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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

 

 

 

Stosownie do artykułu 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z późniejszymi 

zmianami)) oświadczam, że niniejszy Projekt budowlano - wykonawczy modernizacji, rozbudowy  

i migracji instalacji systemu kontroli dostępu w budynku Teatr Wielki - Opera Narodowa przy  

pl. Teatralnym 1, 00-950 Warszawa, sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

 

 

Projektował: 

mgr inż. Łukasz Jamrozy,  

upr. bud. PDL/0136/PWOE/08 
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTA, PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY 
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OPIS  TECHNICZNY 

 

1. Informacje ogólne o wytycznych systemu kontroli dostępu 
 

1.1 Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy rozbudowy systemu kontroli dostępu (SKD) dla 

inwestycji modernizacji, rozbudowy i migracji systemu kontroli dostępu dla Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w 

Warszawie, dalej szczegółowo opisanego. W skład opracowania wchodzi szczegółowy opis techniczny wymagań 

stawianych modernizowanej, relokowanej i nowobudowanej instalacji SKD wraz z opisem minimalnych parametrów 

urządzeń oraz szczegółowych wytycznych rozbudowy oprogramowania zarządzającego opartego o zintegrowaną 

platformę bezpieczeństwa. 

 

1.2 Podstawa i zakres opracowania: 

 

a. Podstawę opracowania stanowią: 

• wizje lokalne na obiekcie;  

• uzgodnienia i narady branżowe dotyczące projektowania i wykonania inwestycji;  

• wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem oraz Konserwatorem Zabytków;  

• dostarczone przez Inwestora podkłady budowlane, rysunków oraz szkiców koncepcyjnych;  

• dokumentacja techniczno - ruchowa (DTR) wydana przez producentów urządzeń wchodzących w 

skład systemu kontroli dostępu; 

• Wymagania systemowe.  

 

b. Dobór sprzętu dla nowoprojektowanego systemu kontroli dostępu oraz lokalizacja urządzeń. 

System kontroli dostępu stanowi niezbędny element zintegrowanego systemu bezpieczeństwa obiektu. Jest ważnym 

uzupełnieniem systemu telewizji dozorowej a podstawowym systemem mającym za zadanie zapewnienia kontroli ruchu 

osobowego oraz bezpieczeństwa dla poszczególnych wejść oraz pomieszczeń. 

 

Przewidziane do wdrożenia rozwiązanie przeznaczone jest do pracy zarówno podczas komercyjnego codziennego 

wykorzystania obiektu, ale również w przypadku wykorzystania dla zarządzania podczas wydarzeń o charakterze 

okazjonalnym (np. uczestników imprezy masowej czy okolicznościowej na obszarze całego budynku), czy zdarzeń 

związanych z sytuacjami kryzysowymi. 

 

Niniejszy projekt w swoim zakresie obejmuje migrację oraz modernizację istniejącego systemu kontroli dostępu Cotag-

Granta do nowoprojektowanego rozwiązania oraz instalację i rozbudowę w oparciu o nowe rozwiązanie nowych przejść 

kontrolowanych. Szczegółowy zakres zawiera Załącznik nr 1 – Zestawienie przejść kontrolowanych do migracji i 

modernizacji oraz Załącznik nr 2 – Zestawienie drzwi do objęcia systemem kontroli dostępu. W ramach prac należy 

ponadto zmodyfikować platformę zarządzającą istniejącego systemu telewizji dozorowej poprzez dodanie nowych 

funkcjonalności, których zakres określono również w dalszej części dokumentu. 

 

c. Zabezpieczenie dla codziennej pracy związanej z zabezpieczeniem obiektu 

System bezpieczeństwa projektuje się w oparciu o rozwiązania Zintegrowanej Platformy Bezpieczeństwa stworzone z 
myślą o integracji w jeden system wszystkich funkcji związanych z bezpieczeństwem i ochroną, takich jak kontrola 
dostępu KD, system sygnalizacji włamania i napadu SSWiN oraz istniejącego systemu telewizji dozorowej w oparciu o 
rozwiązanie Avigilon Control Center. Wymaga się, aby platforma posiadała centralę alarmową np. typu Intrusion Base 
Panel do elektronicznego zabezpieczenia przeciw włamaniowo-napadowego pomieszczeń w obiekcie. Centrala w wersji 
podstawowej ma posiadać 16 linii dozorowych. Przy zastosowaniu dodatkowych modułów rozszerzeń (ekspanderów 
wejść i podcentral) system może być rozbudowany do maksymalnie 512 linii dozorowych 128 wyjść oraz 8 szyfratorów 
LCD. 
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System sygnalizacji włamania i napadu musi spełnić wymagania polskiej normy PN-EN 50131-1 dla systemów 
alarmowych GRADE III lub wyższej. W przypadku konieczności rozbudowy zastosowana centrala systemu umożliwiać 
ma rozpoznanie stanu podłączonych elementów liniowych i parametryzację 3 EOL. Zarówno system kontroli dostępu 
jak i system włamania i napadu ma być realizowany o elementy mogące pracować w oparciu o wspólna magistralę 
danych w celu jak najefektywniejszego wykorzystania oraz pełnej integracji w celu osiągnięcia jak najwyższych 
standardów bezpieczeństwa. 

 
Zaprojektowane do wdrożenia rozwiązanie systemu kontroli dostępu ma zapewnić kontrolę ruchu osobowego przede 

wszystkim na wejściach głównych prowadzących do Teatru Wielkiego – Opery Narodowej. Ma zapewnić pełną kontrolę 

nad ilością osób przebywających w danym momencie w obiekcie (a w szczególności w czasie prowadzonej ewakuacji), 

zarządzać gośćmi wraz z modułem awizacji oraz zapewnić bezpieczeństwo dla wybranych pomieszczeń. Zastosowane 

szyfrowanie end-to-end ma zagwarantować bezpieczeństwo i zapobiec możliwości kopiowania kart lub podsłuchania 

transmisji (rys. poniżej). Poprzez integrację z istniejącym w TW-ON systemem CCTV musi wspomagać pracę 

pracowników ochrony i wyeliminować problemy z wchodzeniem osób z użyciem kart dostępu innych pracowników. 

Szczegółowe lokalizacje przejść objętych SKD przedstawiono na rysunkach stanowiących uzupełnienie niniejszego 

projektu. 

 

 
 

d. Zabezpieczenie obiektów pod kątem analizy zdarzeń 

System musi zapewniać łatwy i funkcjonalny sposób wykonywania raportów w celu analizy ruchu osobowego. W 

przypadku sytuacji kryzysowych musi zapewnić szybki i sprawny dostęp do uzyskania informacji o ilości osób aktualnie 

przebywających na terenie Teatru Wielkiego – Opery Narodowej (w części służbowej obiektu). Z uwagi na charakter 

pracy system kontroli dostępu musi posiadać wbudowany pełen moduł zarządzania i awizowania gości z możliwością 

programowania kart z wyprzedzeniem – przed przybyciem danego gościa.  

 

2. Założenia funkcjonalno – użytkowe dla nowo planowanego systemu kontroli dostępu 

 

2.1 Ogólne założenia dla zintegrowanej platformy bezpieczeństwa 

 

Istniejący system kontroli dostępu Cotag – Granta obsługuje 24 przejścia kontrolowane na terenie Teatru Wielkiego - 

Opery Narodowej. Są to kołowroty, bramki uchylne, szlabany oraz przejścia kontrolowane dwustronne oraz 

jednostronne. Z uwagi na zakończenie produkcji, jak i dostępność poszczególnych elementów ww. systemu niezbędna 
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jest modernizacja, a wraz z nią rozbudowa SKD. Nowoprojektowany system ma za zadanie być zintegrowaną platformą 

bezpieczeństwa umożliwiającą znaczące podniesienie poziomu bezpieczeństwa w obiekcie. Integrować ma w sobie 

zarówno system kontroli dostępu, jak i system włamania i napadu – instalacja (udokumentowana możliwość wykonania 

do stopnia 4 włącznie). Platforma systemowa musi mieć możliwość integracji z czytnikami biometrycznymi (palców 2D, 

3D; oczu) tak, aby całość obsługi odbywała się wyłącznie bezpośrednio z systemu kontroli dostępu. 

Zakłada się integrację nowej platformy SKD z istniejącym systemem telewizji opartym na rozwiązaniu firmy Avigilon. 

Otwartość zastosowanej platformy musi pozwalać władzom Teatru Wielkiego oraz osobom odpowiedzialnym za 

bezpieczeństwo rozbudowywać system w przyszłości na wypadek takiej potrzeby, nawet o pojedynczy element (czytnik 

kart dostępu, czytnik biometryczny, zamek bezprzewodowy, elementy systemu włamania i napadu czy elementem jakim 

może być integracja z kamerą), ale również w sytuacji jeśli zajdzie taka potrzeba do integracji z innymi systemami 

bezpieczeństwa czy identyfikacji jak np. rozpoznawanie twarzy czy systemy parkingowe.  

Dlatego krytycznym jest, aby zastosowane oprogramowanie posiadało nieodpłatny, dostępny pakiet deweloperski 

SDK do takowej integracji. 

 
Istniejący system kontroli dostępu Cotag – Granta docelowo ma zostać zastąpiony nowym rozwiązaniem. Z uwagi na 

charakter pracy Teatru Wielkiego – Opery Narodowej wykonanie migracji, jak i modernizacji odbywać się musi 

stopniowo. Nie ma możliwość wyłączenia całego sytemu – całość prac musi być tak zaplanowana i wykonana, aby 

maksymalnie skrócić czas wyłączenia pojedynczych przejść, a w szczególności wejść głównych do budynku. Z 

powyższego powodu wykonawca musi posiadać doświadczenie w instalowaniu, programowaniu i obsłudze istniejącego 

systemu Cotag – Granta, aby zminimalizować ryzyko unieruchomienia systemu przed zakończeniem prac 

modernizacyjnych. 

Całość systemu kontroli dostępu pracować ma w wydzielonej, całkowicie odseparowanej sieci LAN, współdzielonej z 

systemem nadzoru wizyjnego. 

 

2.2 Wymagania szczegółowe dla rozbudowywanego systemu kontroli dostępu (architektura, 

funkcjonalności serwera i klienta) 

 

2.2.1 Podstawowe założenia dla systemu kontroli dostępu 

 

Nowobudowany system kontroli dostępu musi zapewnić pełną funkcjonalność dla poszczególnych 

nowoprojektowanych przejść. Należy objąć kontrolą dostępu dwustronną drzwi wejściowe do poszczególnych 

pomieszczeń zgodnie z wytycznymi Zamawiającego oraz tabelą i rysunkami z niniejszego projektu. Każde z przejść należy 

wyposażyć w sygnalizację akustyczną alarmującą obsługę o niezamkniętych drzwiach (np. po 30 s). 

Projektowany system ma zapewnić sprawną obsługę i rozbudowę systemu do co najmniej 500 przejść. 

