
7,ałacznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

I. ()PIs 1,1]Ctt\I(,ZN() l,t \K(,,()\,\L\\, s\TIaNlt L()KAL|7.A(].II
l \l{,\l l()Rtl\\ \\l\ l\),l \7l)ll\\

Slstcnl lolillizlrcji i nlotlittllclrl,irllie piljazrlÓrr nlrrsi obr,jnlclrrlrc tt,z1 1lo,Jstarlorrc
clcnlcllt):

l. \lodul Gl'§ lrraz z niezbqdnlrrri czu.jnikitrni N\mllglrn}nli pt,zez Zanrlr$ ilrj tłccgl,

2. PIogram trizu1tliz:rc}.i n),

_]. ScnĄ er dan} ch

l. Nlodul Gl's (urządz€nit ptlLlar.torvc) zarvierljqcl,rvc rvsprilnej obrrdou,ic odbiolnik CPS
Ul_/ l,,o,i(,ll l|\\l i.|,l\ ul,| ,,l,i . ".ll 1:l\l zlir .1,1]u§,1l) \Ą ,l,nllil.,l.,,\,1,1,nl

obiekcic spclniajllce następLliirce paMmctr! minimalnci

] drllrładnośc (iPS do 10 lićil,ó\\.
2, 20 -kirna1o r,r,y.

], \ł!posażenie: antcna (]PS. antena ais\4.
4, bulor panrięci rrmozlirł,iający lejestIacig cIany' cb o zcLarzcniach z osli]tlrich 5 tygorlrri" zasilan_v

z instalacji eleklrl,cznci pojazrltt.

5, placa z rrapięciami 8-]0 VD( .

6, naksvnraln_v pobilr prąL1u u,sptlczl,nkrL l()rlA/h.
7, moż];§,ość poni.ru palirva za pollrocą sondy pa]i\\,a z clok}adnoścj do ]']/u.

li. pozycionorvllie (oclśrvicżanie pozl,cii) pojazdórv do 5 sekund. cLopuszcza sie blak lransnlisji
d.url,ch cl pozl,c,ii ptljazd,5rr,rł,czasie gdy.jcst rlllączorra strrcljka. jednak \lcjścia urząC]Zeti

ponriarorvl.ch stan!r Pali\\,ł i zabczpicczenia \vlc\\,ó\\,tllllszil b},ć moniloll)wane śtelc

i polłodowłć okleśklne lell(cic syslelnolvc (nlail. Sl\{S).

9, ZdaIne kaliblacia/pr,ogrlrnlorvlnie urząclzctlił.
10, co naimnici .i rvejścia clliorłe. dlx ktrirych żmial]e stanu polvrxlujc lcakcje rv aplikacji

zdcfiniorlani] na ctapic pallnelrlzacji i wclloźcnia s),slefiu (do podlączcnia czLrjrrikórv placy
maszyn, pf Z!ste§,ek h)-dralLlicztl},ch jlp.).

l l, cerl_v]ikatY |'CC,/c]E,
l]. \,\ \\,vblanvch lllodelach modLllów (jI]S nŃźli\,\,ośó lozbudo\v o panel l(icro\f\ llonilulu,jc,:_i

sta!Lls odbioltl olbadóW Z poszczcgólrryclt poscs]i. 11lożliwośc fozblldo§) s),slcmLl

rł.plzlsz}oścl o _śyslen ident\,filiac|i pojenlnikórł,RFID $ częstot]iwości 866N4l1z l Kl do

nonilorouJania la],ó\!no koLllenclóu'jak i prl]enlnikórv olaż s},sle rł'agorvl urlozlilriając1'
lozliczanie i]ości odcbrdD}cl] odpadilrv p,-l lrrasic, ]lozlru(]owa s_lstcnru .iesl użilcżniona od

lvYlllogó\\: poSta\iollyclr \Ą, pżetarliłch plzez Cnriny dla litóllch Złl<1acl Ciospodalki

Konrulralncj w Os|io\\,i Nlaz.)\\,iccl<ic,I S1l, z i1.o, świaclcz1 usłrrgi.

