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1

DEFINICJE

1. Monitoring Wizyjny Miasta Zabrze (skrót MWMZ) - system mający na celu poprawę
bezpieczeostwa publicznego za pomocą obserwacji przestrzeni publicznej i zdarzeo
zachodzących na terenie miasta Zabrze oraz ich rejestracji za pomocą kamer
i innych urządzeo technicznych, prowadzący do wzrostu poczucia bezpieczeostwa
poprzez:


prowadzenie działao prewencyjnych



wykrywanie i przeciwdziałanie aktom noszących znamiona przestępstw
i wykroczeo



obserwację warunków pogodowych



nadzór nad infrastrukturą komunalną

2. Monitoring IP – technologia nowej generacji stosowana w monitoringu miejskim
wykorzystująca protokół internetowy TCP/IP do transmisji obrazu.
3. Infrastruktura sieciowa projektu MWMZ (zwana dalej infrastruktura MWMZ) kable światłowodowe – WAN, kable skrętkowe LAN

lub sieci radiowe

o parametrach umożliwiających przesyłanie sygnału wideo min. 25 klatek
na sekundę i rozdzielczości 1 CIF w czasie rzeczywistym przy użyciu protokołu
TCP/IP.
4. Zabrzaoska Szerokopasmowa Sied Światłowodowa (skrót ZMAN) – sied
szerokopasmowa obszaru miejskiego typu MAN (Metropolity Area Network) służąca
do realizacji wielu usług z zakresu programu budowy społeczeostwa informacyjnego
miasta Zabrze.
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WSTĘP

Niniejszy dokument ma stanowid koncepcję Monitoringu Wizyjnego Miasta Zabrze –
MWMZ będącą konsekwencją przyjętego Programu Budowy Społeczeostwa
Informacyjnego i Strategii Rozwoju Miasta Zabrze na lata 2008 - 2020, poprzez realizację
celu strategicznego Programu, jakim jest:

„Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców za pomocą technik IT”
Zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 14.12.2009 r. powołany
został Zespół ds. realizacji projektu Monitoringu Wizyjnego Miasta Zabrza – MWMZ
w latach 2009-2016 r.
Głównymi celami budowy monitoringu miejskiego jest
bezpieczeostwa mieszkaoców i poprawa wizerunku miasta poprzez:






wzrost

poczucia

działania i oddziaływania prewencyjne,
przeciwdziałanie aktom wandalizmu,
zmniejszenie przestępczości i gromadzenie materiałów dowodowych przeciwko
sprawcom przestępstw i wykroczeo,
kontrolowanie ruchu ulicznego i wszystkich miejsc użyteczności publicznej,
kontrolowanie stanu rzek i warunków pogodowych,

Do strategicznych zadao i celów tworzenia dokumentu koncepcji MWMZ można zaliczyd:
koordynowanie wszystkich działao związanych z monitoringiem wizyjnym
realizowanym przez służby odpowiedzialne za bezpieczeostwo w mieście
i jednostki organizacyjne miasta poprzez stworzenie odpowiednich mechanizmów
organizacyjno – technicznych;
uzgodnienie minimalnych wymagao technicznych, założeo i kryteriów dla budowy
docelowego monitoringu miasta Zabrza;
określenie procedur i ram organizacyjnych dla realizacji projektu MWMZ;
zaplanowanie środków budżetowych i zewnętrznych na realizację projektu
MWMZ;
wstępne zdefiniowanie etapów realizacji projektu w oparciu o postawione
kryteria i założenia.
Zgodnie ze wstępnymi założeniami, monitoringiem wizyjnym obejmowane będą
etapowo miejsca uznane za niebezpieczne, ze szczególnym uwzględnieniem ciągów
komunikacji pieszej, skrzyżowao o dużym natężeniu ruchu, placów, miejsc użyteczności
publicznej i innych. Miejsca te będą typowane w drodze wspólnych uzgodnieo władz miasta
z przedstawicielami służb odpowiedzialnych za bezpieczeostwo i porządek publiczny oraz
przedstawicielami zainteresowanych jednostek miejskich i zewnętrznych. Koordynację tych
działao sprawowad będą powołane w tym celu zespoły koordynacyjno – projektowe.
Monitoring wizyjny Miasta Zabrze
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ANALIZA INSTYTUCJONALNO-PRAWNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

3.1

PODSTAWOWE AKTY PRAWNE

1. Ustawa z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.01.142.1591 z późn. zm.)
w art. 7 ust. 1. pkt 14. nakłada na gminę obowiązek zapewnienia porządku
publicznego i bezpieczeostwa obywateli.
2. Ustawa z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.01.142.1592 j.t.)
zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 15 nakłada na powiat zadania publiczne o charakterze
ponad gminnym w zakresie porządku publicznego i bezpieczeostwa obywateli.
3. Ustawa z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.07.89.590 z późn. zm.)
w art. 20a daje organom właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego prawo
żądania udzielenia informacji, gromadzenia i przetwarzania danych niezbędnych
do realizacji zadao określonych w ustawie.
4. Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. 97.123.779 z późn. zm.)
na mocy art. 11 ust. 2. nadaje straży prawo do obserwowania i rejestrowania
przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeo w miejscach publicznych
w przypadku, gdy czynności te są niezbędne do wykonywania zadao oraz w celu
utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania
przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych, ochrony
obiektów komunalnych i urządzeo użyteczności publicznej.
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16.12.2009 r. w sprawie sposobu
obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeo
w miejscach publicznych przez straż gminną (miejską) (Dz.U. 09.220.1720) określa
sposób obserwowania zdarzeo w miejscach publicznych, rejestrowania ich oraz czas
przechowywania zgromadzonego materiału.
6. Ustawa z dnia 20.03.2009 r. o bezpieczeostwie imprez masowych (Dz.U. 09.62.504
z późn. zm.) określa m.in. zasady postępowania konieczne do zapewnienia
bezpieczeostwa imprez masowych, warunki bezpieczeostwa imprez masowych oraz
zasady gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących bezpieczeostwa imprez
masowych. Ustawa w art. 11 ust.1. wprost daje organizatorowi imprezy masowej
prawo do utrwalania przebiegu imprezy, a szczególności zachowania osób w niej
uczestniczących, za pomocą urządzeo rejestrujących obraz i dźwięk. Ponadto
ustawa reguluje sposób postępowania ze zgromadzonymi materiałami, czas
ich przechowywania oraz określa organy sporządzające wykaz stadionów, obiektów
lub terenów, na których utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą
urządzeo rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe. W ust. 9. ustawa odsyła
do rozporządzenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, które określid
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ma sposób utrwalania przebiegu imprezy masowej, uwzględniając jej rodzaj,
miejsca na stadionie, obiekcie lub na terenie podlegające obowiązkowej rejestracji
obrazu
i dźwięku oraz minimalne wymagania techniczne dla urządzeo rejestrujących obraz
i dźwięk, umożliwiające wykorzystanie zarejestrowanego materiału w postępowaniu
dowodowym w stosunku do osób zakłócających porządek.
7. Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 02.101.926 j.t.
z późn. zm.) określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych
oraz prawa osób fizycznych, których dane osobowe są lub mogą byd przetwarzane
w zbiorach danych. W przypadkach kiedy wizerunek osób znajdujących
się na nagraniach z monitoringu miejskiego jest połączony z innymi elementami
identyfikującymi osobę, organy odpowiedzialne za gromadzenie i przechowywanie
zapisów z kamer muszą stosowad się wprost do przepisów ustawy o ochronie
danych osobowych.
8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r.
w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadad urządzenia i systemy
informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. 04.100.1024
z późn. zm.).
9. Ustawa z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. 64.16.93 z późn. zm.)
w art. 23 obejmuje ochroną dobra osobiste człowieka, w tym wizerunek.
10. Uchwała LII/704/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dn. 19.04.2010 r. w sprawie przyjęcia
programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeostwa obywateli
i porządku publicznego na rok 2010 nałożyła na Prezydenta Miasta Zabrze
konkretne zadania w zakresie monitoringu miejskiego w Zabrzu, w tym zwiększenie
ilości kamer co najmniej o 50% i wykorzystanie monitoringu do poprawy
bezpieczeostwa publicznego i zapobiegania aspołecznym zachowaniom.