System SKD zaprojektowano w oparciu o Zintegrowaną Platformę Bezpieczeństwa, która opiera się na zasadzie 
inteligencji rozproszonej. Wszystkie prawa dostępu i zaprogramowana funkcjonalność wyznaczane są na najniższym 
poziomie systemu, jakim jest kontroler. Kontrolery muszą komunikować się ze sobą bezpośrednio na zasadzie peer to 
peer, co zagwarantuje niezawodność i redundancje systemu bez względu na dostępność sieci czy serwera.  
W systemie zachowanie wszystkich komponentów systemu zabezpieczeń ma mieć możliwość swobodnego 
zaadaptowania do konkretnych potrzeb użytkownika. Ze względu na charakter pracy oraz ważność obiektu jakim jest 
Teatr Wielki – Opera Narodowa istotne jest, aby Zintegrowana Platforma Bezpieczeństwa  miał możliwość zastosowania 
programowej rozproszonej inteligencji w systemie. Powyższe ma zapewnić możliwość wprowadzania indywidualnie 
dostosowanych procedury bezpieczeństwa, a następnie ulepszanie ich, gdy zajdzie taka potrzeba. Większość kluczowych 
z punktu widzenia bezpieczeństwa funkcjonalności systemu jak np. antypassback, zasada czworga oczu czy podwójna 
weryfikacja ma być realizowana w trybie autonomicznej pracy kontrolerów (w sytuacji utraty łączności z serwerem). 
Programowalny kontroler: 
System musi posiadać potencjał programowania funkcjonalności kontrolerów. System ma oferować ciągle 
rozbudowywaną bibliotekę obejmującą bardzo różne komponenty, od kontroli pojedynczych drzwi, po skomplikowane 
przejścia, śluzy powietrzne czy reguły „czworga oczu”, od monitorowania kontaktronów, po kompletny system 
wykrywania włamań czy wirtualny sterownik PLC.  
Rozwiązanie musi mieć możliwość aby politykę bezpieczeństwa można bez trudu wprowadzić do systemu, co pozwala 
na wprowadzenie zmian przy minimum wysiłku, zamiast tworzenia komplikacji dla administratora systemu.  
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Zachowanie kontrolera oraz wzajemne oddziaływanie między kontrolerami musi być w szybki i  prosty sposób 
modyfikowane, odpowiednio do bieżących oczekiwań i wymagań użytkowników.  
Komunikacja między kontrolerami na zasadzie peer-to-peer: 
W systemie wymaga się, aby natywne kontrolery IP komunikowały się między sobą bezpośrednio za pomocą sieci 
TCP/IP, zamiast za pośrednictwem serwera. Dane wejściowe w jednym kontrolerze mogą bezpośrednio generować dane 
wyjściowe albo powodować działanie jednego albo większej liczby innych kontrolerów. Jest to tzw. programowanie 
funkcjonalności globalnej wiążącej się z zachowaniem elementów z różnych podsystemów zabezpieczeń np. próba 
nieautoryzowanego wejścia lub drzwi otwarte zbyt długo powodują przejście kamery do określonego położenia, 
rozpoczęcie nagrywania oraz alarm w module graficznej wizualizacji alarmów i jednocześnie zablokowanie drzwi 
wyjściowych z obszaru.  
Oczekuje się aby:  

• była możliwość stworzenia „inteligentnego zachowania” na najniższym poziomie systemu.  

• Komunikacja była bardzo szybka i niezawodna, niezależna od dostępności ani czasu reakcji serwera.  

• Powodująca minimalne obciążenie sieci.  

• Obiekty zdalne mogły być zlokalizowane na całym świecie (obiekty oddalone) w dalszym ciągu 
korzystając z jednego serwera centralnego.  

• Była mobilność dzięki wykorzystaniu Internetu i LAN-u 
 
Interfejs użytkownika systemu musi być w 100% dostępny przez sieć LAN. 
Dzięki takiemu rozwiązaniu system ma zapewnić: 

• Dostęp do systemu z pomocą jakiegokolwiek urządzenia typu PC wyposażonego w przeglądarkę 
internetową, np. laptop, tablet czy nawet telefon komórkowy (w zależności od stopnia rozbudowy 
systemu, 

• docieranie na czas wszelkich alarmów i komunikatów do właściwych osób uprzednio zdefiniowanych, 

• umożliwienie każdemu pracownikowi zalogowanie lub zapowiedzenie gościa w systemie, co z kolei 
oznacza, że można wprowadzić bardziej wyrafinowaną politykę dostępu bez zbytniego obciążania osób 
odpowiedzialnych za recepcję. Pracownik musi mieć możliwość wywołania interfejsu, na przykład przez 
sieć wewnętrzną firmy, który umożliwi zalogowanie gościa oraz przypisanie gościa do danego 
pracownika łącznie z przysługującymi mu uprawnieniami. W momencie przybycia gościa, pracownicy 
recepcji będą tylko wystawić identyfikator. Pracownik zgłaszający może zostać o tym automatycznie 
poinformowany drogą mailową lub SMS-em.  

• Na komputerach klienckich (użytkowników) nie ma potrzeby instalowania oprogramowania 
użytkownika, bo i tak wszyscy użytkownicy mają dostęp do tej samej najnowszej wersji oprogramowania 
(zasada oprogramowania rozproszonego – distributed software principle). Ponadto wszelkie wrażliwe 
dane w tym dane osobowe muszą być przechowywane poza komputerami klienckimi, co istotnie 
zwiększa poziom ochrony danych osobowych. 

• Optymalne korzyści płynące z bieżących oraz przyszłych udoskonaleń w dziedzinie wbudowanej 
(embeded) i (rozproszonej) bezprzewodowej technologii sieciowej.  

 
Projektowana platforma ma zapewniać płynną integrację, tj. otwarta architektura systemu ma umożliwiać łatwe 
połączenie z innymi systemami. Ma to stanowić podstawę systemu zarządzania bezpieczeństwem zintegrowanego np. 
z systemem sygnalizacji włamania i napadu czy systemem CCTV. 
Za pomocą SDK (Software Development Kit – zestaw do rozwoju oprogramowania) oraz specjalnego interfejsu API 
(Application Program Interface) – interfejs programu oraz narzędzia socketinterface certyfikowani integratorzy systemu 
stanie muszą mieć możliwość dostarczenia rozwiązania dokładnie odpowiadającego wymaganiom projektu. 
Architektura systemu ma mieć możliwość rozbudowy o funkcję wymiany danych w czasie rzeczywistym z systemami 
kadrowymi.  
Powinna istnieć możliwość zaimportowania Informacji z zewnętrznych baz danych, takich jak baza danych działu kadr 
do bazy danych systemu albo w określonych odstępach czasu (np. co noc), albo ręcznie eksportując dane z działu kadr, 
a następnie importując je do systemu kontroli dostępu. Eksport danych, do systemu rejestracji czasu pracy musi odbywa 
się na tej samej zasadzie.  
 
Dane dotyczące oprogramowania systemu:  

• J2EE zgodna z serwerem aplikacji JBoss.  

• Skalowalna i wydajna architektura (Architektura serwera globalnego).  

• Niezależne od platformy (systemu operacyjnego i bazy danych).  

• Wspierane systemy operacyjne: Windows, Debian Linux 4.2 (oprogramowanie otwarte).  

• Wspierane bazy danych: SQL Server 2000 / 2005 / 2008 / 2012, Oracle 9i, 10g, 11g, PostGreSQL 
(oprogramowanie otwarte), My SQL, SQL lite.  

• Moduły dynamicznego importu i eksportu.  
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• Wsparcie ODBC.  

• Interfejs XML.  

• LDAP. 

Bezpieczeństwo i redundancja systemu: 
Dzięki zastosowaniu zasady rozproszonej inteligencji, zgodnie z którą kontrolery mogą działać w trybie autonomicznym 
i samodzielnie podejmować decyzję o udzieleniu bądź zablokowaniu dostępu, a także współdziałaniu pomiędzy różnymi 
podsystemami zabezpieczeń (SKD, SSWiN i CCTV), system ma być rozwiązaniem niezwykle odpornym na awarie serwera. 
Architektura systemu ma być bowiem pozbawiona tzw. pojedynczego punktu podatności na awarię. Jeżeli jednak 
specyfika obiektu i/lub organizacji wymaga zastosowania rozwiązania z serwerem redundantnym możliwe są tu różne 
warianty architektury, z których podstawowe to wykorzystanie serwera redundantnego i oprogramowania typu 
VMware bądź Marathon lub tzw. lokalnego serwera awaryjnego, który wykorzystuje uproszczoną aplikację web i 
pozwala na wydawanie kart gościom i dostawcom nawet wówczas, gdy serwer jest niedostępny. 
 

Interfejs użytkownika: 
System ma umożliwiać równoczesne korzystanie z dwóch interfejsów użytkownika – interfejsu rozbudowanego i 
interfejsu uproszczonego służącego do realizacji podstawowych zadań recepcji. Interfejs pełny umożliwia dostęp do 
wszelkich funkcjonalności oferowanych w systemie KD oraz SWiN. Są to m.in. funkcje związane z dodawaniem 
użytkowników, wydawaniem kart, tworzeniem grup przejść, opracowywaniem harmonogramów czasowych, 
przygotowywaniem raportów, zarządzaniem alarmami, obsługą modułu telewizji dozorowej, monitorowaniem zdarzeń 
w trybie tekstowym i fotograficznym oraz unikalną funkcją tworzenia paneli (face) konfigurowanych indywidualnie do 
potrzeb. W interfejsie można np. stworzyć panel, na którym dla wybranego przejścia dwustronnego z chwilą przyłożenia 
identyfikatora do czytnika na ekranie operatora pojawi się zdjęcie właściciela identyfikatora zapisane w bazie danych, 
widok na żywo z kamer po dwóch stronach drzwi, monitor zdarzeń tekstowych i np. wirtualny przycisk otwarcia drzwi 
lub przycisk alarmowy. (face) można też wykorzystać do wyświetlania zdjęć posiadaczy kart zapisanych w bazie danych 
tak, żeby pracownik ochrony miał możliwość zweryfikowania czy kartą posługuje się uprawniona osoba.  
 

Funkcje środowiska Zintegrowanej Platformy Bezpieczeństwa: 

1. Zaawansowana konfiguracja uprawnień użytkownika programu 

2. Konfiguracja filtrów przejść, harmonogramów stref i&HAS, stref APB, jednostek, kontrolerów, raportów  

urządzeń drukarek, graficznych interfejsów użytkownika, zdarzeń i alarmów, kamer, komend. 

3. Zarządzanie identyfikatorami (typy, maksymalne wartości, kodowanie itp.) 

4. Ustawienia powiadamiania email, SMS 

5. Konfiguracja pól wolnych – konfigurowalne przez użytkownika pola służące do wyszukiwania 

6. Konfiguracja systemu „odpowiedź na” zdarzenia, alarmy, funkcje. 

7. Zaawansowany import systemowy z kilkudziesięcioma funkcjami umożliwiającymi importy, osób, pojazdów, 

kart, szablonów, itp. 

8. Zaawansowany system raportów – możliwość dostosowywania raportów do potrzeb Zamawiającego 

9. Konfiguracja szablonów, harmonogramów z wielokrotnymi przedziałami czasowymi i elastyczną konfiguracją 

cykli, grup przejść, wakacji.  

10. Zarządzanie osobami, gośćmi, pojazdami, kontrahentami 

11. Konfiguracja APB 

12.  Konfiguracja map 

13. Konfiguracja paneli (konfigurowalne interaktywne widoki zdarzeń, zdjęć, kamer, interkomów, stref I&HAS stref 

SKD itp.) 

14. Sprawdzanie obecności użytkowników 

15. Zliczanie użytkowników w strefach 

16. Konfiguracja i zarządzanie obchodem wartowników 

17. Ustawiania maksymalnej liczby ruchów w strefie 

18. Ustawiania maksymalnej ilości osób w strefie 

19. Zarządzanie systemem LoXS 

20. Zarządzanie silnikiem reguł (konfigurowalny system zarządzania regułami automatycznego przypisywania 

uprawnień do stref dla osób o podobnych danych) 

21. Konfiguracja scenariuszem bezpieczeństwa (wciśnięcie jednego przycisku, może powodować przejście systemu 

ze stopnia 1 na drugi itp. Powodują, że tylko wybrane osoby mają dostęp do wybranych stref) 

22. Konfiguracja najczęściej używanych zapytań, widoków. 

23. Kontrola dostępu dla pracowników, gości, wykonawców i pojazdów 
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24. Dowolnie definiowalne harmonogramy z wielokrotnymi przedziałami czasowymi i elastyczną konfiguracją cykli 

(np. 3 dni zamiast tygodnia) 

25. Elastyczne grupowanie wejść, niezależnie od konfiguracji sprzętowej. Drzwi mogą należeć do kilku grup 

26. Profile i wzory praw dostępu. Prawa dostępu określone indywidualnie można zmieniać bez utraty pierwotnego 

profilu lub wzoru 

27. Konfigurowanie początku i końca okresu ważności praw dostępu  w sposób dowolny 

28. Automatyczne blokowanie osób niekorzystających przez jakiś czas z identyfikatora  

29. Indywidualne autoryzacje tymczasowe 

30. Moduł importy i eksportu danych SKD z możliwością wyboru zakresu 

31. Rejestracja wejść i wyjść z opcją wielopoziomowego antypassbacku z czasem blokowania, trybami APB 

„twardym” i „miękkim” 

32. Autoryzowanie danych (zarządzanie sektorowe): przypisanie ograniczonych praw użytkownika w celu 

wykonania określonych zadań związanych z drzwiami, zdarzeniami lub osobami 

33. Możliwość przeglądania i zmiany uprawnień w SKD przez użytkowników SKD. 

34. Zaawansowane ustawienia autoryzacji przez komponenty sterujące zachowaniem systemu, np. „reguła 

czworga oczu” 

35. Automatyczne zmiany autoryzacji na podstawie wstępnie zdefiniowanych parametrów dzięki tzw. „silnikowi 

reguł” 

36. Podgląd wszystkich uprawnień przypisanych danej osobie po jednym wciśnięciu przycisku, lub wybraniu z listy, 

lub wpisaniu imienia i nazwiska 

37. Zintegrowana weryfikacja kodów PIN z funkcją wyboru własnego kodu 

38. Zintegrowana weryfikacja biometryczna, rejestracja przez interfejs użytkownika systemu 

39. Dowolna konfiguracja odblokowywania dla każdego wejścia 

40. Nieograniczona liczba dowolnie określanych ról i praw użytkowników 

41. Zadania, przypisane do danej roli użytkownika, które każdy użytkownik może przeglądać za pomocą opcji „Moje 

zadania” 

42. Nieograniczona ilość definiowalnych wolnych pól do zarządzania dodatkowymi informacjami 

43. Funkcja Dziennika nadzoru z filtrami wyszukiwania umożliwiająca rejestrowanie tego, co kto i kiedy zrobił w 

systemie 

44. Niezależne od serwera połączenia typu „peer-to-peer” dla danych wejściowych i wyjściowych, analogowych 

i cyfrowych, do komponentów sterujących zachowaniem 

45. Stały monitoring wejść i wyjść 

46. Dowolnie definiowalne ostrzeżenia 

47. Dowolnie konfigurowalne narzędzie do obrazowania zdarzeń 

48. Bezpłatny interfejs graficzny, w tym dowolnie konfigurowalne ustalanie priorytetu ostrzeżeń oraz poleceń 

związanych z każdym ostrzeżeniem  

49. Funkcja wykrywania włamań do kontrolowanych obszarów, w tym aktywacja i dezaktywacja zintegrowanych 

bądź zewnętrznych systemów ostrzegających przed włamaniem 

50. Możliwość zintegrowania systemu sygnalizacji włamania i napadu 

51. Zarządzanie gośćmi – w tym wcześniejsze zapowiadanie gości przez pracowników - oraz zdalne drukowanie 

identyfikatorów, itp. 