2. l'rogram }rizualizac5,.jnr zawicra]l1cy c,,- |i6u,ą nrapę Pcllsli (w ł,m szczśgólową, :tktualną
mapę porriłtu ostro\r§kicgo i przr-lcgłYch por',iatórr do porviatu o§trowskiego, wrttz
z numelacią hudynLów) llfuchatniany pvez LLż)tkownika jako aplikacja web pżez
prZcglądalke inlern.to\\,a beZ ogr,enicZeli jednoczcśnic korzystaiąclch uzy,tkrlrłniLórv.
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System ill1olnlat}cznl ttlrrsi bl,ć dostosorvatrv do szczególn_". clr w}lna_l]ań ńmlJ kc,nunalrtej
zljmLljqcej się odbiorcnl odpadrlu z zabudolvy rniejskiej, gdzie charaktcrlstvcznc są c7cste
przcjazd1, rla mal,r,ch oclleglościaclr. z królkimi czasanri postojrt i plac1, ulzarizeń, N4iejscil
zatrzylnari (lrlbioru clrlpirdriu,) nlusza być ,icclnozrracznie rozróżrialle od siebie i t]iejsc
nieuplawnioneto posto]u, W t,apot,Laclr nruszi| b).'ć rozróźlrialnc c7as}, postoióW ocl czasórv
ZailZyl]]ali poia7cló\Ą, \\.cclu r.v_,-konllvłtlił prłct,(7aląc7anić uźąd7cl'l),

2. ['od§tł\ro}re funkcjc Drogramu Wi7ułlizacy,inego:

stelo\\,arlie \ł},ś\\jet]aniali mtp) uż)\\,anej do n]o ilo1,o\Ą,aaił p,lIazdór| z nlozlirł,ością
\\yś\!ietlenia lnin, 3 odrqbnych nrap dla I,óżItl,ch pojazdórl,]prrllktó$,,/7dal7cń ctc,

placł a t7\ł zak]ac]kach ab1 p|clrłłdzona it ali7a \\,.jcdnci z nich rlie ul nragała zunrykarria
inn,r,ch p|occsów lrp, bieżlcego n],1nitororvarria pozycji pojaZdu nl l1]apie.
r,r,l bicranie pojazrlów. klórc llaja bl c pokuzy,rr anc la lnłpic.
tlanslllisja poZ,vcji. pręclkości_ kielurrku.jaz.h wla7 7 opisclll po]azdu.

odirvnrzanic danych hislolyczn}ch. 7apisanvch na seruelze W,,kolrarrcl. w l.". tn odrr'zol'orvanic-
śladliu, polrrszarria się pcl_jazdórr,olaz laljol,lo\łiDie zlLzycia palirr,a. cZasu pmcy. post()jóW.

/,||,|c/JnJ!óo.1.1,/!,,,,../.,, ,ll:I a0 | ., .Cl
deliniorł,łnic i oztraczanie obszłlóu istotn_\,ch dla UżtlkowI)jkaL (rvraz z sygnalizac]ą
u,iazclLr/rłl,jazclu Llo/Z żde]irlio\łallcgo obsżeltl. orJZ dc]lnio\\,aLu\Ini kon]unikatenli S]\1S oraz
lnltilo§).nli).

7. rrrslłlrrie zllciali odś\\,ićżcllia in1'()lrnlc]i ]lil i!-lnl1 |olożcnie i sLanLl pojaZ(]o_

8, alosl9p do archi§,alnych r,łponórł plzez clkrcs nlin, 5 lel odd t\ nl()lllrźLl.
9. żlnjirl\,\\ ttpis ic prlllrzclór,,.

l(), znlian\ \\ ozlll]czenjlcl] grallc7ll}ch ])ojazdów.
l l, ..ślerlzenic" rł,skazanclo |llZcZ uż\lLo\,llike po]azclrr.

12 clt-ljniorr.anic \\ pllllelu !dl.injstfec},ln}nl lisl},LLżrikolr'ni]iórł s)slcnlu olaz |]la* dostępLl do
gl,trp ptljazrltll .

l3, sl,sLen pcllrinicll rrnlożlirrieĆ ZNPis\§xnic punkt()\. obs1llr(i\\ ofłZ l]o\\1.rr7al|]!ch tlas

lloiazdrjr\' rr,sYstclllic lęcż,1\,]]). 1], pulll(1 p() |)Unkcie ofalZ \ł s}slcl]ric automat\czn\nl na

7rsld7ic 7apiSLl Zlil(jie§lro\\llnci LlplZcJnio 1|ils! \\/0lcow!,].
1.1, gcnel()\\ nie i sorlo\\'.lnic fapolló\\ weallLtg Llow()1llic zdcllnio\łllll\ch kl\1alj,,\\