3.2

ANALIZA INSTYTUCJONALNA

Stworzenie Strefy Bezpieczeostwa dla Miasta Zabrze za pomocą systemu monitoringu
wizyjnego podyktowane zostało realizacją zapisu ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2001.142.1591 -j.t.), a w szczególności
art. 7 ust. 1 pkt. 14 ww. ustawy, który wśród zbiorowych potrzeb wspólnoty wymienia
m.in. porządek publiczny i bezpieczeostwo obywateli. Właścicielem systemu monitoringu
jest miasto, a zarządza nim Prezydent Zabrza za pośrednictwem Wydziału Zarządzania
Kryzysowego i Ochrony Ludności. Udział Prezydenta Miasta Zabrze w funkcjonowaniu
systemu monitoringu wizyjnego miasta Zabrze polega na jego finansowaniu, bieżącym

Monitoring wizyjny Miasta Zabrze

| Strona 9

utrzymaniu i obsłudze sprzętu przez pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego
i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
Działania podejmowane przy tworzeniu systemu monitoringu wizyjnego w Zabrzu
zgodne są także z art. 38a. ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami)
tworzącym komisję bezpieczeostwa i porządku celem realizacji zadao starosty w zakresie
zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadao w zakresie
porządku publicznego i bezpieczeostwa obywateli.
Do zadao komisji należy m.in.:


ocena zagrożeo porządku publicznego i bezpieczeostwa obywateli na terenie
powiatu,



przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania
przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeostwa obywateli.

Uchwałą nr LII/704/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19 kwietnia 2010 r. przyjęto
program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeostwa obywateli i porządku
publicznego na rok 2010. Na Prezydenta Miasta Zabrze nałożone zadania w zakresie
monitoringu miejskiego w Zabrzu, o których mowa w cz. I pkt 8 programu. Są to: realizacja
założeo systemu monitoringu miejskiego, zwiększenie ilości kamer co najmniej
o 50%, wykorzystanie monitoringu do poprawy bezpieczeostwa publicznego i zapobiegania
aspołecznym zachowaniom. Realizatorami powyższego będą Straż Miejska, Komenda
Miejska Policji w Zabrzu oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu
Miejskiego.
Stworzenie strefy bezpieczeostwa w Zabrzu poprzez zakup i instalację systemu
monitoringu wizyjnego jest również elementem Programu Budowy Społeczeostwa
Informacyjnego Miasta Zabrze (e-Zabrze), (Uchwała Nr XLVI/626/09 Rady Miejskiej
w Zabrzu z dnia 14.12.2009 r.). Program ten przewiduje funkcjonowanie systemu
monitoringu wizyjnego poprzez wykorzystanie m. in. sieci światłowodowej
oraz bezprzewodowej w ramach realizacji projektu „Monitoring Wizyjny Miasta Zabrze” –
MWMZ.
Zakłada się, iż liczba kamer w systemie, monitorujących miejsca niebezpieczne
i zagrożone przestępczością, docelowo osiągnie 256 w roku 2016. W pomieszczeniach
Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, który będzie miał swoją siedzibę
w budynku przy ul. Religi 1, zaplanowano 16 stanowisk nadzoru wizyjnego.
Projekt w I etapie przewiduje dzierżawę traktów światłowodowych w celu transmisji
sygnału z punktów kamerowych do stanowisk nadzoru wizyjnego. Docelowo obraz
ze wszystkich kamer będzie przesyłany za pomocą sieci szerokopasmowej ZMAN.
Poniżej przedstawiono środki wydatkowane w 2009 r. oraz zaplanowane
w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2010 – 2012.
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Tabela 1. Środki wydatkowane w 2009 r. oraz zaplanowane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata
2010 - 2012.

Rok

Wydatkowano

Kwota

1 185 tys.

2010

2011

2012

715 tys. 1 667 tys. 2 333 tys.

W 2009 roku Gmina Zabrze rozpoczęła realizację działao zmierzających do poprawy
bezpieczeostwa publicznego polegającego na wdrożeniu I etapu budowy Miejskiego
Systemu Monitoringu Wizyjnego.
Zgodnie z przyjętą koncepcją monitoringu wizyjnego w centrum Zabrza zostało
usytuowanych 16 punktów kamerowych etapu I. Wykaz lokalizacji punktów kamerowych
tego etapu przedstawiony został w podrozdziale 5.1.
Nadrzędne Centrum Nadzoru Wizyjnego Miasta Zabrze zlokalizowane jest w obiekcie
przy ul. Stalmacha, nad którym trwały zarząd sprawuje Wydział Zarządzania Kryzysowego
i Ochrony Ludności we współpracy z Strażą Miejską w Zabrzu. Straż Miejska udostępnia
nieodpłatnie pomieszczenie w którym zlokalizowane jest Centrum. Urząd Miejski ponosi
koszty związane z zatrudnieniem personelu (10 osób) i energią elektryczną.
Sprzęt wykorzystywany do gromadzenia danych (serwer) został umieszczony
w wydzielonym pomieszczeniu, do którego dostęp posiadają jedynie osoby upoważnione
zgodnie z przygotowaną przez ABI Instrukcją pracy w systemie MWMZ .
W roku 2010 rozpoczęła się realizacja II etapu projektu MWMZ. Wykaz lokalizacji
punktów kamerowych tego etapu przedstawiony został w podrozdziale 5.1 niniejszej
koncepcji.
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4

ORGANIZACYJNE
ZASADY
ZARZĄDZANIA,
KONSERWACJI
I ROZWOJU SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO

Jednym z strategicznych elementów realizacji projektu Monitoringu Wizyjnego
Miasta Zabrza – MWMZ jest określenie jego ram organizacyjnych. W tym celu proponuje
się powołanie zespołów: koordynacyjnego i wdrożeniowego, które współpracowałyby
z służbami mundurowymi. Na czele zespołów stałby prezydent Miasta Zabrze,
a kierownikiem projektu byłby Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony
Ludności zgodnie z poniższym schematem.

Rys.1. Ogólny schemat organizacyjny projektu MWMZ.

Po weryfikacji i zatwierdzeniu dokumentu koncepcji MWMZ wskazane jest wydanie
stosowanego zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze narzucające określone zadania
i zakresy czynności dla poszczególnych osób koordynujących, zarządzających
i odpowiedzialnych za wdrożenie projektu.

4.1
4.1.1

ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCY
ZADANIA OGÓLNE I SKŁAD ZESPOŁU ZARZĄDZAJĄCEGO

Do głównych zadao Zespołu Zarządzającego (ZZ) projektem MWMZ, należałoby:
Zarządzanie, monitorowanie i nadzór realizacji projektu zgodnie z przyjętymi
założeniami i harmonogramem.
Zatwierdzanie corocznych planów finansowych związanych z rozbudową MWMZ.
Raportowanie efektywności monitoringu miejskiego Radzie Miejskiej
i Prezydentowi Miasta.
Modyfikacja i zatwierdzanie założeo i kryteriów realizacji MWMZ.
Monitoring wizyjny Miasta Zabrze
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Zatwierdzanie zmian listy punktów kamerowych przyjętych do realizacji w danym
etapie.
Nadzór nad bieżącym serwisem i konserwacją systemu monitoringu.
Proponuje się następujący skład Zespołu Zarządzającego:
1) kierownik projektu - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
2) koordynator ds. inwestycji - Naczelnik Wydziału Inwestycji
3) koordynator projektu ds. informatycznych - Naczelnik Wydziału Informatyki
4) koordynator projektu ds. strategii - Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta
5) koordynator infrastruktury miejskiej – Główny Inżynier Miasta
Poniższy rysunek przedstawia Schemat organizacji zespołu zarządzającego

Rys.2. Schemat organizacyjny zespołu zarządzającego projektem MWMZ.