52. „Moje ulubione”: indywidualne skróty z aplikacji do innych aplikacji sieciowych 

53. Kontrola dostępu dla wykonawców i podwykonawców, gdzie autoryzacja powiązana jest z konkretnymi 

pracami i pozwoleniami 

54. Czarna lista i zarządzanie naruszeniami mającymi bezpośredni wpływ na prawa dostępu 

55. Zintegrowana lista obecności osób przebywających na obiekcie 

56. Interfejs drukowania identyfikatorów dla systemów zarządzania identyfikatorami innych producentów 

57. Arkusze stylu użytkownika, dzięki którym można nadać interfejsowi użytkownika systemu osobisty charakter 

58. „Moje wyszukiwania”, pozwalają na stworzenie i zapisanie własnych kryteriów wyszukiwania w celu 

ponownego wykorzystania z dynamicznie uaktualnianym czasem i datą 

59. Integracja z czytnikami dokumentów, w celu zgłaszania osób / gości. 

60. Działania w przypadku zdarzeń, np. automatyczne drukowanie listy obecności po wykryciu określonego 

zdarzenia 

61. Dowolnie definiowane wyskakujące komunikaty systemowe i powiązanie ich z działaniem systemu 

62. Zdjęcia zdarzeń – po wykryciu identyfikatora pokazuje zdjęcie jego posiadacza, uprawnienia i dane osobowe 
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63. Zarządzanie identyfikatorami umożliwiające śledzeniu identyfikatorów wydanych i jeszcze niewydanych oraz 

ich statusu  

64. Integracja z LDAP 

65. Polityka haseł obejmująca czas ważności hasła, długość hasła, dopuszczalne / wymagane rodzaje znaków. 

66. Dwukierunkowa integracja online z oprogramowaniem HR firm trzecich, wykorzystująca mechanizmy SOAP, 

ODBC. 

 

Elementy wykonawcze systemu kontroli dostępu należy montować przy każdym przejściu kontrolowanym (dla 

przejść kontrolowanych jednostronnych projektuje się jeden kontroler oraz jeden zasilacz na dwoje drzwi). Zwory 

elektromagnetyczne bezwzględnie należy montować na drzwiach od strony chronionej (dla drzwi dwuskrzydłowych 

należy instalować dodatkowy kontaktron alarmowy). Czytniki kart dostępu należy montować zgodnie z projektem 

instalacji na wysokości ok. 1,2 m od podłogi. Przewiduje się stosowanie kart dostępu w standardzie co najmniej Mifare 

DESFire EV1 8k. Przyciski wyjścia oraz przyciski wyjścia awaryjnego montować na wysokości ok. 1m od podłoża. Każde 

użycie przycisku musi być monitorowane – w systemie musi być zdarzenie alarmowe do potwierdzenia przez obsługę. 

Na drzwiach objętych kontrolą dostępu konieczna jest instalacja samozamykaczy. Kontrolery oraz zasilacze należy 

montować w okolicy danego przejścia kontrolowanego poza zasięgiem osób postronnych, od strony bezpiecznej. 

Projektuje się wykonanie jednego zasilacza dla dwóch przejść kontrolowanych. Do systemu należy podłączyć wyjścia 

techniczne (monitorowanie) stanu każdego zasilacza: 230V, 12V, awaria. 

Zasilanie awaryjne dla przejść kontrolowanych musi zapewnić pracę min. 4h przy odłączonym zasilaniu 

podstawowym. 

Platforma systemowa musi pracować na wydajnym dedykowanym serwerze z pamięcią masową w układzie 

minimum RAID1. Nie dopuszcza się stosowania systemu bazodanowego opartego o rozwiązania darmowe – 

proponowany system musi być pełną platformą bez ograniczeń, w szczególności w wielkości obsługiwanej bazy danych 

oraz jednocześnie pracujących rdzeni procesora aby zapobiec finalnej potencjalnej obniżonej wydajności. Nie dopuszcza 

się systemów w wersji darmowej mających ograniczenia, które nie pozwalają budować systemów większych niż 

podstawowe, a co skutkować może brakiem możliwości działania systemu kontroli dostępu w miarę jego eksploatacji 

oraz rozbudowy  – np. przekroczeniem dopuszczalnej wielkości bazy danychw darmowym oprogramowaniu. 

 

Serwer musi być w obudowie typu RACK w celu instalacji w wydzielonym pomieszczeniu technicznym w szafie rack. 

Wymagania minimalne dla platformy serwerowej: 

 

Procesor 

Taktowanie procesora    3.3  GHz  

Model procesora    E-2136    

Typ procesora    Co najmniej Intel Xeon    

Liczba rdzeni procesora    6    

Liczba procesorów    1    

Typ procesora pamięci  Smart Cache    

Procesor cache  12  MB  

Wskaźnik magistrali systemowej    8  GT/s  

Gniazdko procesora    LGA 1151 (Socket H4)    

Wyższe taktowanie procesora    4.5  GHz  

Litografia procesora    14  nm 

Liczba wątków  12    

Tryby operacyjne procesora    64-bit    

Typ magistrali  DMI3    

Nazwa kodowa procesora  Coffee Lake    

Maksymalna pamięć wewnętrzna wspierana 
przez procesor  

128  GB  

Typy pamięci wspierane przez procesor  DDR4-SDRAM    

Taktowanie zegara pamięci wspierane przez 
procesor  

2666  Mhz 
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Przepustowość pamięci obsługiwana przez 
procesor ( max )  

41.6  GB/s  

Kanały pamięci wspierane przez procesor  Dual    

Pamięć ECC wspierana przez procesor  Tak    

ExecuteDisable Bit  Tak    

Stan spoczynku  Tak    

Technologie Thermal Monitoring  Tak    

Maksymalna liczba linii PCI Express  16    

Konfiguracje PCI Express  1x16,2x8,1x8+2x4    

Wielkość opakowania procesora  37.5 x 37.5  mm  

Instrukcje obsługiwania  AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2    

Skalowalność  1S    

Wbudowane opcje dostępne  Nie    

Termiczny układ zasilania (TDP)  80  W  

Artykuły Zaopatrzenia 

Całkowita pojemność przechowywania    480  GB  

usługa RAID    Tak    

Obsługiwane kontrolery RAID  PERC H330    

Obsługa podłączania podczas pracy    Tak    

Liczba obsługiwanych dysków twardych    4    

Obsługuje rozmiary napędu dysku 

twardego   
3.5  "  

Pojemność pamięci SSD    480  GB  

Liczba zainstalowanych dysków SSD  2    

Pamięć 

Pamięć wewnętrzna    32 GB  

Typ pamięci wewnętrznej    DDR4-SDRAM    

Maksymalna pojemność pamięci    64  GB  

Gniazda pamięci    4 x DIMM    

Kod korekcyjny    Tak    

Prędkość zegara pamięci    2666  Mhz 

Układ pamięci    2 x 16  GB  

Grafika 

Model karty graficznej on-board    Not available    

Sieć komputerowa 

Przewodowa sieć lan    Tak    

Technologia okablowania    10/100/1000Base-T(X)    

Rodzaj interfejsu sieci Ethernet  Gigabit Ethernet    

Łączność 

Liczba portów USB 2.0    1    

Ilość portów USB 3.0 (3.1 Gen 1) Typu-A  2    

Liczba portów VGA (D-Sub)    1    

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)    2    

Szeregowe porty komunikacyjne    1    

Gniazdo rozszerzeń 

PCI Express x8 (Gen 3.x) slots    1    

Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x)    1    

Wersja gniazd typu Slot (PCI Express)  3.0    

Praca 
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Zdalna administracja  iDRAC9 Express    

Zainstalowany system operacyjny    Nie    

System operacyjny    
- Microsoft Windows Server with Hyper-V\n- Red Hat Enterprise 
Linux\n- SUSE Linux Enterprise Server\n- VMwareESXi \n- 
CitrixXenServer\n- Ubuntu Server\n- CertifyXenServer    

Design 

Obudowa    Rack (1U)    

Napędy optyczne    DVD-RW    

Możliwości montowania w stelażu    Tak    

Relingi  Tak    

Zarządzanie energią 

Zasilanie    250  W  

Liczba głównych źródeł zasilania    1    

Częstotliwość zasilacza    50 - 60  Hz  

Procesor cechy szczególne 

Maksymalna konfiguracja CPU  1    

Technologia Udoskonalona Intel SpeedStep Tak    

Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) 
(VT-d)  

Tak    

Technologia Intel® HyperThreading (Intel® HT 
Technology)    

Tak    

Technologia Intel® Turbo Boost    2.0    

Nowe instrukcje AES (Intel® AES-NI)    Tak    

Technologia Intel® TrustedExecution Tak    

Intel® EnhancedHaltState Tak    

Intel® VT-x with Extended PageTables (EPT)  Tak    

Intel® SecureKey   Tak    

Intel® TSX-NI  Tak    

Intel® OS Guard   Tak    

Technologia Intel® Software Guard 
Extensions (Intel® SGX)  

Tak    

Intel® 64  Tak    

Technologia virtualizacji Intel® (VT-x)  Tak    

Warunki zewnętrzne 

Zakres temperatur (eksploatacja)   10 - 35  °C  

Zakres temperatur (przechowywanie)   -40 - 65  °C  

Zakres wilgotności względnej  10 - 80  %  

Dopuszczalna wilgotność względna  5 - 95  %  

Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji 
(n.p.m.)  

0 - 3048  m  

Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)  0 - 12000  m  

Zawartość opakowania 

Przewody  AC    
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2.2.2 Wymagania dla aplikacji Klienckiej/Operatora: 

• Dostęp do systemu dla Użytkownika (role typu: Administrator, Operator, Recepcja) musi być realizowany z 

poziomu przeglądarki internetowej – brak konieczności instalowania dodatkowego, dedykowanego 

oprogramowania na stacjach roboczych 

• Wsparcie minimum poniższych przeglądarek: 

o Edge 

o Opera 

o Firefox 

o Chrome 

o Safari 

 

2.2.3 Wymagania dla standardowych kontrolerów:  

• Kontrolery muszą łączyć się ze sobą na zasadzie „peer to peer” tworząc tym samym model komunikacji 

zapewniający wszystkim kontrolerom te same uprawnienia w odróżnieniu od klasycznej architektury klient-

serwer, gdzie serwer posiada w procesie wymiany danych rolę uprzywilejowaną. Takie rozwiązanie zapewnia 

realizowanie wszelkich globalnych funkcjonalności również w przypadku braku dostępności serwera. 