.,.ll,,/|i,\, ,, ,,\Jl ,. ,, \ 1,'\t |- ,l ,l \,

]6, svstcl1l nla Llnloż]i\\,jiLć gcncl,()\\,xnic l p(nló\\ \\ tekjnl Lllila,]zje. \\ je](itn ZoSla]

zapl'ojeLto\łanJ, !4rb|(lIr, \\l),kollanic slłblo u rapofiLl llla b_va nlożli\!c alo \}kol]a])ja przc7
dorlolnel.to pr7cs7l(olollelo prdcoŃlriklr lenrarviuillcego o ]]!- ]rosiadi oclpo\\icc]nic

uprl\\nicnia \\, op1,(]grlilo\\irniLl, tr,lod1,1rkłcjl szablol]Ó\\' rapońÓ\\ lllł h},ć nl()żliwil
\\ 7n]ilesic nie n jcjs7]m niż:

a, trk]lrr]. kolejrlośc ] r|idoczrlość LoJurlrll tlenlch
b. ]nożliWośc\\p11)!\ildzanildo.ixtko§\chkolLlulnZotrli.],cl]]llnli 7 \r)l(()11\ stanicnl l()fnlrl]

nlatenlaiycZn}ch Zdet'inio§an\lDi pIZeZ uż!lko\Ą,nika
Dlożliwość dolvolncgo lij nłlo\łania komórck rapo Ó!v. \ł t),n1 tbrmalo$,anic Zależne od

1\aności komórki. tZ\ł,..l'clLmatorvanic \vat,unkolre"
lnoźlirvość deliuiorvania §lasllych \Ą,}]ilesó§ § mpolcie (\\vbóI \Ą,arlości ]1ri o5jich ore7
sposobu ple7ć|tacii)

e. nlozl]\rość dclllliowanii] \ł'lasnych nilgkj\łków ipodsumowań Za\Ą,iclitiącycil nl.iD, lbrnul}
nlatclllatycZne,rslat,\.'stvc7nc

l, wiZUalie doSloso\Ą,anic widoku rapollll clrl potueb rrź),lkorłr,tika. w t\1I 1Iożli\ĄUsU

Zastosou,ania \łłasnej graliki (np, logot},pu). kolor},St!,ki czy frllnralor.valria label

d-



Zalrlcznik nr 1

l7, ttolzcllie dorlolnl'cll zcslarłicli oli]z \\'\'klcsó$ w lilrlrracie arkusza kalkulacljncgo Lrccl.
liurkc ja ekspol,tli danl,clr rvlblanlch przcz uż!lko\Ą,llika.

I ll. cLIa po]azclt!r.v biilli]c}ch LldZial \1 LlLlż\ illania dróg lnusza być ZdellDio§altc ri1pollJ, Z prac),.

l9, dia pojazdórr, hakorłlch i blaurclrrych \l\lnlagene sa lapcl v doil,czącc ilości wlkonan_,-' clr
LLLtsólv do rłskezarll,ch lclkalizacji. czastl pveznilcżoncgo lla,-1o]azd1. placę oraż plzel\ly od
chrliIi rr,l.jazclLr z blż)'L1o po\\1()LLl, Ct,dzin}'rljazclu i rr,l,jazrlLl ze zdś| io\\,anych obs7aló\\
rll s_v' pisk i cza_< pobl,trr.

]0, dodaLlko\\o dla ptljazdów \\,}pos3żolrvch \\ FlDS \ł.L]Iaganc są szczegółolve raporl.,-.

z pfzcjcchanci tlas1. iIością zatI,zl,nllui llll \\) bla]r.] ulic}, i lcjestI lłilczeli i rr yl4czc]i Ltl,ząclzcli

ilI)s
2l, ponad1o r]ll śmjcciarck lvlnraga sig 7amonk)\łłnia czrrjniLa *1sl'pl'rvaIlia odpadilr,v

i gerrerorriLtlic z.-starr,icIi z r]łrlni clotyczac,lrli nrie.jscł i czilslllo7laduIlkLl.
]2, noźlilrośc lozlrrtclrlrr.v s),slellrLl l\, 1)r7vszkJsci o slslerll idcllt),1iliacji ltl;lD pojenrrrikólr rlrLLz

s),stcl1l u,ago\\:\ Llrlozlirvia]ąc}, rozliczalrie ilości rldcblanlclr odpadilr.r, prl na_.iu

3.scl}lcldant,ch liulkcirlnrr]ilcy \\ s\!1!-lnic infbrnlłt_r,czrly,nr wlkoiawc),,
Drzctu.lrzlj.].} l UJt,stsr.niiljil\r,\, alane uz}'tko§ni]io\Ąi, Wykonawcir zapcułli odporvicclrlią
ilr" ,-,blicz.niurrą serlrcL.L i l.Luz iL]t.mc1(\\,},ch po !woici slronic. abv czas oczekiwania na
nricsigczlre zeslaiłjenic clarl,r;ch pojed1,1iczigo' poiuziltL ]]o stroniĆ ./anl.rrłi.rj.lecgtl rrir
plzeklacza1 J 5 sckund,