4.1.2

ZADANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU ZARZĄDZAJĄCEGO

Do zadao Kierownika Zespołu Projektowego należy w szczególności:
a. nadzór nad realizacją i koordynowanie przebiegu prac związanych
z realizacją projektu,
b. monitoring i kontrola realizacji projektu na poziomie strategicznym,
c. kierowanie pracą Zespołu,
d. zwoływanie narad Zespołu,
e. nadzór nad przygotowaniem finansowym projektu i jego realizacji,
f. dokonywanie odbiorów poszczególnych etapów wykonania projektu
we współpracy z pozostałymi członkami Zespołu,
g. bieżąca współpraca z wykonawcą projektu,
h. nadzór nad bieżącym serwisem i konserwacją systemu monitoringu,
i. koordynowanie współpracy z służbami mundurowymi: SM, KMP i KM PSP.
Do zadao Koordynatora Projektu ds. inwestycji należy w szczególności:
a. wsparcie w bieżących zadaniach Kierownika Zespołu,
b. wsparcie w zakresie inwestycyjnym,
c. funkcje doradcze,
Monitoring wizyjny Miasta Zabrze
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d. bieżące raportowanie Kierownikowi Zespołu wszelkich zagrożeo projektu,
e. współpraca z Kierownikiem i pozostałymi członkami Zespołu,
f. wykonywanie innych poleceo i zadao wyznaczonych przez Kierownika
Zespołu.
Do zadao Koordynatora Projektu ds. informatyki należy w szczególności:
a. wsparcie w bieżących zadaniach Kierownika Zespołu,
b. współpraca w zakresie informatycznym i opiniowanie specyfikacji
technicznych zaproponowanych rozwiązao niezbędnych do realizacji
projektu,
c. wsparcie w zakresie informatycznym,
d. funkcje doradcze,
e. bieżące raportowanie Kierownikowi Zespołu wszelkich zagrożeo projektu,
f. współpraca z Kierownikiem i pozostałymi członkami Zespołu,
g. wykonywanie innych poleceo i zadao wyznaczonych przez Kierownika
Zespołu.
Do zadao Koordynatora Projektu ds. Infrastruktury Miejskiej należy w szczególności:
a. wsparcie w bieżących zadaniach Kierownika Zespołu,
b. współpraca w zakresie technicznym,
c. opiniowanie specyfikacji technicznych zaproponowanych
niezbędnych do realizacji projektu,

rozwiązao

Do zadao Koordynatora Projektu ds. strategii miasta i pozyskiwania środków
zewnętrznych należy w szczególności:
a. bieżąca współpraca z instytucją zarządzającą Regionalnego Programu
Operacyjnego WSL oraz innymi instytucjami dysponującymi zewnętrznymi
środkami,
b. bieżący monitoring realizacji projektu i założonych wskaźników,
c. bieżąca współpraca z wykonawcą projektu oraz konsultantami
przygotowującymi studium wykonalności i innej dokumentacji projektowej,
d. bieżące raportowanie Kierownikowi Zespołu wszystkich etapów prac
i wszelkich zagrożeo projektu,
e. współpraca z Kierownikiem i pozostałymi członkami Zespołu,
f. wykonywanie innych poleceo i zadao wyznaczonych przez Kierownika
Zespołu.
Do zadao Skarbnika Miasta należy w szczególności:
a. zapewnienie płynności finansowej projektu,
b. finansowe przygotowanie projektu do aplikacji o środki Unii Europejskiej
i realizacji projektu,
Monitoring wizyjny Miasta Zabrze
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c. sporządzanie sprawozdao z realizacji projektu w zakresie budżetu gminy

4.2

ZESPÓŁ WDROŻENIOWY

4.2.1

ZADANIA OGÓLNE I SKŁAD ZESPOŁU WDROŻENIOWEGO

Do głównych zadao Zespołu Wdrożeniowego (ZW) projektu MWMZ, należałoby:
Odbieranie projektów technicznych na realizacje poszczególnych etapów MWMZ.
Poszukiwanie środków zewnętrznych i składanie wniosków aplikacyjnych
na współfinansowanie realizacji poszczególnych etapów MWMZ
Rozpatrywanie wniosków dotyczących podłączenia kamer finansowanych
ze środków zewnętrznych przez inne instytucje publiczne.
Przygotowanie zmian listy punktów kamerowych przyjętych do realizacji w danym
etapie.
Przygotowanie postępowao przetargowych dla poszczególnych etapów MWMZ.
Uczestnictwo w odbiorach poszczególnych etapów MWMZ.
Koordynacja prac związanych z serwisem i konserwacją systemu monitoringu.
Proponuje się następujące składy poszczególnych zespołów:
1) koordynator ds. wdrażania sytemu monitoringu - Zastępca Naczelnika Wydziału
Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności;
2) koordynator ds. Administracyjno-Technicznych - Inspektor Wydział ZKOL
3) koordynator ds. wdrażania systemu Zarządzania Ruchem Miejskim - Naczelnik
Wydziału Infrastruktury Komunalnej;
4) Administrator Bezpieczeostwa Informacji - Inspektor Wydziału Informatyki;
5) członek Zespołu - Zastępca Naczelnika Wydziału Informatyki;
6) członek Zespołu - Inspektor Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta;
7) członek Zespołu - Główny Księgowy;
8) koordynator ds. bezpieczeostwa - Komendant Straży Miejskiej w Zabrzu;
9) koordynator ds. bezpieczeostwa - Komendant Straży Pożarnej Miejskiej w Zabrzu;
10) koordynator ds. bezpieczeostwa - Komendant Straży Miejskiej w Zabrzu;
Poniższy rysunek przedstawia Schemat organizacji zespołu wdrożeniowego.
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Rys.3. Schemat organizacyjny zespołu wdrożeniowego MWMZ.

4.2.2

ZADANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU WDROŻENIOWEGO

Do zadao Koordynatora ds. wdrażania sytemu monitoringu należy w szczególności:
a. koordynowanie przebiegu prac związanych z bieżącą realizacją projektu,
b. monitoring i kontrola realizacji projektu na poziomie operacyjnym,
c. koordynacja prac Zespołu i współpraca z jednostkami uczestniczącymi
w realizowanym projekcie,
d. koordynacja prac zgodnie z przyjętym harmonogramem wykonania
poszczególnych etapów projektu,
e. koordynacja prac nad projektem pod względem realizacji umów
z wykonawcami,
f. koordynowanie prac związanych z bieżącym serwisem i konserwacją
funkcjonującego systemu monitoringu.
Do zadao Koordynatora ds. administracyjno - technicznych należy w szczególności:
a. wsparcie w bieżących zadaniach Kierownika Zespołu,
b. koordynacja prac nad projektem w oparciu o Ustawę o zamówieniach
publicznych,
c. koordynacja prac w zakresie funkcjonalnym i technicznym projektu,
d. realizacja umów z wykonawcami,
e. bieżące raportowanie Kierownikowi Zespołu wszelkich zagrożeo projektu,
f. współpraca z Kierownikiem i pozostałymi członkami Zespołu,
g. wykonywanie innych poleceo i zadao wyznaczonych przez Kierownika
Zespołu,
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h. rejestracja wszystkich zgłoszeo związanych z serwisem i konserwacją
funkcjonującego systemu monitoringu.
Do zadao Administratora Bezpieczeostwa Informacji należy w szczególności:
a.
b.
c.
d.

uczestnictwo w przygotowywaniu dokumentacji przetargowych
bieżące raportowanie Kierownikowi Zespołu wszelkich zagrożeo projektu,
koordynacja projektu w zakresie Administracji Bezpieczeostwa Informacji,
wykonywanie innych poleceo i zadao wyznaczonych przez Kierownika
Zespołu.
e. wsparcie w bieżących zadaniach Kierownika Zespołu.
Do zadao Koordynatorów ds. bezpieczeostwa należy w szczególności:
a.
b.
c.
d.
e.

wsparcie w bieżących zadaniach Kierownika Zespołu,
funkcje doradcze,
bieżące raportowanie Kierownikowi Zespołu wszelkich zagrożeo projektu,
współpraca z Kierownikiem i pozostałymi członkami Zespołu,
wykonywanie innych poleceo i zadao wyznaczonych przez Kierownika
Zespołu.