Przykładami takich funkcjonalności są globalny antypassback czy zasada czworga (lub większej liczby) oczu, 

gdzie wymagana jest autoryzacja przy pomocy czytników podłączonych do różnych kontrolerów. Kontrolery 

muszą zapewniać możliwość autonomicznego podejmowania decyzji o autoryzacji bez udziału serwera 

(informacje niezbędne do autoryzacji opcjonalnie mogą być przechowywane  również w pamięci kontrolerów, 

a nie tylko na serwerze). Kontrolery muszą buforować co najmniej 1 000 000 zdarzeń pracując w trybie 

autonomicznym. Buforowane zdarzenia muszą być automatycznie przesyłane, po odzyskaniu łączności z 

serwerem. Kontrolery muszą mieć możliwość bieżącego przekazywania informacji o stanach czujników (np. 

kontaktronów drzwiowych) również podczas braku dostępu do serwera na stanowisko monitorowania 

alarmów 

• Kontrolery systemu muszą posiadać możliwość pracy w trybie autonomicznym. Oznacza to, że w sytuacji braku 

dostępu do serwera z jednej strony będą one w stanie przejąć na siebie rolę bezpośredniej komunikacji między 

sobą i będą przesyłać na bieżąco informacje o stanach przejść (drzwi otwarte/ drzwi zamknięte, drzwi otwarte 

zbyt długo, drzwi sforsowane itp.) do własnego systemu monitorującego lub do zewnętrznych zintegrowanych 

systemów monitorujących. Wymiana uszkodzonego modułu musi być możliwa bez wcześniejszego wyłączania 

zasilania czy wyłączania systemu – tzw. hot plugging czy hot swap (dotyczy to również dysków serwerów). 

Zmiana oprogramowania czy konfiguracji systemu musi być możliwa dla całego systemu z jednego centralnego 

punktu lub dla wybranych elementów/modułów lokalnie lub centralnie. Możliwe musi być zdalne sprawdzenie 

pełnej konfiguracji zapisanej w pamięci wybranego kontrolera (poprzez graficzne narzędzie pozwalające na 

monitorowanie działania systemu w trybie na żywo – np. przyłożenie identyfikatora do czytnika spowoduje 

zaznaczenie całej ścieżki sygnału w systemie od czytnika, poprzez moduł czytnika aż do kontrolera). 

• Kontrolery muszą posiadać możliwość zasilania za pomocą standardu PoE+ (Power over Ethernet IEEE 802.3at) 

• Jeden kontroler musi umożliwiać podłączenie minimum 31 modułów kontroli dostępu co pozwala na 

obsłużenie 32 przejść pojedynczych lub podwójnych 

• Jeden kontroler wraz z modułami dostępu ma umożliwiać obsłużenie minimum 64 czytników kart 

2.2.4 Wymagania dla oprogramowania aplikacyjnego 

• System musi posiadać co najmniej trzy rodzaje oprogramowania aplikacyjnego lub zapewniać, w zależności od 

uprawnień osoby zalogowanej do aplikacji uzyskanie co najmniej trzech poziomów zarządzania systemem:  

o poziom administratora  

o poziom rozszerzony użytkownika (możliwość zarządzania alarmami, drzwiami, możliwość dodania 

komentarza dla poszczególnych alarmów) 

o poziom ograniczony użytkownika (informacja o stanie autoryzacji wraz z prezentacją miejsc w 

którym autoryzacja bądź jej brak miała miejsce).  

• Oprogramowanie najwyższego poziomu musi zawierać wbudowany moduł obsługi i monitorowania alarmów 

i stanów czujników systemu kontroli dostępu. W module tym musi być możliwość przypisywania do 



18 

konkretnych alarmów/zdarzeń określonych procedur. W ramach procedur alarmowych wyświetlane będą 

przygotowane wcześniej instrukcje alarmowe, a w określonych przypadkach, system będzie wymuszał 

opatrzenie alarmu komentarzem pracownika ochrony pełniącego służbę na stanowisku monitoringu 

obiektowego. System musi umożliwiać również automatyczne pokazanie podglądu z kamery video, która jest 

skojarzana z punktem alarmowym. Np. główne wejście do budynku 

• Oprogramowanie niższego poziomu musi wykorzystywać do komunikacji pomiędzy systemem a 

użytkownikiem przede wszystkim elementy graficzne takie jak ikony, okna i przyciski. System musi pozwalać 

na podłączanie skanerów dokumentów co najmniej kilku różnych producentów, dzięki którym możliwe będzie 

wprowadzanie danych osobowych poprzez skanowanie dokumentów potwierdzających tożsamość. 

Oprogramowanie musi posiadać możliwość obsługi czytników kart dla biur przepustek. Oprogramowanie musi 

zapewniać możliwość wprowadzania tzw. pól dowolnych  (np. PESEL, itp.) Oprogramowanie musi pozwalać na 

ograniczanie dostępnych funkcjonalności w zależności od uprawnień i obowiązków użytkownika logującego się 

do systemu.  

• Wszelkie informacje wyświetlane w oprogramowaniu muszą być dostępne w języku polskim i zawierać polskie 

znaki diakrytyczne.  

• Poza standardowymi funkcjami oprogramowania dotyczącymi nadawania posiadaczom identyfikatorów i 

uprawnień dla poszczególnych przejść zgodnie z określonymi harmonogramami czasowymi system musi 

pozwalać na realizację poniższych funkcjonalności zaawansowanych: 

o Kontrola obchodu strażników (z możliwością swobodnego kształtowania tras obchodu i okien 

czasowych dla poszczególnych punktów kontrolnych – czytników). 

o Automatyczne blokowanie identyfikatorów po określonym czasie nieużywania. 

o Tworzenie profili tymczasowych tzn. zmiana profilu na określony czas po którym automatycznie 

zostanie przywrócony poprzedni profil. 

o Blokowanie identyfikatorów w wyniku określonych naruszeń instrukcji ruchu osobowego np. 

złamanie zasady antypassback. 

o System musi pozwalać na automatyczne usuwanie danych odwiedzających po definiowalnym okresie 

czasu  

o Tekstowy monitor zdarzeń  – bieżące wyświetlanie wszystkich zdarzeń w systemie w formie tekstowej 

o Rozbudowany monitor zdarzeń – bieżące wyświetlanie zdarzeń w systemie z towarzyszącymi im 

zdjęciami (zdjęcia osób wyświetlane w tym samym momencie co zbliżenie identyfikatora do czytnika). 

o Tworzenie tzw. czarnych list.  

o Zmiana konfiguracji przejścia z dwustronnie kontrolowanego na jednostronnie kontrolowane w 

określonych harmonogramach czasowych. 

o Awizowanie wizyt gości/firm zewnętrznych przez pracowników posiadających dostęp do systemu. 

o Zliczanie osób w określonej strefie i wprowadzanie ograniczeń liczby osób, uprawnionych do 

przebywania w strefie. 

o Tworzenie wydzielonych wirtualnie części systemu dla poszczególnych oddziałów, dzięki czemu 

użytkownicy w poszczególnych oddziałach będą mieli możliwość nadawania uprawnień jedynie 

osobom przypisanym do swojego oddziału. Wybrani użytkownicy systemu będą mogli kształtować 

uprawnienia wszystkich osób. 

o Stosowanie filtrów przejść, dzięki czemu użytkownicy systemu w poszczególnych oddziałach będą 

mieli dostęp do przejść przypisanych jedynie do ich oddziału. 

o Ograniczenie liczby zbliżeń identyfikatora do czytników, dzięki czemu możliwe będzie wymuszenie 

właściwej ścieżki poruszania się po obiekcie – jeżeli na drodze od wejścia głównego do pomieszczenia, 

które jest celem wizyty znajdują się 4 czytniki możliwe będzie ograniczenie tej liczby do 4, co 

wyeliminuje ryzyko nieuprawnionego poruszania się osoby po obiekcie. 

o Tworzenie paneli o indywidualnie określonej funkcjonalności. 

o Systemu musi rozróżniać cztery rodzaje posiadaczy nośników (kart) 

o Pracownicy 

o Goście (stali, czasowi) 

o Wykonawcy/Podwykonawcy 

o Pojazdy 
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o Do informacji dotyczących posiadacza karty można dodać maksymalna liczbę przemieszczeń lub 

maksymalny czas obecności aby kontrolować przemieszczanie się użytkownika w określonej strefie  

o System powinien mieć możliwość łączenia zdarzeń tekstowych (np. autoryzacja, otwarcie drzwi itp.) 

wraz ze zdjęciami poszczególnych użytkowników oraz ujęciem na żywo z kamery aby móc w trybie 

rzeczywistym porównać prezentowane dane 

o Możliwość importu danych osobowych z innego zewnętrznego źródła (np. baza danych działu 

personalnego)  

o System musi umożliwiać integracje z LDAP 

o System musi umożliwiać zastosowanie funkcjonalności ANTYPASSBACK - uniemożliwia dwukrotne 

wejście posiadacza do danej strefy bez jej opuszczenia albo użycia niedozwolonego przejścia. APB 

zapobiega autoryzowanemu wejściu do budynku, strefy lub obszaru przez osobę korzystającą z 

identyfikatora należącego do osoby już będącej w środku 

o Systemu musi umożliwiać zastosowanie następujących trybów antypassback: 

o Czasowy APB 

o Miękki APB 

o Twardy APB 

o Limit liczb przepływających  

2.2.5 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa: 

System musi zapewniać dedykowane zabezpieczenia chroniące przed atakami sieciowymi, polegające na 

wyposażeniu kontrolera drzwiowego w moduł, który umożliwią przechowywanie certyfikatów uwierzytelniających 

komunikację między serwerem zarządzającym systemu Kontroli Dostępu a kontrolerami drzwiowymi. Takie rozwiązanie 

wymusza autentykacje nowych kontrolerów przez administratora zanim zostaną dodane do systemu kontroli dostępu, 

a tym samym zabezpiecza przed nieautoryzowanym zmodyfikowaniem oprogramowania zarządzającego kontrolerem.  

Klucze DESFire odpowiadające za odczyt danych autoryzacyjnych z karty RFID, muszą posiadać opcję 

przechowywania w tym samym dedykowanym module kontrolera drzwiowego co certyfikaty autentykacyjne. W takim 

scenariuszu czytnik staje się dla karty transparentny i deszyfracja następuje po stronie kontrolera. 

Zarządzanie certyfikatami autentykacyjnymi jak i kluczami DESFire ma być możliwe z centralnego poziomu, jednej 

stacji roboczej. Certyfikaty i klucze mają móc być automatycznie dystrybuowane do kontrolerów drzwiowych. 

 

 

2.2.6 Pozostałe wymagania i informacje. 

• Wszystkie stany alarmowe przejść muszą być zobrazowane graficznie na rzutach pomieszczeń w systemie 

wizualizacji zdarzeń. 

• Przejścia na drogach ewakuacyjnych mają zostać automatycznie otwarte podczas wystąpienia alarmu II stopnia 

instalacji sygnalizacji pożaru (o ile opinia pożarowa nie stwierdza inaczej). Dodatkowo operator systemu ma 

mieć możliwość otwarcia wybranych przejść na wypadek zdarzeń typu napad, ewakuacja. 

 

2.2.7 Integracja z zamkami bezprzewodowymi: 

• System musi posiadać możliwość integracji poprzez dedykowane konektory z zamkami bezprzewodowymi 

wiodących firm. 

o Wsparcie dla minimum trzech dostawców np.: AssaAbloy, Salto, Simon&Voss 

• System musi umożliwiać integracja w dwóch trybach: 

o Offline 

o Online 

• System musi umożliwiać integrację za pomocą standardu OSS (Open Security Standard) dla trybu „offline” 

• Systemu musi umożliwiać użycie tej samej karty autoryzacyjnej zarówno dla zamków bezprzewodowych jak i 

przewodowych czytników kart kontroli dostępu  

• System musi umożliwiać monitorowania oraz sterowanie drzwiami (zamknięcie, otwarcie) oraz zamkami 

bezprzewodowymi z poziomu jednej aplikacji użytkownika 
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2.2.8 Integracja z systemami VMS: 

• Integracja za pomocą gotowych konektorów z producentami systemów Video Management System firm 

trzecich 

• Gotowe konektory dla minimum poniżej wymienionych  dostawców: 

o Getebruck 

o Milestone 

o Avigilon 

o Indigivision 

 

2.2.9 Integracja czytnikami biometrycznymi w tym z czytnikami 3D 

o TBS 

o Suprema 

o Idemia 

 

2.2.10 Integracja z systemami Interkom: 

• Integracja za pomocą protokołu SIP 

• Integracja za pomocą gotowych konektorów z systemem Interkom firmy Commend 

• Integracja za pomocą gotowych konektorów z systemem Interkom firmy Zenitel 

 

 

3. Okablowanie strukturalne i urządzenia sieci aktywnej w projekcie 

3.1 Założenia - wymagania ogólne 

 
Okablowanie strukturalne miedziane powinno zapewniać realizację łącza klasy min EA. Łącze należy traktować, jako 

pełen tor transmisyjny składający się z kabla instalacyjnego, paneli krosowych, gniazd przyłączeniowych oraz kabli 

przyłączeniowych. Wszystkie te elementy muszą być w wersji ekranowanej. Wszystkie elementy toru transmisyjnego 

muszą spełniać wymogi min. kategorii 6A.Należy stosować kable w powłokach trudnopalnych. Należy wykorzystać 

istniejącą światłowodową sieć strukturalną zbudowaną na potrzeby instalacji systemu nadzoru wizyjnego. 

