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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA 
WYKONANIE SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO CCTV DLA NIERUCHOMOŚCI 

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ APARTAMENTY SENATORSKA 29 W ŁODZI 
 

ADM Property sp. z o.o., jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej Apartamenty Senatorska 29 w Łodzi,  
zaprasza do składania ofert na dostawę, montaż i uruchomienie rejestracji systemu monitoringu wizyjnego 
CCTV w obrębie w/w wspólnoty mieszkaniowej. 
 

I. Zakres prac obejmuje: 
              System monitoringu wizyjnego będzie obejmował zasięgiem teren ogólnodostępny 
             wspólnoty mieszkaniowej, oraz ma umożliwiać obserwację części wspólnych budynku wg.  
               uzgodnień z Zarządcą i wskazanymi członkami wspólnoty mieszkaniowej. 
 

II. System będzie się składał z:   
• Kamera IP 4MPx tubowa – 14 szt.  

• Kamera 8MPx, IPC-ACU-T308-FSDA – 8 szt. 

• Puszka montażowa do kamer – 21 szt. 

• Rejestrator IP 16 kanałowy – 2 szt.  

• Switch PoE 8+1 – 3 szt.  

• Szafa RACK 12U – 1 szt. 

• Telewizor Samsung 43 cale  

• Osprzęt do kamer (Wtyczki RJ-45, puszki montażowe na przewody, itp.)  

• Dysk twardy 6TB do ciągłej pracy 24h/7dni – 2 szt. 
 

III. Szczegółowe wymagania techniczne dla kamer i rejestratora: 

a) Kamera IP 4 MPX VCA, obiekty: 2,8mm, podłużna obudowa, IR 30m  

• 4MPX 1/3" 2688x1520@30kl/s  

• Czułość kolor : 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC)  

• Obiektyw : 2.8mm/F2.0, kąt widzenia 103°  

• IR : zasięg IR do 30m / ICR IR-CUT  

• Obudowa : metalowa IP67  

• Regulacja położenia 3D  

• Zasilanie dualne : PoE lub 12Vdc  

• Wymiary : Φ 111 × 82.4 mm  

• Temperatura pracy : -30°C do +60°C 
 

b) Kamera 8 MPx, IPC-ACU-T308-FSDA  
• przetwornik: 1/1.8"8MP Progressive Scan CMOS  
• rozdzielczość: 3840 × 2160 @ 25 kl/s  
• interfejs: Ethernet 10Base-T/100Base-TX PoE 802.3at  
• kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG  
• ilość pikseli: 8Mpx  
• czułość: 0.003 lux/F1.6 (AGC ON), 0 lux (IR LED ON)  
• obiektyw: 2.8mm / F1.4  
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• oświetlacz: diody IR LED (zasięg 40m)  
• AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, ROI  
• mechaniczny filtr podczerwieni ICR  
• obsługa kart microSD/SDHC/SDXC do 256GB  
• zgodność ze standardami: ONVIF, ISAPI, SDK  
• filtrowanie fałszywych alarmów AcuSense  
• funkcje AI: ochrona perymetryczna, wykrywanie twarzy, klasyfikacja obiektu 
     (człowiek/pojazd)  

• bitrate: 32 Kbps ~ 16 Mbps  

• pogląd obrazu: 
        - MWAPP, MWCMS  

                             - przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome, Safari  
                             - urządzenia mobilne: Android, iOS  

• zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3af  

• obudowa: klasa szczelności (IP67)  
 
 

c) Rejestrator IP 16 CH, 2 x HDD, 1 x LAN, HDMI+VGA, wej/wyj audio  

• Strumień wej/wyj: 160/160Mbps  

• Liczba połączeń zdalnych : 128  

• Kanały IP : 16  

• Obsługiwana rozdzielczość IP : 12Mpx  

• Kompresja : H.265/H.265+/H.264/H.264+  

• Liczba dysków HDD : 2 Sata III 10TB  

• Karta sieciowa : 1000Mbps  

• Funkcja interkom : Tak  

Powyższe szczegółowe wymagania techniczne dla kamer i rejestratora, to  minimalne przyjęte przez 

wspólnotę wymagania techniczne. W przypadku przedstawienia w ofercie innych urządzeń, oferent 

powinien wykazać, że zaproponowane przez niego urządzenia są lepszym rozwiązaniem dla 

nieruchomości wspólnoty mieszkaniowej.  

Termin składania ofert: do 20.11.2022r. do godz. 15.00 
Miejsce składania ofert: na adres e-mail: biuro@admproperty.pl z tematem wiadomości „System 
monitoringu wizyjnego CCTV - Wspólnota Mieszkaniowa Apartamenty Senatorska 29 w Łodzi”..   
 
Termin realizacji zamówienia: XII 2022/I 2023r. 
 
Dodatkowe wymagania Zamawiającego względem Wykonawcy 

1. Przeprowadzenie wizji lokalnej na nieruchomości i zapoznanie się z warunkami montażu systemu 
monitoringu, 

2. Zapewnienie zastosowania urządzeń o parametrach nie gorszych niż opisane powyżej. 
3. Przedłożenie kopii polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej zlecone prace, 
4. Przedłożenie wykazu tożsamych prac wraz z referencjami, 
5. Udzielenie gwarancji na wykonane prace obejmującej min. 36 miesięcy. 

mailto:biuro@admproperty.pl
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6. Przedłożenie deklaracji przyjęcia systemu monitoringu wizyjnego do konserwacji, celem utrzymania 
w stałej sprawności eksploatacyjnej. Przedstawienie zakresu prac konserwacyjnych. 

7. Nieodpłatne wykonywanie archiwizacji nagrań dla Policji przy postępowaniu przygotowawczym, 
8. Oznakowanie nieruchomości pod kątem monitoringu – w ramach zaoferowanego wynagrodzenia, 
9. Przeszkolenie wskazanych osób - w ramach zaoferowanego wynagrodzenia.  

 
Treść oferty powinna zawierać: 

1. Nazwa i adres siedziby oferenta. 
2. NIP i REGON oferenta. 
3. Przedmiot i adres nieruchomości, której dotyczy zamówienie. 
4. Przedmiar i kosztorys na podstawie którego została dokonana wycena. 
5. Wykaz materiałów, które będą użyte do wykonania prac wraz z przedstawieniem atestów i 

dopuszczeniem do stosowania. 
6. Ofertę wykonania zamówienia uwzględniającą: 

a) Cenę ryczałtową netto (w tym cenę materiałów i cenę robocizny) 
b) Stawkę i kwotę podatku VAT 
c) Cenę ryczałtową brutto 

7. Termin rozpoczęcia i zakończenia prac 
8. Miesięczny koszt konserwacji systemu monitoringu wizyjnego wraz z zakresem oferowanych prac 

serwisowych. 
9. Jednostkowy koszt zabezpieczenia materiałów z monitoringu. 

 
Dodatkowe informacje: 
Jedna z kamer będzie umieszczona w pomieszczeniu technicznym, do którego nie jest poprowadzone 
okablowanie. Oferta powinna uwzględniać wykonanie instalacji. 
 
 
Zastrzeżenia: Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub uznania, że postępowanie 
nie przyniosło rezultatu.  
Dodatkowe informacje: ADM Property sp. z o.o., tel. 534 360 450 
 

 
Z poważaniem 

ADM Property sp. z o.o. 