Do zadao Koordynatora ds. wdrażania systemu Zarządzania Ruchem Miejskim należy
w szczególności:
a. koordynowanie wszystkich działao związanych z realizacją projektu
Zarządzanie Ruchem Miejskim - ZRM (włączeniem kamer ZRM
do monitoringu miejskiego),
b. wsparcie w bieżących zadaniach Kierownika Zespołu,
c. funkcje doradcze,
d. współpraca z Kierownikiem i pozostałymi członkami Zespołu,
e. wykonywanie innych poleceo i zadao wyznaczonych przez Kierownika
Zespołu.
Do zadao Członków zespołu należy w szczególności:
a. uczestnictwo w przygotowywaniu dokumentacji przetargowych
b. bieżące raportowanie Kierownikowi Zespołu wszelkich zagrożeo projektu,
c. wykonywanie innych poleceo i zadao wyznaczonych przez Kierownika
Zespołu.
d. wsparcie w bieżących zadaniach Kierownika Zespołu,
e. konsultowanie lokalizacji nowych kamer planowanych na następny
rok budżetowy,
f. przygotowywanie propozycji zmian do lokalizacji kamer i obszarów przez
nich monitorowanych,
g. prowadzenie księgowości projektu,
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h. weryfikacja dokumentów do zapłaty,
i. sporządzanie przelewów,
j. sporządzanie sprawozdao z realizacji projektu w zakresie jednostki
budżetowej.

4.3

ZASADY KONSERWACJI SYSTEMU

Istotnym elementem realizacji projektu Monitoringu Wizyjnego Miasta Zabrza –
MWMZ jest ustalenie zasad konserwacji i serwisu systemu.
Podstawowym założeniem przy realizacji usług konserwacji i serwisu systemu jest
wykonywanie ich zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych i z przygotowanymi
według niej procedurami stanowiącymi „Instrukcję pracy w systemie MWMZ”.
W procedurach tych muszą byd określone szczegółowe tryby dopuszczenia tylko
upoważnionych osób do systemu i środki techniczne ochrony danych.
Do zakresu usług konserwacji i serwisu można zaliczyd
1) kontrole poprawności funkcjonowania systemu raz w miesiącu.
2) wykonanie okresowego przeglądu systemu, co sześd miesięcy, obejmującego:
– przegląd stanu technicznego systemu,
– czyszczenie i konserwację urządzeo,
– mycie obudów kamer oraz szafek telewizyjnych;
3) serwis sieci transmisji sygnałów wizyjnych sterujących oraz sieci zasilającej;
4) dokonywanie zmian w konfiguracji urządzeo i oprogramowaniu zlecanych przez
Zamawiającego;
5) usuwanie drobnych usterek urządzeo i sprzętu ( nie wymagających zakupów części)
stwierdzonych w trakcie przeglądów oraz zgłaszanych przez Zamawiającego;
6) kwalifikacje uszkodzonych urządzeo i sprzętu do naprawy oraz ich demontaż
po uzgodnieniu z Zamawiającym,
7) wysyłanie i odbiór urządzeo i sprzętu do (z) wskazanego przez Zamawiającego
zakładu naprawy,
8) montaż i uruchomienie naprawionych urządzeo i sprzętu w systemie.
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5

ANALIZA AKTUALNEGO
W MIEŚCIE

5.1

STANU

MONITORINGU

WIZYJNEGO

STAN AKTUALNY

Z przekazanych informacji z UM wynika, że budowa monitoringu miasta Zabrza
rozpoczęła się już w 2009 roku, w którym to zrealizowano I etap projektu. Poniższa tabela
przedstawia zakres I etapu projektu MWMZ.
Tabela 2. Wykaz punktów kamerowych I etapu MWMZ.

Symbol
kamery

Nazwa
kamery

Symbol punktu
monitoringu

K001

Kamera 1

PM001

K002
K003
K004
K005
K006

Kamera 2
Kamera 3
Kamera 4
Kamera 5
Kamera 6

PM002
PM003
PM004
PM005
PM006

K007

Kamera 7

PM007

K008

Kamera 8

PM008

K009
K010
K011
K012
K013
K014
K015
K016

Kamera 9
Kamera 10
Kamera 11
Kamera 12
Kamera 13
Kamera 14
Kamera 15
Kamera 16

PM009
PM010
PM011
PM012
PM013
PM014
PM015
PM016

Lokalizacja kamery
Skrzyżowanie ulic Wolności i Powstaoców
Śląskich
Plac Warszawski
Skrzyżowanie ulic Wolności i Korfantego
Plac Teatralny
Skrzyżowanie ulic 3 Maja i Floriana
Plac Dworcowy i ulica Dworcowa
Skrzyżowanie ulic Bytomskiej i Powstaoców
Śląskich oraz Plac Teatralny
Teren dworca komunikacji miejskiej
(autobusowej) - ul. Goethego
Plac Krakowski
Skrzyżowanie ulic Wolności i Miarki
Skrzyżowanie ulic de Gaulle'a i 1 Maja
Dom Muzyki i Taoca - ul. de Gaulle'a
Skrzyżowanie ulic 3 Maja i Szczęśd Boże
Skrzyżowanie ulic Dubiela i Góry Świętej Anny
Skrzyżowanie ulic Roosevelta i 3 Maja
Skrzyżowanie ulic Roosevelta i de Gaulle'a

Do kooca roku 2010 zostanie zrealizowany II etapu projektu, którego zakres
przedstawiania tabela nr 3.
Tabela 3. Wykaz punktów kamerowych II etapu MWMZ.

Symbol
kamery

Nazwa
kamery

Symbol punktu
monitoringu

K017
K018
K019
K020
K021
K022

Kamera 17
Kamera 18
Kamera 19
Kamera 20
Kamera 21
Kamera 22

PM017
PM018
PM019
PM020
PM021
PM022
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Lokalizacja kamery
Skrzyżowanie ulic Roosevelta i Damrota
Skrzyżowanie ulic Wolności i Piłsudskiego
Skrzyżowanie ulic Tarnopolskiej i Chopina
Okolice ul. Tarnopolskiej i placu Kroczka
Skrzyżowanie ulic Krakowskiej i Jordana
Okolice ul. Bytomskiej 7
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K023
K024