Rozmieszczenie lokalnych punktów dystrybucyjnych zawiera dedykowana dokumentacja będąca w posiadaniu TW-ON. 

Aktualnie TW-ON posiada system okablowania strukturalnego w oparciu o rozwiązania firmy BKT Elektronik. 

Zastosowany do rozbudowy system okablowania musi być co najmniej standardu systemu posiadanego przez 

Zamawiającego lub wyższego oraz spełniać poniższe wymagania: 

Nowe trasy kablowe należy realizować za pomocą koryt elektroinstalacyjnych, dzielonych. Okablowanie poziome można 

prowadzić w korytarzach w istniejących kanałach kablowych instalacji systemu telewizji dozorowej (instalacja 

niskoprądowa) oraz oddzielnym korycie dla przewodów zasilających 230V. W przypadku braku wystarczającego miejsca 

na nowe przewody należy wymienić dany odcinek trasy kablowej – zastosować koryto kablowe o właściwej wielkość z 

zachowaniem zasady aby po zakończonej instalacji pozostało co najmniej 20% przestrzeni wolnej. W przypadku wymiany 

danej trasy kablowej należy zastosować koryto dzielone. Pionowe trasy prowadzące do czytników, przycisków należy 

wykonać korytem o jak najmniejszej wielkości dopasowanym do ilości prowadzonych przewodów. Trasy należy układać 

od wewnętrznej strony pomieszczeń. W przypadku braku trasy kablowej należy taką trasę wykonać zgodnie z zasadami. 

Przy prowadzeniu tras kablowych zachować bezpieczne odległości od innych instalacji. Odległości między instalacjami 

należy zachować zgodnie z wymogami normy EN 50174-2. Zdejmowanie płaszcza/izolacji kabla i rozplatanie par 

przewodów wykonać zgodnie z normą EN 50174 oraz wymogami producenta. Oznakowanie komponentów wykonać 

zgodne z normą EN 50174; kable ułożyć, uporządkować oraz wykonać połączenia uziemiające zgodnie z normą EN 50174 

i z wymogami producenta.  

Wszystkie elementy systemu okablowania miedzianego i światłowodowego powinny być opracowane (tj. 

zaprojektowane, wykonane i wdrożone do oferty rynkowej) przez jednego producenta, jako kompletne rozwiązania, 

celem uzyskania maksymalnych zapasów transmisyjnych. W celu identyfikacji optycznej wymaga się, aby wszystkie 

elementy okablowania miedzianego oraz światłowodowego (panele krosowe, gniazda, kable, kable krosowe, płyty 
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czołowe gniazd, prowadnice kablowe, szafy) były oznaczone takim samym logiem systemu lub nazwą tego samego 

producenta. System okablowania strukturalnego musi obejmować kompletne rozwiązanie dla techniki miedzianej i 

światłowodowej, telekomunikacyjnej oraz szaf teleinformatycznych wraz z osprzętem. Elementy systemu okablowania 

powinny szczególnie być nastawione na uniwersalność, skalowalność, łatwość w montażu oraz prostotę i przejrzystość 

całości rozwiązań. 

 

Producent oferowanego systemu okablowania strukturalnego musi spełniać wymagania jakościowe potwierdzone 

certyfikatem ISO 9001: 2008 zarówno w zakresie działalności handlowej osprzętem i okablowaniem teleinformatycznym 

w tym systemem okablowania strukturalnego jak i produkcji światłowodowych i miedzianych złączy kablowych oraz 

podzespołów dla teleinformatyki. 

 

Wszystkie komponenty systemu okablowania muszą być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm: ISO/IEC 11801 

2 Ed. oraz EN 50173, co musi być potwierdzone odpowiednimi certyfikatami. Należy zapewnić również certyfikat z 

niezależnego laboratorium posiadającego odpowiednią akredytację potwierdzający zgodność łącza klasy EA z normą EN 

50173 w zakresie testu łącza 2 konektorowego Permanent Link. Producent okablowania jest zobowiązany do 

przedstawienia protokołów z badań do ww. certyfikatów. 

 

 

Wymagania szczegółowe: 

Uniwersalny kabel optyczny jednomodowy, włókno OS2, G652D. 

W celu wykonania połączeń światłowodowych należy użyć uniwersalnego, zewnętrzno-wewnętrznego kabla 

światłowodowego z odpowiednią ilością włókien o rdzeniu 9/125μm OS2. Kabel ma się charakteryzować konstrukcją w 

luźnej tubie (włókna światłowodowe OS2 G652D, 9/125µm w buforze 250mm) wypełnionej żelem hydrofobowym. 

Konstrukcja kabla wzmocniona włóknami szklanymi. Kabel wykonany w osłonie trudnopalnej typu LSZH, odpornej na 

promieniowanie UV. Kabel odporny na wzdłużną penetrację wody. Maksymalna siła ciągnięcia kabla zgodnie z E1 min.: 

1000N. Odporność na zgniatanie zgodnie z E1 min.: 1500N. Zakres pracy zgodnie z F1 od -40 stopni do + 60 stopni.  

W celu identyfikacji włókien wszystkie włókna światłowodowe mają być oznaczone przez producenta na całej długości 

różnymi kolorami.  

 

Panel krosowy światłowodowy: 

Panel krosowy światłowodowy musi składać się z dwóch elementów: szuflady montażowej i płyty czołowej wymiennej 

1U 24xLC duplex gwarantującej montaż adapterów LC. Zastosowanie wymiennej płyty czołowej pozwala na migrację w 

przyszłości do różnych typów oraz ilości złącz optycznych. Producent musi dysponować w swojej ofercie płytami 

pozwalającymi na zakończenie od 12 włókien do 96 włókien na 1U. Kolor przełącznicy musi być zgodny i jednolity z 

całością systemu okablowania w części miedzianej oraz z jednolity z kolorem szaf. Przełącznica musi posiadać dwie 

płaszczyzny wysuwania, 5 wejść kabla od tyłu, możliwość instalacji dławików kablowych oraz organizatorów przednich. 

Panel ma zapewnić zamontowanie 4 kaset światłowodowych. 

 

Adapter LC – parametry: 

• Obudowa – plastik 

• Materiał rękawa centrującego - Fosforan brązu 

• Kolor LC – niebieski lub zielony 

• Maksymalna tłumienność - 0,20 dB 

• Siła wcisku - 200-600 gram 

• Wzrost tłumienności po 500 cyklach - 0,2 dB 

• Temperatura pracy - od -40 do +80°C 

• Stopień niepalności - UL94-V0 

Kaseta Spawów- Kompletna z pokrywą uchwytami na osłonki termokurczliwe (12 spawów), kolor Czarny 

 

Kabel przyłączeniowy typu „pigtail”: 

• LC/PC OS2 (9/125μm) 2m  

• Indywidualny numer seryjny na każdym produkcie. 
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• Mechanicznie polerowane ceramiczne ferule. 

• Polerowanie – UPC/APC – 8* 

• Tłumienność – UPC/APC ≤ 0,3 dB 

• Reflektancja – UPC ≤ 52 dB, APC ≤ 62 dB 

• Rodzaj kabla - easystrip 

• Średnica kabla - 900 µm 

• Maksymalna siła naciągu przy instalacji – 6N 

• Maksymalna siła naciągu po instalacji – 3N 

• Minimalny promień zgięcia po instalacji – 30 mm 

• Wszystkie kable przyłączeniowe muszą być przetestowane przez producenta i potwierdzone protokołem w 

formie etykiety dołączonym do kabla.  

Kabel krosowy światłowodowy 

• Typ złącz: LC/PC-LC/PC OS2 (9/125μm)  

• Indywidualny numer seryjny na każdym produkcie. 

• Mechanicznie polerowane ceramiczne ferule. 

• Polerowanie – UPC/APC – 8* 

• Tłumienność – UPC/APC ≤ 0,3 dB 

• Reflektancja – UPC ≤ 52 dB, APC ≤ 62 dB 

• Średnica kabla: 2 mm 

• Maksymalna sił naciągu przy instalacji 400N 

• Maksymalna sił naciągu w pracy 200N 

• Minimalny promień zgięcia przy instalacji  30mm 

• Minimalny promień zgięcia w pracy  45mm 

• Wszystkie kable przyłączeniowe muszą być przetestowane przez producenta i potwierdzone protokołem w 

formie etykiety dołączonym do kabla.  

 

Gniazdo/Gniazda 

Gniazda w części logicznej muszą być zbudowane za pomocą modułów typu Keystone. Moduły Keystone montowane 

w gniazdach podtynkowych lub natynkowych. Na zewnątrz budynków należy użyć gniazd szczelnych o poziomie 

szczelność min. IP66 wg. IEC 529 oraz EN 60529 4:1992. Moduły Keystone muszą być montowane poprzez odpowiednie 

adaptery zgodne ze standardem Mosaic 45. Standard Mosaic zapewnia największą uniwersalność adaptera w adaptacji 

do systemów kanałów, łączników i puszek elektroinstalacyjnych różnych producentów. Zarówno w gniazdach 

zewnętrznych jak i wewnętrznych wymaga się, zastosowanie adaptera kątowego dwumodułowego z wyprowadzeniem 

na dół, na skos kabli przyłączeniowych, zaś do góry kabla instalacyjnego. Adapter kątowy gwarantuje najbardziej łagodne 

wprowadzenia i wyprowadzenia kabli, a także zabezpiecza przed ich załamywaniem pod wpływem własnego ciężaru lub 

przez montera podczas instalacji. Adapter kątowy musi posiadać zaślepki klapowe, anty-kurzowe, dzięki czemu może 

być również stosowany, jako adapter jednomodułowy.  

 

 

Moduł Keystone RJ45 

W opisany adapter kątowy należy zamontować wg. projektu jeden lub dwa ekranowane moduły Keystone. Moduł 

Keystone w gnieździe i w panelu musi mieć taką samą konstrukcję. W celu ułatwienia w przyszłości eksploatacji 

okablowania i zapewnienia łatwości jego rozbudowy moduły Keystone, w gniazdach, powinny być zarabiane bez użycia 

dodatkowych specjalizowanych narzędzi jak noży krosowniczych lub innych narzędzi uderzeniowych. Moduł Keystone 

musi posiadać trwałą (wytłoczoną w obudowie) informację odnośnie spełnianej kategorii oraz logo producenta lub logo 

systemu. Moduł Keystone musi zapewniać transmisję do min. 500 MHz oraz obsługę aplikacji 10 Gigabit Ethernet 

(10GBASE-T). 

 

Wymagane parametry modułu:  

• Schemat T568A & T568B nadrukowany na pokrywie IDC oraz nalepce. 

• Siła wtyku: 20N max.(IEC 60603-7-4). 
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• Temperatura pracy: -10°C do 60°C.(ISO/IEC 11801,ANSI/TIA/EIA 568B.2). 

• Wytrzymałość:Gniazdo: 750 zapięć min.(ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-4).IDC: 23-26 AWG linka oraz drut, 

kompatybilny z narzędziami 110. 

• Bez narzędziowy: używając pokrywę IDC do zarządzania drutami. 

• Moduł wyposażony w dodatkowy organizator kabla umożliwiający terminację narzędziową za pomocą 

narzędzia 110 lub HAT z głowicą 28. 

Zgodność z wymaganiami zawartymi w normach: 

• PN-EN 50173-1:2011, 

• EN 50173-1:2011, 

• ISO/IEC 11801:2011, 

• ANSI/TIA-568-C.2, 

• IEC 6051227-100 

Wydajność modułu Keystone ma być udokumentowana dwoma certyfikatami wystawionym przez dwie różne, 

niezależne, akredytowane jednostki certyfikujące potwierdzające zgodność z normami: EN 50173-1 (2011-09), ISO/IEC 

11801: 2011, Ed.2.2 (2011-06), IEC 60603-7-51 Ed.1.0. (2010-03). 

