plik po ściągnięciu zostanie uznany jako błędny lub niekompletny program automatycznie pobiera go

ponownie lub ściąga brakującą część pliku z rejestratora,

 program musi umożliwiać konfigurację ścieżki na dysku gdzie będą zgrywane nagrania z rejestratorów, 

 do rejestratora musi być dołączony programowy odtwarzacz video umożliwiający odtwarzanie nagrań (z

dźwiękiem) z czterech kamer jednocześnie (pochodzących z oferowanego rejestratora) bez dodatkowej

obróbki,

 obsługa programowego odtwarzacza wideo w języku polskim lub angielskim (preferowany polski),

 programowy odtwarzacz musi mieć możliwość konwersji materiału wideo z dźwiękiem do pliku 

w formacie avi lub mpg, 

 programowy odtwarzacz wideo musi być kompatybilne z systemem WINDOWS 10/11 oraz WINDOWS

SERWER 2012 lub wyższy,
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Wymagania dotyczące dysków twardych
 typ SSD 

 interfejs SATA 6 Gb/s

 rozmiar 2,5”

 minimalna pojemność 1 TB

 minimalny transfer danych zapis/odczyt  500 MB/s
 jeden rodzaj dysków dla wszystkich zestawów wraz z kieszeniami do rejestratora
 ilość 15 szt   (po jednym do rejestratora + 4 zapasowe)

Wymagania dotyczące kamery przedniej (wewnętrznej)
 kamera kolorowa skierowana do przodu i rejestrującą obraz widoczny przez przednia szybę o kącie

widzenia min. 100 stopni,

 rozdzielczość min 1080P (1980x1080)

 obiektyw 2,5 lub 2,8 mm,

 obsługa standardu  AHD/ CVBS (PAL)  
 automatyczny balans białego koloru, 
 kompensacja światła wstecznego
 niski pobór mocy

 minimalne oświetlenia 0,2 Lux

 odporna na wstrząsy

 kompaktowe wymiary umożliwiające montaż w okolicy lusterka wewnętrznego,

Wymagania dotyczące kamery bocznej (wewnętrznej)

 rozdzielczość min 1080P

 obsługa standardu AHD/ CVBS (PAL)

 automatyczny balans białego koloru, 
 kompensacja światła wstecznego
 obiektyw 2,5 lub 2,8 mm,

 minimalne oświetlenie 0,8 Lux

 szerokość pola widzenia min 900,

 kompaktowe wymiary umożliwiające montaż na prawym bocznym słupku przedniej szyby,

Wymagania dotyczące kamera kopułkowej
 rozdzielczość min 1080P

 obsługa standardu AHD/ CVBA (PAL)

 automatyczny balans białego koloru,

 kompensacja światła wstecznego
 obiektyw 2,5 lub 2,8 mm,

 minimalne oświetlenie 0,8 Lux

 szerokość pola widzenia min 900,

  wysokość do 80 mm,

 kompaktowe wymiary umożliwiające montaż na podsufitce na wysokości przednich siedzeń 

Wymagania dotyczące kamera tylnej (wewnętrznej)
− parametry jak dla kamery przedniej

Wymagania dotyczące zestawu mikrofonowego
 mikrofon musi być zamontowany w sposób eliminujący zakłócenia mechaniczne i akustyczne,

 dźwięk  musi  być  rejestrowany  synchronicznie  z  obrazem,  a  charakterystyka  częstotliwościowa

dobrana w celu zwiększenia czułości mowy z możliwością regulacji wzmocnienia,

 potencjometryczna regulacja wzmocnienia,

 osłonka przeciwwietrzna
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 parametry elektryczne zgodne z torem AUDIO proponowanego rejestratora 

Wymagania dotyczące monitora LCD
 umocowany  stabilnie  w  polu  widzenia  egzaminatora,  nie  zasłaniający  pola  widzenia  osoby

egzaminowanej,

 przekątna  ekranu minimum 5” nie więcej jak 7”,

 rozdzielczość minimum 800x480

 stabilna praca w zakresie napięć 8-18 V,

 możliwość podłączenia dźwięku z rejestratora (głośnik),

 możliwość regulacji parametrów obrazu (kontrast, kolor, jasność)

 samoczynne włączenie  monitora  w momencie  uruchomienia rejestratora i  samoczynne wyłączenie  po

wyłączeniu rejestratora z jednoczesną możliwością trwałego wyłączenia,

Wymagania dotyczące zasilanie systemu monitoringu
  układ musi być wyposażony w akumulator awaryjny 12V/7Ah, zabezpieczony przed rozładowaniem oraz

posiadać zabezpieczenie przeciwzwarciowe

 stabilna praca w zakresie napięć 8-18 V,

 dostosowane do zasilania rejestratorów cyfrowych w samochodach,

 wymagane jest odcięcie zasilania od kamer i monitora w momencie wyłączenia rejestratora,

 instalacja musi zapewniać stabilna i nieprzerwaną rejestrację obrazu i dźwięku w przypadku poboru

dużego prądu z akumulatora samochodu (np. rozruch silnika),

 zapewnić awaryjne zasilanie systemu, przy braku zasilania od strony pojazdu przez około 10 minut,

 sygnalizować akustycznie niski poziom napięcia, 

 układ wyposażony w moduł automatycznie przełączający zasilanie rejestratora na zasilanie awaryjne, 

Wymagania dotyczące gwarancji i serwisu
 okres gwarancji na system monitoringu – nie krótszy niż 24 miesięcy,

 czas reakcji serwisowej od momentu zgłoszenia do chwili usunięcia usterki bezzwłocznie, jednak nie 

dłuższy jak 48 godziny,

 w okresie gwarancji usługi serwisowe wykonywane są bezpłatnie, w siedzibie Zamawiającego,

 w przypadku braku możliwości naprawy urządzenia w siedzibie Zamawiającego, na czas naprawy

 Wykonawca zainstaluje sprzęt zastępczy o identycznych parametrach lub lepszych,

Dokumentacja
Dokumentacja  powinna  zawierać  szczegółowe  informacje  techniczne,  opisy  i  instrukcje  jednoznacznie

dokumentujące zgodność proponowanego rozwiązania.

W szczególności:

- wykaz urządzeń i elementów systemu,

- karty katalogowe urządzeń,

- certyfikaty

- licencje na oprogramowanie,

- schemat połączenia systemy z instalacja pojazdu,

- opisy działania systemu,

- pełny opis obsługi technicznej i eksploatacyjnej systemu,

-  warunki  gwarancji  na  urządzenia  i  instalacje  elektryczna  systemu,  instrukcje,  procedury  oraz  opisy

wymagane są w języku polskim.
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