5.2

Kamera 23
Kamera 24

PM023
PM024

Okolice ul. Bytomskiej 83
Skrzyżowanie ulic Bytomskiej i Okrzei

WYNIKI ANALIZY

Na podstawie ankietyzacji przeprowadzonej poprzez stronę internetową
(http://ankieta.wibcom.pl) wśród 129 jednostek miejskich, zidentyfikowano obecny stan
zaopatrzenia w kamery oraz potrzeby w tym zakresie. Wyniki przedstawiają
się następująco:
Obecnie w mieście funkcjonuje 16 kamer zrealizowanych w ramach I etapu
MWMZ, a na etapie realizacji jest 8 punktów kamerowych (II etap).
46 jednostek posiada zainstalowane kamery, jedna jednostka jest w trakcie
instalacji, natomiast 82 jednostki nie posiadają zainstalowanych kamer
monitorujących.
Ogólna liczba kamer wewnętrznych w miejskich jednostkach to 276 sztuk, z czego
aż 64 posiada Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Liczba kamer zewnętrznych
to 243. Kamery zewnętrzne monitorują głównie wejścia do budynków, boiska,
ogrodzone tereny poszczególnych obiektów, czy parkingi. Kamery wewnętrzne
najczęściej występują w jednostkach oświatowych monitorując głównie korytarze.
Wśród ankietowanych jednostek 56 planuje zakup kamer w ogólnej ilości 749
sztuk. 72 jednostki nie mają takich planów. 122 jednostki chcą włączyd swoje
systemy do monitoringu miejskiego, natomiast 6 jednostek nie widzi takiej
potrzeby wskazując następujące przyczyny:
- Straż Miejska: kamery obserwują wyłącznie budynek i jego najbliższe
otoczenie oraz ogrodzony teren własny. Kamery są pod całodobowym nadzorem
dyżurnego SM. Kamery nie obserwują miejsc publicznych poza samą
nieruchomością SM. W otoczeniu budynku SM nie ma zbyt wiele zdarzeo,
co uzasadniałoby koniecznośd obserwacji terenu za pośrednictwem monitoringu
wizyjnego miasta.
- ZSS 41: obiekt szkolny jest dozorowany przez pracowników 24 godziny
na dobę, w obrębie placówki planowany jest monitoring miejski.
Pozostałe jednostki (SP nr 28, Miejska Biblioteka Publiczna, Przedszkole
nr 45, ZSMS) nie podały przyczyny.
26 jednostek wskazało potrzebę wypożyczenia kamer przenośnych do obsługi
organizacji imprez.
Ponadto poprzez ankiety zebrano informacje na temat priorytetów realizacji
planowanych punktów kamerowych spośród 223 zaproponowanych przez Komendę
Miejską Policji (KMP). Każda z jednostek mogła w skali od 1 do 7 punktów przyznad
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priorytet instalacji każdemu punktowi kamerowemu. Zebrane wyniki przedstawiono
w tabeli będącej załącznikiem nr 1 do koncepcji.

5.3

PODSUMOWANIE ANALIZY
Z wykonanej analizy wynika, iż:

1) Z ankiet wynika, że potrzeby miasta Zabrze przekraczają prawie dwukrotnie ilośd
wstępnie planowanych punktów kamerowych do realizacji w ramach projektu MWMZ
zgłoszonych przez Komendę Miejską Policji (223 szt.).
2) Jednostki miejskie oprócz posiadanych już kamer zewnętrznych 243 szt. zgłosiły
potrzebę zakupu 749 szt. w ramach monitoringu miejskiego.
3) W celu realizacji docelowej ilości punktów kamerowych należy projekt podzielid
na etapy określające plan na każdy rok budżetowy.
4) W celu zabezpieczenia prawidłowej organizacji imprez masowych organizowanych
przez jednostki miejskie należy zakupid kamery działające w wysokiej rozdzielczości
w określonej ilości.
5) Przy wyznaczaniu poszczególnych etapów należy uwzględniad wskazane obszary
zarówno przez służby mundurowe jak i jednostki miejskie.
6) Należy starad się pozyskad środki zewnętrzne na realizację tak dużego przedsięwzięcia
jak i możliwośd współfinansowania tego projektu przez inne instytucje zewnętrzne.
7) Przy tworzeniu dokumentacji technicznej dla poszczególnych etapów należy uwzględnid
możliwośd podłączenia kamer istniejących do systemu monitoringu miejskiego,
analizując ich lokalizacje (np. obszary monitorowane: boiska, drogi, place)
oraz dostępnośd infrastruktury sieciowej.
8) Docelowy system powinien byd skalowalny z możliwością jego Rozwoju przekraczającą
nawet 1000 punktów kamerowych.
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6

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA I KRYTERIA REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH
ELEMENTÓW SYSTEMU

Zgodnie z przyjętą definicją MWMZ i przeprowadzonymi analizami potrzeb
do głównych założeo budowy monitoringu można zaliczyd:
Docelowy monitoring miejski będzie obejmowad wszystkie dzielnice miasta
i będzie realizowany w oparciu o przyjęte etapy w zależności od posiadanych
środków finansowych i dostępnej infrastruktury sieciowej.
Zgodnie z przeprowadzoną analizą ilośd nowych kamer planowanych
do podłączenia w MWMZ może obejmowad około 512 kamer wyznaczonych przez
służby mundurowe i jednostki miejskie.
W zależności od parametrów technicznych planowane jest również podłączenie
aktualnie eksploatowanych kamer w jednostkach miejskich około 241 szt.
Dopuszcza się również podłączanie do MWMZ kamer zakupionych przez inne
organizacje po uzgodnieniu z zespołem zarządzającym MWMZ (np. spółdzielnie
mieszkaniowe, banki, uczelnie wyższe i inne jednostki publiczne).
Zakłada się podłączenie do monitoringu wizyjnego kamer zakupionych w ramach
projektu Zarządzanie Ruchem Miejskim (ZRM).
System monitoringu tworzony będzie w oparciu o technologię IP umożliwiającą
przesyłanie sygnału za pomocą sieci teleinformatycznej do wielu centrów dozoru
wizyjnego – CDW i punktów podglądu wizyjnego – PPW.
Dane ze wszystkich kamer będą przechowywane w okresie od 14 do 30 dni
z możliwością dalszej archiwizacji. Przyjęty czas rejestracji dla sprawnego
działania całego systemu to 21 dni bez potrzeby nadpisywania danych.
Rejestratory będą nagrywad obraz z każdej kamery z prędkością min. 8 kl./s
z możliwością 25 kl./s i min. 2CIF z możliwością 4CIF w zależności od konfiguracji.
Założenia główne podzielono na następujące grupy:


założenia dotyczące obszaru monitorowanego;



założenia dotyczące infrastruktury przesyłu danych;



założenia dotyczące potrzeb w zakresie kadrowym;



założenia dotyczące potrzeb w zakresie Centrów rejestracji;



założenia dotyczące potrzeb w zakresie Centrów Dozoru Wizyjnego.
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6.1

ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE OBSZARU MONITOROWANEGO

Mając na uwadze obecnie funkcjonujące przepisy projekt MWMZ swoim zakresem
może obejmowad następujące obszary:


miejsca publiczne wskazane przez służby mundurowe i jednostki miejskie
jako szczególnie niebezpieczne,



obszary organizacji imprez masowych,



mienie publiczne narażane na dewastację i niszczenie (szczególnie
w obszarze rewitalizowanym),



ulice i skrzyżowania strategiczne dla ruchu drogowego,



obszary wodne istotne dla obserwacji warunków pogodowych.