 

Panel krosowy miedziany: 

Należy zastosować panel modularny ze skośnym ułożeniem modułów co zapewni łagodne wyprowadzenie patchcordów 

do boku szafy. Panele muszą gwarantować montaż modułów typu Keystone od kategorii 5e do 6A oraz adapterów 

światłowodowych lub gniazd/insertów typu F (rozwiązanie otwarte niezależne od kategorii, technologii, rodzaju 

usługi/aplikacji). Panel musi posiadać trwałe oznaczenie logo producenta i logo systemu. Panel musi posiadać 

zintegrowana półkę kablową umożliwiającą przymocowanie kabli za pomocą opasek. Metalowa konstrukcja zapewnia 

galwaniczne połączenie z ekranami modułów oraz posiadać przewód uziemienia. Panel wykonany w takim samym 

kolorze jak panel krosowy światłowodowy oraz szafy i zabudowa. Panel krosowy musi być wyposażony w moduły 

Keystone takie same jak gniazda PL/PEL.  

 

Zgodność z wymaganiami zawartymi w normach: 

• PN-EN 50173-1 

• ISO/IEC 11801 

• EN 50173-1 

• ANSI/TIA-568-C.2 

• IEC 60297-1 

• IEC 60297-2 

Kabel miedziany wewnętrzny: 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa technologicznego inwestycji, instalacja kablowa ma być wykonana przy użyciu 

ekranowanego kabla konstrukcji S/FTP min. kat.6a z osłoną zewnętrzną trudnopalną (FRNC). W celu zapewnienia 

odpowiedniego marginesu pracy, wymaga się parametrów transmisyjnych kabla minimum o 15% większych od 

wymagań minimalnych zapisanych w normach dla kabli kat.6a. Zgodnie z wymaganiami norm każdy 4 – parowy kabel 

ma być w całości (wszystkie pary) i trwale zakończony na 8-pozycyjnym złączu modularnym. 

 

Wymagane parametry kabla:  

• Każda para ekranowana laminowaną folią aluminiową 

• Kabel ekranowany plecionką miedzianą, cynowaną. 

• 4 pary PiMF otulone siatką drucianą 

• Jednorodna żyła miedziana, Ø 0.56 mm (AWG 23) 

• Powłoka PE żyły, Ø 1.4 mm 

Wydajność (20 st. C): 

• Pętla oporności prądu stałego: ≤145 Ω/km 

• Odchylenie oporności: ≤2% 
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• Pojemność wzajemna przy 800Hz nom. 44 nF/km 

• Odchylenie pojemności (para/uziemienie) ≤800 pF/km 

• Charakterystyka oporu: (1-100 MHz) (100 ± 5) Ω 

• Nominalna prędkość propagacji NVP: 75% 

• Opóźnienie propagacji ≤500 ns/100m 

• Kąt opóźnienia ≤20 ns/100m 

• Impedancja przejściowa: Przy 30 MHz ≤ 40 m Ω / m, Przy 10 MHz ≤ 30 m Ω / m 

Parametry mechaniczne: 

• Promień zgięcia Instalacja ≥30 mm 

• Promień zgięcia Użytkowanie ≥60 mm 

• Zakres temperaturę użytkowanie -20°C do +60°C 

• Zakres temperatur: Instalacja 0°C do +50°C 

Zgodność z wymaganiami zawartymi w normach: 

• PN-EN 50173-1 (2011-09) 

• ISO/IEC 11801: 2002, Ed.2.2 (2011-06) 

• ANSI/TIA-568-C.2, (2009-08) 

• IEC 61156-5 

• IEC 60332-1; IEC 60754-2; IEC 61034 

Wydajność kabla musi być udokumentowana certyfikatem wystawionym przez niezależne akredytowane laboratorium 

badawcze potwierdzającym zgodność kabla z normami: ISO/IEC 11801: 2011, Ed.2.2 (2011-06). 

 

Kabel miedziany uniwersalny (zewnętrzno-wewnętrzny) 

 

W celu wykonania połączeń miedzianych na zewnątrz budynków należy użyć uniwersalnego, zewnętrzno-wewnętrznego 

ekranowanego (S/FTP)  kabla min kat. 6a. Kabel wykonany w osłonie trudnopalnej typu LSZH, odpornej na 

promieniowanie UV. Kabel musi posiadać zabezpieczenie przed przemieszczaniem się wilgoci oraz penetracji  wody. 

Zgodnie z wymaganiami norm każdy 4 – parowy kabel ma być w całości (wszystkie pary) i trwale zakończony na 8-

pozycyjnym złączu modularnym. 

 

Wymagane parametry kabla:  

• Każda para ekranowana laminowaną folią aluminiową 

• Kabel ekranowany plecionką miedzianą, cynowaną. 

• 4 pary PiMF otulone siatką drucianą 

• Jednorodna żyła miedziana, Ø 0.55 mm (AWG 23) 

• Powłoka PE żyły, Ø 1.45 mm 

Wydajność (20 st. C): 

• Pętla oporności prądu stałego: ≤165 Ω/km 

• Odchylenie oporności: ≤2% 

• Pojemność wzajemna przy 800Hz nom. 43 nF/km 

• Odchylenie pojemności (para/uziemienie) ≤1500 pF/km 

• Charakterystyka oporu: (1-100 MHz) (100 ± 15) Ω 

• Nominalna prędkość propagacji NVP: 79% 

• Opóźnienie propagacji ≤427 ns/100m 

• Kąt opóźnienia ≤12 ns/100m 

• Impedancja przejściowa: Przy 30 MHz ≤ 40 m Ω / m, Przy 10 MHz ≤ 30 m Ω / m 

Parametry mechaniczne: 

• Promień zgięcia Instalacja ≥30 mm 

• Promień zgięcia Użytkowanie ≥60 mm 
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• Zakres temperaturę użytkowanie -20°C do +60°C 

• Zakres temperatur: Instalacja 0°C do +50°C 

Zgodność z wymaganiami zawartymi w normach: 

• PN-EN 50173-1 (2011-09) 

• ISO/IEC 11801: 2002, Ed.2.2 (2011-06) 

• ANSI/TIA-568-C.2, (2009-08) 

• IEC 61156-5 

• IEC 60332-1; IEC 60754-2; IEC 61034 

Kabel krosowy miedziany: 

W celu zapewnienia wysokiej jakości połączeń wymaga się zastosowania kabli krosowych S/FTP Kat.6A (10Gbit) ze 

złączami RJ45 zaciskanymi mechanicznie, wykonane na kablu typu linka min. kat.6A. Długość kabli w zależności od 

konfiguracji (projektu) ale nie większa niż 5m. W przypadku zatasowania kabla krosowego na zewnątrz budynku należy 

zastosować kable krosowe wykonane na kablu typu „linka” w powłoce odpornej na działanie ujemnych temperatur oraz 

odpornej na promieniowanie UV. 

 

Wymagane parametry:  

• złącze RJ45, ekranowane, 1:1 acc. TIA/EIA 568B. 

• kabel S/FTP kat.6A, AWG27/7 FRNC, 4x2x0,42L PiMF, 100Ω. 

• osłonka w kolorze kabla. 

• częstotliwość - 500 MHz. 

• temperatura pracy operacyjna - od -20°C do +60°C, instalacji - od 0°C do +50°C. 

• właściwości ogniowe IEC 60332-1; IEC 60754-2; IEC 61034. 

Wszystkie kable przyłączeniowe muszą być przetestowane przez producenta i potwierdzone protokołem w formie 

etykiety dołączonym do kabla. Nie dopuszcza się kabli z wtykami tzw. zalewanymi. 

 

W zakresie sieci LAN, należy zaprojektować i wykonać połączenia światłowodowe i miedziane w oparciu o rozwiązania 

modularne. Agregacja połączeń następuje w szafach dystrybucyjnych , które są również połączone bezpośrednio. 

 

Należy zestawić: 

• Okablowanie światłowodowe: W relacji szafa serwerowa a punkt dystrybucyjny 6 włókien SM OS 2 obustronnie 

zakończonych kasetą 6x LC Duplex. 

• Połączenia pomiędzy szafami należy realizować za pomocą modularnego systemu okablowania strukturalnego. 

Przez modularne okablowanie należy rozumieć okablowanie typu Plug&Go - fabrycznie wykonane 

okablowanie, w postaci zamkniętych kaset połączeniowych oraz zakończonych kabli z dedykowanymi 

interfejsami, gotowymi do połączenia, bez konieczności spawania, czy rozszywania. Rozwiązanie takie 

zapewnia możliwość szybkiej migracji połączeń przy minimalnym zapotrzebowaniu na miejsce.  

• Kabel wykonany w technologii trudnopalnej (LSZH – Low Smog Zero Halogen); FRNC (ang. Flame Retardant Non 

Corrosive), zgodnie z normą IEC 60754-2. Maksymalna zewnętrzna średnica kabla 24 parowego kat.7 S/FTP 

AWG26 nie może przekroczyć 14mm. 

• Minimalne wymagania elementów okablowania miedzianego to wydajność całego systemu na poziomie 

10Gb/s (10GBase-T) w wersji ekranowanej. Projektuje się ekranowany system okablowania miedzianego 

spełniające wymagania dla kat.6A ISO. Do każdego łącza musi być dołączony protokół pomiarowy 

potwierdzający zgodność produktu z normą EN50173:2011 dla Klasy EA  w zakresie pomiaru Permanent Link.  

• Do każdego łącza należy dostarczyć odpowiednią ilość kabli krosowych.  

 

3.2 Szafy typu „RACK” 

W zależności od przeznaczenia oraz od miejsca instalacji należy zastosować szafy o odpowiednich parametrach oraz 

wymiarach pozwalających pomieścić instalacje pasywne oraz urządzenia aktywne.   
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Wiszące wewnętrzne punkty dystrybucyjne: 

 

Do wykonania wiszących punktów dystrybucyjnych zlokalizowanych wewnątrz budynków należy użyć szaf wiszących 

o głębokości od 500mm do 600mm oraz odpowiednich wymiarach U – minimum 9, zapewniając, że po zainstalowaniu 

wszystkich elementów aktywnych i pasywnych pozostanie 30% procent wolnego miejsca w każdej z szaf.  

 

Parametry szaf wiszących: 

 

• Szafy muszą posiadać spawaną ramę oraz zdejmowane osłony boczne, zamykane na klucz. Drzwi szafy szklane 

(szkło hartowane o gr. min. 3,15mm) z metalową ramą, zamykane na klucz z możliwością otwierania lewo lub 

prawostronnie. 

• Nośność szafy min. 50 kg. 

• Szczelność szafy min. IP20 wg. IEC 529 oraz EN 60529 4:1992 

• Szafa wyposażona w dwie pary profili montażowych.  

• W dachu szafy zamontowane dwa moduły wentylacyjne sterowane termostatem.  

 

3.3 Przełączniki sieciowe 

 

W ramach budowy instalacji szkieletowej do przesyłu danych należy wykorzystać istniejąca sieć strukturalną 

zaprojektowaną na potrzeby systemu CCTV. Jeśli wyniknie potrzeba (np. z architektury proponowanego rozwiązania) 

należy rozbudować istniejącą sieć strukturalną o kolejne lokalne punkty dystrybucyjne. Przełączniki należy połączyć ze 

sobą kablem światłowodowym posiadającym co najmniej 4 włókna o parametrach nie mniejszych niż OS2. Nowe 

urządzenia aktywne instalowane w pomieszczeniu serwerowni należy podłączyć do urządzeń aktywnych znajdujących 

się w pomieszczeniu rejestracji oraz pomieszczeniu monitoringu wchodzące w skład zaprojektowanego systemy CCTV 

należy podłączyć przewodem UTP kategorii co najmniej 6a. Do Przełączników sieciowych umieszczonych w lokalnych 

punktach dystrybucyjnych należy podłączyć kontrolery IP za pośrednictwem przewodu kategorii min. 6a. 

 

Przełączniki muszą spełniać następujące minimalne wymagania: 

 

Przełącznik światłowodowy w serwerowni: 

 

Przełączniki światłowodowy zlokalizowany w serwerowni monitoringu musi spełniać poniższe minimalne wymagania 

oraz być w pełni kompatybilny z już pracującym w istniejącym systemie: 

 

Architektura sieci LAN GigabitEthernet 

SmartSwitch (WEB Managed) Tak 

Liczba portów COMBO GEth (RJ45)/MiniGBIC 

(SFP) 
4 szt. 