Archirvalnc darre będi,r co miesillc Darastaj4co plzcnoszone nir d},sk iu,ard), kolrlputeru
Zanrarł,iaiqcego n11 któr,vnr \\i!konitwca zairrstalLlje aplikirc]c \\,l,az z lllapa unrożliwiająct1
odt\łoflenjc i analizę..bislorii'' prac\ sPŁęlu o1l]linc rv ok|csie ] Iokll. Dosięp do aplikacji
i nrapl nrLrsi b}ć zapcrvniony )wtliez przc7 l lok po upiyrłie lernlillrr oborvi4zr trilrril Llmotrr

najmu, Drlpuszcza się b) c1o analiz1, d:rnl,ch archirłaln_,--cb uJ s_\stcmic o11:linc prldkłldy
nlaporve blłl, pclbic|arle plzez llllcrnct, \\r przypaclku ządań inst}tLlcji współ]racujących
z Zlrntrlr,ia]łcl.m \\i}konawc[ zabczpicczy archiu,izac]c dan)ch nil po$'}źSz),ch zasadach
],ówjricż 1"- ich s). Sleniilclr illiomlrt}c,Zn},ch rr zaliI,esic \!skrzalr),l]1 przcz Zarlawiającego,
Nloclul nlapolvy. nlLsi d7ielać Lak. b,"- rrszclkic preżeDlacic nlaporvc otlb_vrrałl Się w olrręb]e
\\dlażaDego s),StclllLl pŁeZ \\r),kona\\,cc, Nie dopuszcza się konieOZności cksportLL dan,\,ch

llt,, ru,,rcl d,, zęv lt., l 1 ,l1,1,\ l. ji lr , ,"rc ,

pod§lartowe dane reie§tro§irnc za Dośrcdnic(licm svstemu:

łokllizacIa pojazclLl w czasic lzccz),§isllnl ż 7&pisclll .lo elchi\łLllt)

1]oc7ątcli i lio[iec lńs_\.
-punkt! })Łebttei trNy.
zalączenie i \\'vłąc7cllic si]nika |oiirzdLl. Llrzi:tdzeli hydrflLllic7nych i inn)c]r

dlugość ca}kor,litc] lt,as), \r ki]olllćlr,&ch.
-d}ugość poszczcgólll1ch clrlcillkórv.
łankowanic paliWa. ilość 7atelllo\!anego pali\\,e. micjscc.
bicżąc,v slan pal]Wn w zbi()rlliku.
/ l.,\.iś l,:lliu1 l'^,.,z,l j:l,.l, ll |.,,t,,:l .

-]1ieLlpraunion), pob(jl płliwa.
kontlola paLi\,\a w c7ftsic rlolnt,n ocl pr,ecy.

śt,erinia olaz nuksltlla]ne predkość u7) skanl na 1rasic plzciazdu.
-czas prac)'|o]azdLl
-dłlrc 7 \łsZ) slkicb cZu]nikó\\, Zxinslalou,enych rł poicźclzie.
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l|. w\,]\lACANlA sPRZĘTOWI I)LA NtoN lT()Iłl \C;tJ wIZYJNEC;o PR,ĄCY
PO.|,{ZDU- 5 szt.

IlL,]cstl.lltor
l, podstarłorła płnricć dysli nlin 5[)0CB FIDD 2.5 cala z lurr]tcia podgrzcrvania zakrcs pracv
od -,10 sloptli C cli_l + 70 L'_

2, lLLnkciit cloclalko\łego lustl7.rncgo l]l.grv\\,anie ne karcic sl).
], rrbuclorłanv Ilorlelll tlarlsnlis ji clan,r ch'lC LTE
4. 4 kanałr naglr w ania * j aLc,śći AHf) 720p 30 klllck ru sekrnrdę
_i. u,budo\rant, n]od.l! CiPS
6. lr,hudorvan) nlodrll \\ii lli 7 ti1ll(ciil auto1llal},czncgo Zgf)\1ania naglali
7, koclorvalrie ] l,]6.1
8, odpolność na rvibllrcje: lC
9. odpornośc lla ldcr7cnia] 51C
l0, w),miaĄ, lcicstlet()llt l90nln1 \ ]]2l1lnl \ 75lll1l
] L leicstlat()l, lanl\ klln} nij klucz - doslęp sZ) lio\\aln) hrs]enl
l 2. nrożlilr,ość uslawicnil na nirgliuiu tzw, Z])ilku \\ochle!]o lr ]bmlie: pozl cji CI'S. nazrłr
pojłzdLr. pręclkości. dat} i goll7in.\,,