Obszary, które nie mogą byd monitowane to:

6.2



wnętrza budynków jednostek miejskich (np. szkół),



mieszkania
prywatne
(wyłączenie
zdefiniowanych stref prywatności),

z

obszaru

monitorowanego

ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE INFRASTRUKTURY PRZESYŁU DANYCH

Zgodnie z przyjętym programem budowy społeczeostwa informacyjnego, połączenia
pomiędzy poszczególnymi punktami kamerowymi oraz Centrum Monitoringu i innymi
lokalizacjami wchodzącymi w zakres rzeczowy projektu MWMZ, będą w głównej mierze
realizowane za pośrednictwem infrastruktury wybudowanej w ramach projektów ZMAN.
Infrastrukturę wykorzystywaną w projekcie MWMZ można podzielid na trzy grupy:
- światłowody miejskie wybudowane w ramach projektu ZMAN,
- sied bezprzewodowa wybudowana w ramach projektu ZMAN.
- światłowody wydzierżawione od niezależnych operatorów.
Sied szerokopasmowa obszaru miejskiego ZMAN realizowana będzie w następujących
etapach:


ZMAN 1 - Projekt ZMAN opierał się będzie na stworzeniu szerokopasmowej sieci
klasy MAN bazującej na najnowszych i innowacyjnych technologiach.
Sied o zasięgu ogólnomiejskim połączy ze sobą wyznaczone obiekty użyteczności
publicznej. W ramach projektu zostanie wybudowana kanalizacja teletechniczna
wraz z okablowaniem światłowodowym, zostaną wybudowane punkty
szkieletowe, dystrybucyjne i dostępowe, wyposażone w przełącznice
światłowodowe. Projekt jest podstawą całej strategii e-Zabrze oraz zawartych
w niej projektów. Poprzez wybudowanie sieci MAN zostaną stworzone warunki
dla rozwoju wszelakich usług elektronicznych, a co za tym idzie szeroko
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rozumianego społeczeostwa informacyjnego. Realizacja I. etapu sieci
szerokopasmowej odbywad się będzie w ramach projektu SILESIANET.
ZMAN 2 - W ramach II etapu budowy miejskiej sieci szerokopasmowej zostanie
rozbudowana infrastruktura powstała w I etapie. Zostaną wyznaczone nowe
punkty przeznaczone do podłączenia do sieci. Dobudowana zostanie kanalizacja
teletechniczna wraz z okablowaniem światłowodowym. Zostaną wybudowane
nowe punkty dystrybucyjne i dostępowe. Rozbudowa sieci jest podstawą
do rozwoju różnego rodzaju usług elektronicznych na dalszym obszarze miasta.
Zapewni to wprowadzenie na terytorium objętym działaniem sieci MAN miasta
Zabrze technik informatyzacji subregionu takich jak: e-administracja, e-edukacja,
e-zdrowie, informatyzacja kultury, informatyzacja nauki, elektroniczny obieg
dokumentów. Sied ta może zostad wykorzystana także do podniesienia
bezpieczeostwa w mieście. Wyznaczenie nowych lokalizacji niezbędnych
do podłączenia w II etapie budowy sieci miejskiej zostanie przeprowadzone
na podstawie dokonanej inwentaryzacji aktualnych potrzeb miasta.
ZMAN 3 - Projekt ma na celu wybudowanie ostatniej części kanalizacji
teletechnicznej wraz z okablowaniem światłowodowym w ramach budowy
miejskiej szkieletowej sieci szerokopasmowej nowej generacji. Po zrealizowaniu III
etapu sieci szerokopasmowej, powstanie kompleksowa sied MAN zlokalizowana
na obszarze całego miasta, dzięki czemu będzie można podłączyd wszystkie
jednostki użyteczności publicznej i zapewnid im dostęp do usług realizowanych
w ramach strategii e-Zabrze, a opartych na sieci miejskiej. Zrealizowane
ww. przedsięwzięcia znacząco podniosą atrakcyjnośd inwestycyjną miasta Zabrze
oraz przyczynią się do rozwoju szeroko rozumianych e-usług na rzecz
społeczeostwa. Zaprojektowanie i wybudowanie ostatniej części miejskiej
szkieletowej sieci szerokopasmowej nastąpi w oparciu o wybudowaną
infrastrukturę w I i II etapie oraz w oparciu o wyznaczone punkty niezbędne
do podłączenia.
ZMAN 4 - Zaprojektowanie i wybudowanie części miejskiej sieci szerokopasmowej
przy wykorzystaniu technologii bezprzewodowych WIMAX w oparciu
o wybudowaną w trzech poprzednich etapach budowy sieci miejskiej
infrastrukturę. Projekt ZMAN4 ma na celu podłączenie lokalizacji, których
nie można było podłączyd za pomocą łączy światłowodowych. Jest to IV etap
realizacji projektu budowy sieci szerokopasmowej miasta Zabrze- ZMAN.
W ramach tego etapu zostanie wykonana sied o zasięgu ogólno-miejskim służąca
do połączenia punktów dystrybucyjnych sieci światłowodowej ZMAN
z bezprzewodowymi punktami dostępowymi. Punkty bezprzewodowe będą
obejmowad obiekty użyteczności publicznej oraz inne punkty bezprzewodowe,
takie jak np. kamery monitoringu miejskiego. Zapewni to 100% pokrycie całego
obszaru miasta siecią szerokopasmową.
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Dopuszcza się również dzierżawę łączy światłowodowych od firm posiadających taką
infrastrukturę w zależności od potrzeb na określony czas do momentu wybudowania sieci
szerokopasmowych ZMAN przez miasto.

6.3

ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE POTRZEB W ZAKRESIE KADROWYM
W zakresie zatrudnienia osób do dozoru wizyjnego zakłada się następujące warunki:
1 stanowisko dozoru wizyjnego może obsłużyd od 8 do 16 kamer (należy przyjąd,
że 2 stanowiska zlokalizowane w Straży Miejskiej mogą obsłużyd od 16 do 32
punktów kamerowych)
Rozwój monitoringu wymagad będzie tworzenia dalszych – lokalnych – stanowisk
monitoringu wizyjnego miasta, ewentualnie stworzenia Głównego Centrum
Dozoru i Rejestracji, które będzie w stanie obsłużyd pozostałe kamery
Monitoringu Wizyjnego Miasta .
Zapewnienie ciągłości pracy stanowiska CMW ( Centrum Monitoringu Wizyjnego)
poprzez zatrudnienie min 3 osób na 1 stanowisko dozoru tylko w przypadku
konieczności ciągłego dozoru (przez 24 godz.) wytypowanych kamer w ramach
projektu technicznego (nie wszystkie
kamery muszą byd obserwowane
na stanowiskach, mogą byd tylko rejestrowane).
Stworzenie możliwośd zatrudnienia osób niepełnosprawnych na stanowiskach
operatorskich przy udziale PFRON oraz Powiatowego Urzędu Pracy.
Zakłada się, że jednostki organizacyjne takie jak spółdzielnie mieszkaniowe,
administracje, wspólnoty mieszkaniowe, ośrodki sportowe mogą prowadzid
samodzielnie dozór wizyjny na własnych (lokalnych) stanowiskach dozoru,
a rejestracja odbywad się będzie centralnie w Głównym Centrum Rejestracji GCR z uwagi na koniecznośd właściwego zabezpieczenia ewentualnego materiału
dowodowego dla potrzeb postępowania sądowego.

6.4

ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE POTRZEB W ZAKRESIE CENTRÓW DOZORU
WIZYJNEGO

Przy planowaniu rozbudowy i tworzenia centrów rejestracji należy uwzględnid
następujące założenia:


pomieszczenia przeznaczone na centra dozoru wizyjnego nie mogą
byd zlokalizowane wraz z pomieszczeniami centrów rejestracji,



pomieszczenia centrów rejestracji powinny posiadad sied strukturalną (LAN)
umożliwiającą szybką transmisje danych,
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pomieszczenia przeznaczone na centra dozoru wizyjnego powinny
byd wyposażone w ergonomiczne umeblowanie stanowisk dozoru
zapewniające efektywną pracę,



pomieszczenia centrów dozoru wizyjnego powinny posiadad sprzęt
do potrzymania napięcia na stanowiskach dozoru wizyjnego,



pomieszczenia powinny byd klimatyzowane,



dostęp do centrów dozoru wizyjnego musi byd określony szczegółowo
w instrukcji pracy w systemie MWMZ opracowanej przez Administratora
Bezpieczeostwa Informacji w oparciu o przepisy ochrony danych osobowych,



zaleca się organizowanie centrów dozoru wizyjnego w pomieszczeniach
stanowiących własnośd jednostek miejskich.