Liczba gniazd MiniGBIC (SFP) 12 szt. 

Porty komunikacji Port konsoli 

Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja 

• GUI - graficzny interfejs użytkownika 

• CLI - Command Line Interface 

• Telnet 

• SNMPv1 - Simple Network Management Protocol ver. 1 

• SNMPv2 - Simple Network Management Protocol ver. 2 

• SNMPv3 - Simple Network Management Protocol ver. 3 

• RMON - Remote Monitoring 

• RMON II - Remote Monitoring ver. 2 

• SNTP – Simple Network Time Protocol 

• NDP - Neighbor Discovery Protocol 
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• TFTP - Trivial File Transfer Protocol 

• Syslog - Security Issues in Network Event Logging 

Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu 

• IEEE 802.1x - Network Login (MAC-based Access Control) 

• IEEE 802.1x - Network Login (Port-based Access Control) 

• RADIUS - zdalne uwierzytelnianie użytkowników 

• ACL bazujący na adresach MAC 

• ACL bazujący na adresach IP i typie protokołu 

• ACL bazyjący na numerach portów TCP/UDP 

• ACL bazujący na protokole 802.1p 

• ACL bazujący na Diffserv (DSCP) 

• ACL bazujący na sieciach VLAN 

• SSL v.2 - Secure Sockets Layer ver. 2 

• SSL v.3 - Secure Sockets Layer ver. 3 

• TLS v.1 - Transport Layer Security ver. 1 

• SSH v.1 - Secure Shall ver. 1 

• SSH v.2 - Secure Shall ver. 2 

Obsługiwane protokoły routingu ruting statyczny 

Obsługiwane protokoły i standardy 

• IEEE 802.3i 

• IEEE 802.3u - 100BaseTX 

• IEEE 802.3u - 100BaseFX 

• IEEE 802.3ab - 1000BaseT 

• IEEE 802.3z - 1000BaseSX/LX 

• IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol 

• IEEE 802.3x - Flow Control 

• IEEE 802.1p - Priority 

• IEEE 802.1Q - Virtual LANs 

• IEEE 802.1Q-in-Q - VLAN Tag 

• IEEE 802.1D - SpanningTree 

• IEEE 802.1s - MultipleSpanningTree 

• IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree 

• auto MDI/MDI-X 

• half/full duplex 

• HTTPS - Hypertext Transfer ProtocolSecure 

• DHCP - Dynamic Host ConfigurationProtocol 

• ARP - Address Resolution Protocol 

• IGMP - Internet Group Management Protocol 

• GARP - GenericAttributeRegistrationProtocol 

• GVRP - Group VLAN RegistrationProtocol 

• LLDP-MED - Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint 

Discovery 

• QoS - Quality of Service (kontrola jakość usług i przepustowości) 

Rozmiar tablicy adresów MAC 8000 

Algorytm przełączania Store-and-Forward 

Prędkość magistrali wew. 24 Gb/s 

Przepustowość 23,8 mpps 

Warstwa przełączania 2 

Możliwość łączenia w stos Tak 

Typ obudowy 1U Rack 

Wyposażenie standardowe 
• Kabel zasilający 

• Instrukcja instalacji 
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• oprogramowanie na CD 

• zestaw do montażu w szafie rack 19" 

Dodatkowe funkcje 

• zabezpieczenie przed atakami typu DoS (Denial of Service) 

• port mirroring - przekierowanie informacji o ruchu na wskazany 

port 

Szerokość 440 mm 

Wysokość 44 mm 

Głębokość 260 mm 

Kolor Czarny 

 

Przełączniki zlokalizowane w lokalnych punktach dystrybucyjnych: 

 

Przełączniki zlokalizowane w lokalnych punktach dystrybucyjnych muszą spełniać poniższe minimalne wymagania oraz 

być w pełni kompatybilne z już pracującymi w istniejącym systemie: 

 

Architektura sieci LAN GigabitEthernet 

SmartSwitch (WEB Managed) Tak 

Liczba portów 1000BaseT (RJ45) 20 szt. 

Liczba portów COMBO GEth (RJ45)/MiniGBIC 

(SFP) 
4 szt. 

Porty komunikacji Port konsoli 

Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja 

• GUI - graficzny interfejs użytkownika 

• CLI - Command Line Interface 

• Telnet 

• SNMPv1 - Simple Network Management Protocol ver. 1 

• SNMPv2 - Simple Network Management Protocol ver. 2 

• SNMPv3 - Simple Network Management Protocol ver. 3 

• RMON - Remote Monitoring 

• RMON II - Remote Monitoring ver. 2 

• SNTP – Simple Network Time Protocol 

• NDP - Neighbor Discovery Protocol 

• TFTP - Trivial File Transfer Protocol 

• Syslog - Security Issues in Network Event Logging 

Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu 

• IEEE 802.1x - Network Login (MAC-based Access Control) 

• IEEE 802.1x - Network Login (Port-based Access Control) 

• RADIUS - zdalne uwierzytelnianie użytkowników 

• ACL bazujący na adresach MAC 

• ACL bazujący na adresach IP i typie protokołu 

• ACL bazyjący na numerach portów TCP/UDP 

• ACL bazujący na protokole 802.1p 

• ACL bazujący na Diffserv (DSCP) 

• ACL bazujący na sieciach VLAN 

• SSL v.2 - Secure Sockets Layer ver. 2 

• SSL v.3 - Secure Sockets Layer ver. 3 

• SSH v.1 - Secure Shall ver. 1 

• SSH v.2 - Secure Shall ver. 2 

Obsługiwane protokoły i standardy 

• IEEE 802.3 - 10BaseT 

• IEEE 802.3u - 100BaseTX 

• IEEE 802.3u - 100BaseFX 

• IEEE 802.3ab - 1000BaseT 
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• IEEE 802.3z - 1000BaseSX/LX 

• IEEE 802.3af - Power over Ethernet 

• IEEE 802.3at - Power over Ethernet+ 

• IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol 

• IEEE 802.3x - Flow Control 

• IEEE 802.1p - Priority 

• IEEE 802.1Q - Virtual LANs 

• IEEE 802.1Q-in-Q - VLAN Tag 

• IEEE 802.1v - VLAN Classification by Protocol and Port 

• IEEE 802.1D - SpanningTree 

• IEEE 802.1s - MultipleSpanningTree 

• IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree 

• IEEE 802.1x - Network Login 

• auto MDI/MDI-X 

• HTTPS - Hypertext Transfer ProtocolSecure 

• DHCP - Dynamic Host ConfigurationProtocol 

• ARP - Address Resolution Protocol 

• IGMP - Internet Group Management Protocol 

• GVRP - Group VLAN RegistrationProtocol 

• QoS - Quality of Service (kontrola jakość usług i przepustowości) 

Rozmiar tablicy adresów MAC 8000 

Algorytm przełączania Store-and-Forward 

Prędkość magistrali wew. 48 Gb/s 

Przepustowość 35,7 mpps 

Bufor pamięci 512 kB 

Warstwa przełączania 2 

Możliwość łączenia w stos Nie 

Typ obudowy 1U Rack 

Wyposażenie standardowe 

• Instrukcja instalacji 

• oprogramowanie na CD 

• zestaw do montażu w szafie rack 19" 

Dodatkowe funkcje 

• filtrowanie MAC 

• port mirroring - przekierowanie informacji o ruchu na wskazany 

port 

Dodatkowe informacje Zasilanie: 320W / do 30W na port 

Szerokość 440 mm 

Wysokość 330 mm 

Głębokość 44 mm 

Kolor Czarny 

 

 

3.4 Okablowanie - Rozwiązania światłowodowe. 

Producent systemu okablowania musi posiadać w ofercie kompletne rozwiązanie komponentów światłowodowych 

obejmujące: kable światłowodowe wewnętrzne, zewnętrzne, uniwersalne, przełącznice światłowodowe 10”, 19” i 21”, 

przełącznice wewnętrzne i zewnętrzne, adaptery, pigtaile i kable krosowe we wszystkich dostępnych standardach (ST, 

SC, SC, E2000, FC, LC, MT-RJ), kompletne rozwiązanie światłowodowe typu „Ready to Use”, kompletne rozwiązanie FTTX. 

Identyfikacja każdego produktu po numerze seryjnym ( pigtaile, kable krosowe ) w celu informacji o dacie produkcji i 

pomiarach. Kable światłowodowe (zarówno otuliny jak i włókna) muszą być wytwarzane przez tego samego producenta. 
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4. Modernizacja i migracja systemu Cotag-Granta do nowoprojektowanego rozwiązania 

 
1. Dostawa oraz instalacja nowego, dedykowanego serwera dla systemu kontroli dostępu (serwer ma mieć 

możliwość przechowywania archiwum zdarzeń minimum 366 dni zapewniając dostęp online na dyskach w układzie 

min. RAID 1). 

2. Dostawa, instalacja oraz wdrożenie oprogramowania dla systemu kontroli dostępu wraz z kompletem 

niezbędnych licencji dla danego etapu realizacji (jeśli takie są wymagane). 

3. Dostawa kart dostępu Mifare DESfire 8k wraz z zaprogramowaniem odpowiedniego bezpiecznego szyfrowania 

dla TW-ON (1500 szt. kart). 

3. Uruchomienie oprogramowania na stacjach operatorskich (5 szt. istniejących stacji klienckich). 

4. Podłączenie do nowego systemu kontroli dostępu bramek uchylnych zlokalizowanych na portierniach I, V oraz VI 

jako nowe przejścia kontrolowane. 

5. Szkolenie wskazanych osób, które będą brały udział w fazie początkowej - migracji oraz wdrożeniu nowego 

systemu. 

5. Migracja wraz z weryfikacją użytkowników dotychczasowego systemu kontroli dostępu do nowego rozwiązania. 

6. Personalizacja kart dostępu - nadruk oraz przypisanie do poszczególnych użytkowników. 

7. Przydzielenie nowych kart poszczególnym użytkownikom. 

8. Stworzenie nowych przejść kontrolowanych w nowym systemie KD, które są przewidywane do realizacji w danym 

etapie ( w fazie rozbudowy – po zakończeniu migracji - możliwe jest tworzenie przejść po fizycznym zainstalowaniu 

elementów wchodzących w skład danego przejścia). 

9. Stworzenie odpowiednich poziomów dostępu oraz przypisanie do nich poszczególnych użytkowników. 

10. Przepięcie poszczególnych przejść zgodnie z harmonogramem z systemu Cotag-Granta do nowego systemu 

z zachowaniem pełnej sprawności działania przejść, które w danej chwili nie są objęte pracami modernizacyjnymi. 

Należy zachować: 

 - istniejące okablowanie 

 - bramek obrotowych oraz uchylnych 

 - szlabanów 

 - czujek otwarcia – kontaktronów (po weryfikacji ich poprawności montażu oraz działania) 

 - zwór / elektrozaczepów (po weryfikacji ich poprawności montażu oraz działania) 

 -zasilaczy buforowych wraz z akumulatorami (po weryfikacji ich poprawności montażu oraz działania, TW-ON 

gwarantuje sprawność posiadanych akumulatorów) 

 - przycisków wyjścia przy przejściach jednostronnych (o ile na rysunkach nr 1 do 8 nie zostało inaczej 

zaprojektowane) 

Dla wszystkich elementów, które zostały zachowane,  po zakończeniu przepinania do nowego systemu kontroli 

dostępu należy przeprowadzić odpowiednią konserwację (np. czyszczenie zwór, smarowanie zamków). Po 

zakończeniu modernizacji należy zdemontować wszystkie stare elementy systemu Cotag-Granta, które nie zostały 

wykorzystane do nowego systemu. Należy naprawić ubytki ścian, powierzchni (np. zaślepić otwory po demontażu 

czytników umieszczonych na bramkach obrotowych poprzez instalację odpowiedniej przesłony z blachy 

nierdzewnej dopasowanej do danego miejsca montażu) po demontażu. 

11. Szkolenie dla wszystkich wskazanych osób (wraz z osobami z pkt. 5) z użytkowania nowego systemu kontroli 

dostępu. 

