
 

 

Załącznik nr 2 

 

 

Dostawa monitoringu wizyjnego w technologii IP 4Mpx - wifi wraz z instalacją zasilającą i niezbędnymi 

elementami montażowymi, administracją systemem zgodnie z RODO oraz okresowymi (kwartalnymi) 

przeglądami technicznymi. 

  

 

1. Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie, wychodząc naprzeciw wymaganiom współczesności 

oraz kierując się względami polepszenia bezpieczeństwa zbiorów i zwiedzających zaplanowało 

instalację monitoringu.  

2. Założono, że zastosowane będą rozwiązania nowoczesne i najlepszej jakości, działające w 

technologii wi-fi, ze względu na specyfikę zabytkowego obiektu będącego siedzibą muzeum, jakim 

jest pokrzyżacki zamek z końca XIV w. Połączenia urządzenia rejestrującego z kamerą będą 

bezprzewodowe przy wykorzystaniu bezpiecznej sieci (niedostępnej dla osób trzecich).   

3. Miejsca usytuowania 12 kamer przedstawiają dołączone rysunki poglądowe. 

4. Dysk gromadzący dane i monitor z bieżącym podglądem na pomieszczenia muzealne oraz 

możliwością odtworzenia zapisu umieszczony zostanie w sekretariacie muzeum. Minimalny czas 

zapisu to 30 dni.  

5. Podane w formularzu ofertowym modele urządzeń mają charakter przykładowy i wyznaczają 

minimalne cechy oferowanych produktów. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowanie innych 

modeli urządzeń, które będą spełniały cechy wynikające ze specyfikacji produktów wskazanych                    

w formularzu ofertowym lub ich jakość lub użyteczność będzie większa (produkty równorzędne).               

W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia specyfikacji oferowanych urządzeń.   

6. Wykonawca udziela gwarancji na urządzenia dostarczone i zamontowane w ramach realizacji 

przedmiotu zamówienia wynoszącej 12 miesięcy od dnia odbioru urządzeń. W przypadku 

niedoprowadzenia urządzeń do stanu zgodnego z umową  w terminie 7 dni roboczych od dnia 

zgłoszenia wady na adres podany w ofercie (lub inny przekazany przez Wykonawcę), Zamawiający 

uprawniony będzie do usunięcia wady na koszt Wykonawcy. Zwrot kosztów naprawy nastąpi w 

terminie do 7 dni od dnia otrzymania wezwania Zamawiającego, do którego dołączona zostanie 

faktura lub inny dokument księgowy dokumentujący powstanie obowiązku zapłaty.    

7. Wykonawca zorganizuje przeszkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi dostarczonego i 

zamontowanego systemu monitoringu. 

8. Za datę odbioru przedmiotu zamówienia uznaje się datę protokolarnego odebrania zamontowanego 

systemu monitoringu połączonego ze sprawdzeniem jego funkcjonowania oraz przeprowadzenie 

przeszkolenia. 

9. W ramach złożonej oferty przeglądy dokonywane będą w siedzibie Zamawiający co 3 miesiące 

przez okres 12 miesięcy (4 przeglądy).  

 

 

 



 

Rzut parteru 

 

 

 

 

 

 



 

 Rzut I piętra 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rzut II piętra 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Rzut III piętra 