Do realizacji projektu MWMZ w zakresie tworzenia centrów dozoru wizyjnego planuje
się wykorzystanie pomieszczeo w następujących lokalizacjach:


ul. Religi 1 - pomieszczenia Głównego Centrum Dozoru Wizyjnego (GCDW)
zapewniające organizację 16 stanowisk dozoru wizyjnego i mogące obsłużyd
od 64 do 128 punktów kamerowych);



ul. Stalmacha 9 - pomieszczenie Centrum Dozoru Wizyjnego nr 1 (CDW1)
Straży Miejskiej zapewniające organizację 2 stanowisk dozoru wizyjnego
mogące obsłużyd od 16 do 32 punktów kamerowych);



ul. Stalmacha 9 - pomieszczenie Punktu Podglądu Wizyjnego nr 1 (PPW1)
Straży Miejskiej;



ul. 1-go Maja 10 - pomieszczenie Punktu Podglądu Wizyjnego nr 2 (PPW2)
Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu zapewniające organizację stanowisk
do podglądu kamer na których zgłoszono zdarzenia mające charakter
przestępstwa;



ul. Stalmacha 22 - pomieszczenie Punktu Podglądu Wizyjnego nr 3 (PPW3)
Komendy Miejskiej Paostwowej Straży Pożarnej w Zabrzu zapewniające
organizację stanowisk do podglądu kamer na których zgłoszono zdarzenia
mające charakter zagrożenia pożarowego i powodziowego.

Należy założyd, iż rozwój monitoringu wymagad będzie tworzenia dalszych –
lokalnych – stanowisk dozoru monitoringu wizyjnego miasta, które pozwolą obsłużyd
pozostałe kamery Monitoringu Wizyjnego Miasta Zabrze w ramach jego rozwoju.
Lokalizacja tych centrów może byd uzależniona od dostępności infrastruktury
światłowodowej, stanu własności danego budynku i etapu realizacji projektu.
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6.5

ZAŁOŻENIA
REJESTRACJI

DOTYCZĄCE

POTRZEB

W

ZAKRESIE

CENTRÓW

Przy planowaniu rozbudowy i tworzenia centrów rejestracji należy uwzględnid
następujące założenia:


pomieszczenia przeznaczone na centra rejestracji nie mogą
zlokalizowane wraz z pomieszczeniami centów dozoru wizyjnego,



pomieszczenia centrów rejestracji muszą byd wydzielone i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich,



dostęp do centrów rejestracji musi byd określony w instrukcji pracy
w systemie MWMZ opracowanej przez Administratora Bezpieczeostwa
Informacji w oparciu o przepisy ochrony danych osobowych,



pomieszczenie centrum rejestracji powinno posiadad: zasilanie alternatywne
z innej linii z potrzymaniem napięcia (zasilacz awaryjny lub agregat
prądotwórczy); klimatyzacje i gazowy system gaszenia pożaru.



zaleca się organizowanie centrów rejestracji w pomieszczeniach serwerowni
zarządzanych przez jednostki miejskie.

byd

Do realizacji projektu MWMZ w zakresie tworzenia centrów rejestracji planuje
się wykorzystanie pomieszczeo w następujących lokalizacjach:

6.6



ul. Religi 1 - pomieszczenia Głównego Centrum Rejestracji (GCR)
zapewniające organizację 1 stanowiska administratora odpowiedzialnego
za rejestrację wszystkich punktów kamerowych miasta (nawet do 1024
punktów kamerowych);



ul. Stalmacha 9 - pomieszczenie Zapasowego Centrum Rejestracji (ZCR).

KRYTERIA WYZNACZENIA ETAPÓW PROJEKTU MWMZ

Biorąc pod uwagę przedstawione wyżej założenia przyjmuje się następujące kryteria
wyznaczania etapów realizacji projektu MWMZ:
6.6.1

KRYTERIUM SPOŁECZNE

Kryterium oparte na priorytetach instalacji punktów kamerowych ustalonych
ze służbami mundurowymi i jednostkami miejskimi na podstawie ankiet. Według tego
kryterium została nadana punktacja dla poszczególnych kamer przestawiona w tabeli
będącej załącznikiem nr 1.
6.6.2

KRYTERIUM FINANSOWE
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Kryterium uwzględniające możliwośd budowy punktów kamerowych w oparciu
o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych UE i źródeł zewnętrznych.
Według tego kryterium należałoby uwzględnid w pierwszej kolejności punkty kamerowe
leżące na obszarze rewitalizowanym oraz punkty, które mogą byd sfinansowane przez inne
organizacje publiczne i niepubliczne. Należy również tu uwzględnid możliwośd budowania
monitoringu na obszarach posiadających infrastrukturę szerokopasmową powstającą
w ramach projektu SILESIANET i środków UE. Po przeprowadzeniu audytu technicznego
kamer obecnie zainstalowanych w jednostkach miejskich należy uwzględnid możliwośd
adaptacji i dołączenia części kamer do MWMZ stosunkowo niewielkim kosztem.
6.6.3

KRYTERIUM LOKALIZACYJNE

Kryterium oparte na umiejscowieniu punktów kamerowych w obszarach, na których
istnieje infrastruktura sieciowa. Według tego kryterium należy w pierwszej kolejności
budowad punkty kamerowe w miejscach gdzie można szybko wybudowad sied
bezprzewodową lub światłowodową realizowane w ramach zadao inwestycyjnych: ZMAN4
i ZMAN1.
6.6.4

KRYTERIUM TECHNICZNE

Kryterium oparte na przyłączeniu już istniejących punktów kamerowych
do budowanej infrastruktury miejskiej w określonym etapie. Według tego kryterium należy
podłączad istniejące punkty kamerowe po uzgodnieniu warunków technicznych takich jak:
parametry kamery, dostępnośd sieci LAN i MAN. Dzięki takim działaniom można
zminimalizowad wydatkowanie środków budżetowych na rozbudowę monitoringu
miejskiego, wykorzystując posiadane zasoby techniczne.
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7

TECHNOLOGIA DOCELOWEGO SYSTEMU MONITORINGU

7.1

TECHNOLOGIA MONITORINGU IP

Biorąc pod uwagę założenia monitoringu Miasta Zabrze zakłada się wykorzystanie
nowoczesnej technologii IP monitoringu miejskiego jaką jest telewizja przemysłowa
w sieciach IP (CCTV IP). Stanowi ona bardzo dynamicznie rozwijającą się kategorię
monitoringu wizyjnego. Może byd opisana jako cyfrowa technologia, która pozwala oglądad
obraz z kamer na żywo lub po wcześniejszym jego zapisie za pośrednictwem sieci
teleinformatycznej. Technologie analogowe monitoringu nie spełniają obecnie wymagao
nowoczesnych instalacji.
Technologia IP oferuje użytkownikom następujące korzyści:
-

zdalny dostęp do podglądu na żywo jak i wcześniej nagranych nagrao z każdego
miejsca o każdej porze,
możliwośd kontrolowania dużej ilości rozsianych obiektów z jednego miejsca
redukując przy tym znacząco koszty,
sieciowy system monitoringu posiada wiele automatycznych jak i zaawansowanych
funkcji, dzięki którym oszczędzamy czas potrzebny na podgląd nagrao,
redukcja kosztów instalacji dzięki wykorzystaniu istniejącego okablowania
oraz istniejących już sieci,
możliwośd łatwej rozbudowy, konfiguracji i wsparcia programowego.