Kime§,
1. przód:
i) konlpensac]a przecirr ośrr jt-t]clia

b) aLllonril} czn), bal.lns t]icli
c) bickt},\Ą, li] Sorll (i(lD
d) systcnl kodorlenia tlblazu: PAL lLLb NTSC
e) rozdzielczość: 550 ljnii PĄL.1(]() ]inii N'l S(]
f) kłt u,idzcnia (Poz\Pionxcal) 69 \ 54 \ 90' P.,\L 76 x 55 x 93" NTSC
g) oclpoI,ność na rviblac]e: l0C
h) odponośc na Lldelzelli.r] _5()(i

i1 1enlpcralura prlrcl : od ,']()"(] do 60'(]
]) rv1,,miarl (szcr,]rr1,s,91) .13, ,15 x,]37,_irllnr

2. dłr boki:
a) możliwość 7nlianv poz,r,cjiobiclill,rlrL: 26" (ajóll) \:1'(Ibl] x,ł'(Lerło) x J' (I'larlo]
b] obrtlt obiektvrvLl: +l80'
c) 5 di.x] LLD w)sokici lnoc},.17ia]t]acć w podczclwicni Llmożli\r,iają p|acc prz1 skrainic
słab},nr oś\Ą,ictlcniu
cll zasięg clośrłictlarria rl, podozelrr,ierli \\}llosi ] \.ł.5ll!
e) .Zu_]llik I),1ieJi/\oc
l) zilttc11lor,,,anl nlikI,oliln
g) obicktlrł 1,3 " Sllarp CCD
]') sysLenr koc]ou,ania oblilzLL: P.'\1.1llb \ lSC
g) roZdziellzość] 78{) ]inii PAI- 6(]() 1inii \ l S(
hl odporllośc na rvibI,acjc: 3,5C
i]odponrrlść na Lldclzcuil: _ilC
,i) lenlperatLlr pri]0\:od -]0'C do ] 7(]''a'
k) kat §idzcnia (l)oz\Pion\Cel) ll0x8]x ]52'P,\L l]l r80x ]5j'NTSC'
l] nonlll IP6')K
n]) \!!rnill) (szcri \\,,". s]g]l ,ś7 i,ł] ,1 70nlnl
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f. t}ł:
ir) 4 ditxl,v LED rlysokiej lrroc_,- dziulujace rr prxlczelrł.icni rrmoźlirviają place plzy sklajnie
slab!nl oś\\,jct]cniLl
b) zasiqg clośu,ictlania § podc7cf\ricni \ł,\,l]osi 7n1

c) dź\Ąięk
d) czuinik DZieli./Noc
c) obicktyu. ] ]j' Shaql CCD
1) r,odziclczość: 620 PĄL,l 750 N'|'sC]
g) oclponlośc na wibracjc: l0(i
h) odpol )śc na Udcżcllia: 5 ]G
i) ten1]]erat(ra plac},: od -]0"C r]o 70'C
.]) kąt \\.id7cnie (Poz\Pionxcał) 8ll x 68 r 1]5' PAL 86 x 7] x l]2" NTSC
k) nolma Il'67
l ) rrl.m i al,,v (szcrlwys,lgl J 8 1, 77,1 7onrrrr

INFORNlACE DODATKOWE:

], Te],nliu nlontażU uva,jzcn . \\c]I,ożclrie s_r,stenlu. przcszliolcnic u7\,tkownikóu,]
1J dni rlri poclpislnia unrtlll_,. ,

], l'crnlii] rozpoc7l]cia nronito1,orr,anil poie7aló\!_ l]ic Fóźniej niż j dni ocl zlrnrontil*ilnia
ufziJdzcli. \ł.1lożcllie s_r,stcnlLl i plzcszliolcnia placo\\nikó\\ ,/ellla\riliiąc.go.

], CwillaIlcin:
a) lol(ali7ator (iPs nlinilnuln jll lnicsi9cv
b) sorrda paliwolłl- ninirrrurll l8 rllicsięcl
c) batcria 7itsilaiąca nrininrunr l] rnjcsil]c),

:1. DOSlawca zaperr,ni doslęp do s_,-. slenrLl nonilolo\\anja Llost()so\\anY do potl7eb
./anlarriającegll. llość slal)o\\isk ko!rlpi]lcrc§\ch oritż osób uplarłnionlch lIininltlnl 5 nlć
rvigcc] niz I5.