12. Finalne uruchomienie nowego sytemu na wejściach głównych do TW-ON. 

 

5. Konserwacja systemu kontroli dostępu 

 

Inwestor, Zarządca obiektu w celu ograniczenia skutków nieprawidłowej pracy systemu powinien zawrzeć umowę 

określającą zasady konserwacji, czas usuwania usterek i częstotliwość konserwacji systemu (minimum dwa razu w ciągu 

roku). Zaleca się aby Inwestor lub Użytkownik systemu wyznaczył osobę do bieżącej kontroli poprawności działania 

systemu w celu minimalizacji ewentualnych nieprawidłowości w pracy systemu oraz zgłaszania firmie świadczącej 

gwarancję lub bieżącą konserwację systemu. W przypadku wystąpienia awarii któregokolwiek przejścia kontrolowanego  

jak również nieprawidłowości w pracy systemu należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie bezpośrednio osobę 

odpowiedzialną za bieżącą kontrolę i administrację nad systemem.  
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W przypadku nieprawidłowej pracy systemu lub jego części nie zaleca się wykonywania samodzielnie żadnej czynności 

naprawczej, a natychmiastowe zgłoszenie usterki odpowiedniemu personelowi. 

 

Wymaga się aby prowadzenie prac wykonawczych zaprojektowanej w niniejszym opracowaniu instalacji odbywało się 

przy nadzorze autorskim oraz nadzorze inwestorskim (wskazany jest Inspektor posiadający odpowiednią wiedzę). Prace 

instalacyjne, serwisowe i konserwacyjne winny być przeprowadzane przez wykwalifikowany personel z aktualnymi 

certyfikatami producenta systemu. Przed przystąpieniem do robót instalacyjnych należy zapoznać się z niniejszym 

projektem i jego integralnymi załącznikami. Instalacje wykonać na podstawie dostarczonych do akceptacji osoby 

pełniącej nadzór autorski i inwestorski kart katalogowych (DTR). Ze względu na rozmiar i złożoność instalacji należy 

wykonać dokumentację powykonawczą.   

 

6. Szkolenie personelu 

Ze względu na istotę instalacji SKD na tle innych systemów bezpieczeństwa wymaga się, aby personel mający w swych 

obowiązkach bieżące użytkowanie systemu został przeszkolony z możliwości systemu i jego funkcjonowania w celu 

maksymalizacji skuteczności detekcji zdarzeń niepożądanych. 

Wymaga się aby Inwestor i późniejszy Użytkownik Systemu wyznaczyli personel do przeszkolenia pod kątem: 

a. bieżącej pracy i obsługi systemu 

b. administrowania systemem  

Przeszkolenie personelu spoczywa na wykonawcy systemu. Obowiązkiem Inwestora, Użytkownika oraz firmy 

wykonującej instalacje jest zapewnienie poprawnego działania instalacji poprzez: 

a. Przeszkolenie personelu obsługującego system w tym w operatorów obsługujących system z wykorzystaniem 

lokalnych stacji klienckich 

b. Przeszkolenie administratora systemu 

c. Eksploatację systemu zgodnie z jego przeznaczeniem 

d. Systematyczną konserwację  

Bezzwłoczną naprawę i usuwanie usterek w celu utrzymania gwarancji producenckich,   

 

7. Wytyczne dla zasad odbioru systemu. 

Prowadzenie prac wykonawczych instalacji SKD zaprojektowanej  na podstawie niniejszego dokumentu odbywać się 

będzie przy udziale nadzoru inwestorskiego wyznaczonego przez Zamawiającego. Ze względu na rozmiar i złożoność 

instalacji oraz jest współzależności z systemem nadrzędnym należy wykonać dokumentację powykonawczą do systemu.  

 

Dokumentacja powykonawcza, musi zawierać: 

• opis instalacji, przedstawiający architekturę systemu IP oraz charakterystykę rozwiązań technicznych 

zastosowanych do budowy systemu; 

• listę produktów wraz z ilościami, wykorzystanych do budowy systemu; 

• zaakceptowany przez Zamawiającego schemat oznaczeń przejść oraz drzwi; 

• podkłady budowlane z zaznaczeniem: przejść, drzwi, skrzynek teletechnicznych wew./zew.; 

• schemat blokowy instalacji; 

• protokoły pomiarów przewodów elektrycznych, okablowania strukturalnego i linii światłowodowych; 

Zasady odbioru systemu SKD wraz z innymi instalacjami towarzyszącymi obejmować będzie sprawdzenie zgodności 

wszystkich funkcjonalności przejść i oprogramowania opisanymi w niniejszym dokumencie, a w szczególności: 

• poprawności instalacji systemu (czytelne i jednoznaczne oznakowanie urządzeń, estetyka montażu); 

• sprawdzenie zgodności konfiguracji sprzętowej urządzeń z kartami katalogowymi składanymi na etapie 

oferty; 

• poprawności pracy w sieci, w szczególności zastosowanego szyfrowania kart, czytników, transmisji; 

• sprawdzenie funkcjonalności oprogramowania zarządzającego; 

• sprawdzenie funkcjonalności i poprawności działania modułów raportów, gościa; 



32 

• poprawności, działania podłączonych stacji operatorskich (z wykorzystaniem nowych jak i istniejących 

komputerów); 

• sprawdzenie dostarczonych pojemności dyskowych do rejestracji zdarzeń (min. 365 dni); 

• hasła administratora do wszystkich komponentów systemu; 

• sprawdzenie poprawności wyświetlania bieżących zdarzeń (wyświetlanie bez opóźnień) 

• przeszkolenie użytkowników i Administratorów systemu. 

8. Wymagania formalne dla wykonawców 

Wykonawca musi posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie instalacji/lub rozbudowy), obsługi, 

programowania systemu Cotag-Granta zawierającego co najmniej 100 przejść kontrolowanych dwustronnych, 

sterowanie szlabanami oraz bramkami obrotowymi. Wymaga się aby był autoryzowanym partnerem aktualnego 

właściciela ww. systemu. 

W przypadku nowego, projektowanego rozwiązania wymagane jest aby proponowany system był producenta 

posiadającego reprezentujące go biuro na terenie Polski, a nie tylko autoryzowanych partnerów (nie dopuszcza się 

rozwiązań, które są oferowane przez wyłącznych autoryzowanych partnerów). Producent musi posiadać własnych 

inżynierów (mówiących w jez. polskim)  mogących udzielić bezpłatnie wsparcia merytorycznego jak i technicznego w 

fazie instalacji jak i późniejszej eksploatacji poprzez wizytę w obiekcie (wyklucza się wsparcie tylko przez telefon lub e-

mail).Producent systemu musi zagwarantować w przypadku poważanej awarii wsparcie swojego inżyniera, poprzez 

przyjazd do obiektu w czasie maksymalnie do 4 godzin. Wykonawca musi legitymować się co najmniej drugim stopniem 

partnerstwa (wykonawca nie może posiadać podstawowego poziomu partnerstwa o ile takie są wyróżnione) o czasie 

współpracy co najmniej dwóch lat. W przypadku jeśli nie ma możliwości określenia stopnia partnerstwa Wykonawca 

musi wykazać, że posiada doświadczenie we wdrażaniu, instalowaniu, serwisowaniu proponowanego rozwiązania – co 

najmniej dwa systemy zawierające minimum 200 przejść kontrolowanych. Powyższe musi być potwierdzone przez 

oficjalnego przedstawiciela producenta oferowanego rozwiązania. 

Wykonawca musi zapewnić minimum 50 godzin szkolenia (w tym 8 godzin z inżynierem wsparcia bezpośrednio od 

przedstawiciela producenta) z zakresu administrowania nowym rozwiązaniem. Szkolenie w całości musi być 

zrealizowane w obiekcie Zamawiającego oraz odbyć się w jez. polskim – wypowiedzi, ćwiczenia praktyczne jak i 

prezentacje. 

 

9. INFORMACJA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

Wstęp 

Wszystkie materiały użyte do wykonania robót budowlano – montażowych muszą posiadać aprobaty techniczne oraz 

atesty i odpowiadać wymaganiom Polskich Norm, norm branżowych lub norm zakładowych. W przypadku braku norm 

wymagania techniczne dotyczące przewodów i osprzętu powinny być uzgodnione miedzy wytwórcą i odbiorcą. 

Roboty muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową (dopuszcza się drobne zmiany w uzgodnieniu), 

obowiązującymi normami. 

 

Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu  na 

jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz 

transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację 

Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. 

Wykonawca przystępujący do budowy winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn sprzętu, gwarantujących 

właściwą jakość robót. 

Narzędzia pracy powinny być utrzymane w należytym stanie technicznym gwarantującym bezpieczną obsługę. Zabrania 

się używania narzędzi niesprawnych bądź uszkodzonych. 

Przed każdorazowym użyciem sprzętu ochronnego należy sprawdzić datę ważności oraz stwierdzić brak uszkodzeń. 

Narzędzia należy przechowywać w miejscach do tego celu wyznaczonych. 

 

 



33 

Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Na 

środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie 

z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. 

 

Wykonywanie robót 

Przy wykonywaniu prac budowlanych należy przestrzegać wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministrów Energetyki 

i Energii Atomowej oraz Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 09 kwietnia 1977r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać instalacje elektroenergetyczne i urządzeń oświetlenia elektrycznego. 

 

Kontrola jakości robót 

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inspektorowi nadzoru 

zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową. Wykonawca powiadamia 

pisemnie Inspektora budowy o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po 

stwierdzeniu założonej jakości przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o jakości lub atesty 

stosowanych materiałów. 

 

Odbiór robót 

Odbiory robót będą prowadzone w etapach: 

1. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

2. odbiór częściowy 

3. odbiór ostateczny 

Warunkiem dokonania kompleksowego odbioru ostatecznego zadania będzie dokonanie odbioru końcowego oraz 

przekazanie do eksploatacji odpowiednich części zadania. 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Praca przy urządzeniach elektroenergetycznych ze względu jej niebezpieczny charakter wymaga szczególnej ostrożności 

i uwagi. Wymaga też znajomości zasad organizacji pracy oraz wymagań ustalonych obowiązującymi przepisami w 

zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zasadniczym aktem prawnym regulującym kompleksowo sprawy BHP są 

przepisy działu dziesiątego ustawy z dnia 26.VI.1 974 r. Kodeks Pracy. 

 

Obowiązki zakładu pracy 

Według obowiązujących przepisów zakład pracy zobowiązany jest: 

1. zapewnić pracownikom w oparciu o najnowsze zdobycze nauki i techniki bezpieczne i higieniczne warunki pracy 

oraz prowadzić w tym zakresie systematyczne szkolenie wszystkich pracowników, 

2. utrzymywać pomieszczenia pracy, budynki i inne obiekty budowlane oraz tereny i urządzenia z nimi związane 

w stanie zapewniającym bezpieczne i higieniczne warunki pracy. 

Sposób przeprowadzania instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych  

Przeprowadzenie szkolenia w zakresie BHP, P.POŻ. oraz udzielenia pomocy przed przyjazdem lekarza: 

- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony osobistej przed skutkami zagrożenia (odzież ochronna i 

robocza, rękawice ochronne, okulary, kaski, maski przeciw pyłowe, szelki bezpieczeństwa), 

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby 

(kierownik budowy, kierownik robót). 

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 

w strefach szczególnego zagrożenia życia, w tym zapewniającym bezpieczną i sprawną ewakuacje na wypadek pożaru, 

awarii i innych zagrożeń: 

• wyposażenie pracowników w sprzęt ochrony osobistej (maski, itp.), 

• prawidłowe przygotowanie stanowiska pracy: 
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• usuwanie zbędnych materiałów i elementów z przejść, zabezpieczenie drożności dróg, wyjść i przejść 

ewakuacyjnych, 

• ogrodzenie obszaru prac i wyznaczenie stref niebezpiecznych (obszar robót powinien być w miarę możliwości 

i potrzeb ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi), 

• stosowanie atestowanych urządzeń do transportu pionowego (drabiny, rusztowania), 

• bieżąca kontrola sprawności sprzętu budowlanego, 

• punkt przeciwpożarowy, podręczne środki przeciwpożarowe, woda, 

• wyposażenie w apteczkę pierwszej pomocy, 

• umieszczenie informacji o telefonach alarmowych oraz powiadomienie właścicieli sieci gazowej, 

wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej o ewentualnym zaistnieniu uszkodzenia sieci. 
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Załącznik nr 1. Przykładowe modele urządzeń jakie mogą być użyte do modernizacji i rozbudowy systemu kontroli 
dostępu w budynku Teatru Wielkiego – Opery Narodowej: 

 

 
1. Czytniki kart systemu kontroli dostępu 

 
2. Kontroler/rozszerzenie systemu kontroli dostępu 

 
 

3. Zasilacz buforowy do kontrolera/rozszerzenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Zwora elektromagnetyczna 
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5. Przycisk awaryjnego otwarcia drzwi 

 
6. Przycisk otwarcia drzwi 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