Kamery IP oferują wysoką skalowalnośd systemu. Istnieje możliwośd umieszczenia
dowolnej ilości kamer rozmieszczonych w dowolnych lokalizacjach, a następnie scalenie
ich w jeden system dozoru zapewniający natychmiastowy dostęp do obrazu ze wszystkich
kamer. Zdalny dostęp do zapisanych nagrao umożliwia szybką dystrybucję materiału
dowodowego do osób, które potrzebują tych nagrao. W przeszłości takie nagrania
były trzymane na kasetach video lub dyskach i wymagały ich fizycznej dystrybucji lub
osobistej wizyty na danym obiekcie. Razem z rozwojem technologii bezprzewodowych
kamery IP zostały wyposażone w interfejsy WiFi. Dzięki temu nie potrzeba juz w miejscach,
gdzie jest dostępna technologia bezprzewodowa używad kabli, a kamery podłącza
się bezprzewodowo.

7.2

SCHEMAT IDEOWY MONITORINGU MIASTA ZABRZE

Poniżej przedstawiono schemat ideowy monitoringu miasta Zabrze wykorzystującego
technologię monitoringu IP.
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Schemat ideowy monitoringu Miasta Zabrze przedstawia wzajemne połączenia
logiczne poszczególnych składowych systemu, takich jak:
7.2.1

Centra dozoru wizyjnego,
Centra rejestracji,
Punkty podglądu wizyjnego,
Punkty kamerowe,
Sieci teleinformatyczne.

CENTRA DOZORU WIZYJNEGO

Centra dozoru wizyjnego (CDW) pełnią rolę podstawowych komórek, w których
odbywa się obserwacja obrazu z kamer i monitorowanie potencjalnie niebezpiecznych
zdarzeo. Głównym elementem wyposażenia centrów dozoru w przypadku technologii
IP są komputerowe stanowiska dozoru wizyjnego oraz drukarki umożliwiające wydruk
raportów. Obsługą centrów dozoru zajmują się pracownicy etatowi zatrudnieni w ramach
programu monitoringu miasta. Stanowiska dozoru zlokalizowane w CDW będą podłączone
do sieci lokalnej (LAN) istniejącej w danej lokalizacji, poprzez którą będzie podpięte
Centrum Rejestracji (CR).
W projekcie MWMZ planuje się zlokalizowanie Centrów Dozoru Wizyjnego
w następujących miejscach:
1) Główne Centrum Dozoru Wizyjnego (GCDW) - zlokalizowane przy ul. Religi 1
w budynku Urzędu Miasta Zabrze - obejmowad będzie 16 stanowisk dozoru
wizyjnego.
2) Centrum Dozoru Wizyjnego nr 1 (CDW1) - zlokalizowane przy ul. Stalmacha 9
w budynku Straży Miejskiej w Zabrzu - obejmowad będzie 2 stanowiska dozoru
wizyjnego.
3) Inne Centra Dozoru Wizyjnego CDW (CDWn) - zlokalizowane będą w przyszłości
pod adresem ustalonym przez zespół ds. zarządzania projektem. Ilośd stanowisk
będzie zgodna z zapotrzebowaniem do realizacji danego etapu projektu.
7.2.2

CENTRA REJESTRACJI

Rolą Centrów Rejestracji (CR) jest archiwizacja materiału audiowizualnego
pochodzącego ze wszystkich kamer funkcjonujących w ramach systemu.
Zakłada się stworzenie kilku Centrów Rejestracji w zależności od zakresu i ilości
przechowywanych danych. Obsługą centrów rejestracji zajmuje się administrator systemu
posiadający odpowiednie upoważnienie nadane zgodnie z „Instrukcją pracy w systemie
MWMZ”. Przy lokalizacji CR należy uwzględniad najbliższą odległośd do kamery, z której
będzie odbywad się rejestracja w celu niwelowania różnic czasowych w nagrywanym
materiale. Stanowisko administratora oraz rejestratory zlokalizowane w CR będą
podłączone do sieci lokalnej (LAN) istniejącej w danej lokalizacji.
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W projekcie MWMZ planuje się zlokalizowanie Centrów Rejestracji w następujących
miejscach:
1) Główne Centrum Rejestracji (GCR) - zlokalizowane przy ul. Religi 1 w budynku
Urzędu Miasta Zabrze - obejmowad będzie jedno stanowisko administratora
systemu monitoringu oraz serwery (rejestratory) wraz z niezbędnym sprzętem
sieciowym.
2) Zapasowe Centrum Rejestracji (ZCR) - zlokalizowane przy ul. Stalmacha 9
w budynku Straży Miejskiej w Zabrzu - obejmowad będzie zapasowe rejestratory
(serwery) na wypadek utraty danych z GCR.
3) Inne Centra Rejestracji - zlokalizowane będą w przyszłości pod adresem ustalonym
przez zespół ds. zarządzania projektem.
7.2.3

PUNKTY PODGLĄDU WIZYJNEGO

Rolą Punktów Podglądu Wizyjnego (PPW) jest możliwośd podglądu obrazu z kamer
na bieżąco lub po otrzymaniu zgłoszenia wykroczenia od pracowników Centrów Dozoru.
Obsługą PPW zajmują się pracownicy służb mundurowych miasta. Stanowiska do podglądu
wizyjnego będą podłączone do sieci lokalnej (LAN) istniejącej w danej lokalizacji.
W projekcie MWMZ planuje się zlokalizowanie Punktów Podglądu Wizyjnego
w następujących miejscach:
1) Punkt Podglądu Wizyjnego nr 1 (PPW1) - zlokalizowany przy ul. Stalmacha 9
w budynku Straży Miejskiej w Zabrzu - obejmowad będzie minimum 1 stanowisko
do podglądu kamer.
2) Punkt Podglądu Wizyjnego nr 2 (PPW2) - zlokalizowany przy ul. 1 Maja 10
w budynku Komendy Miejskiej Policji - obejmowad będzie minimum 2 stanowiska
podglądu kamer.
3) Punkt Podglądu Wizyjnego nr 3 (PPW3) - zlokalizowane przy ul. Stalmacha 22
w budynku Komendy Miejskiej Paostwowej Straży Pożarnej w Zabrzu - obejmowad
będzie minimum 1 stanowisko podglądu kamer.
7.2.4

PUNKTY KAMEROWE

Kamery wraz z wyposażeniem obejmujące polem widzenia ustalony, wymagający
monitorowania obszar, na którym statystycznie dochodzi do największej liczby wykroczeo.
Proponowane są trzy sposoby podłączenia punktów kamerowych do systemu
monitoringu w zależności od możliwości technicznych i potrzeb:
- Bezprzewodowo poprzez punkty dostępowe,
- Przewodowo poprzez przełącznik,
- Przewodowo poprzez konwerter mediów.
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Lokalizacje kamer w poszczególnych etapach opisane są w rozdziale 9 niniejszej
koncepcji.
7.2.5

SIECI TELEINFORMATYCZNE

Sied teleinformatyczna stanowi główną infrastrukturę niezbędną do funkcjonowania
projektu MWMZ, przez którą będzie odbywał się przesył danych. Z racji dużych wymagao
pod względem przepustowości łączy zastosowane zostaną światłowody. Odległe punkty
sieci mogą zostad podłączone bezprzewodowo.
Do realizacji projektu zakłada się wykorzystanie sieci szerokopasmowej typu MAN
(ang. Metropolitan Area Network - sied obszaru miejskiego) w ramach której zostały
by wydzielone dedykowane kanały do obsługi monitoringu miejskiego. W mieście Zabrze
planuje się budowę takich sieci teleinformatycznych (szerokopasmowych) w ramach
odrębnych projektów finansowanych z funduszy strukturalnych (opisane szczegółowo
w rozdziale 6.3). Do momentu wybudowania takich sieci przez miasto w przygotowywanym
systemie zakłada się wykorzystanie sieci szerokopasmowych dzierżawionych
od operatorów komercyjnych, co zwiększa koszty utrzymania infrastruktury niezbędnej
do funkcjonowania projektu MWMZ.
Infrastruktura szerokopasmowa planowanej sieci ZMAN może byd wybudowana
zarówno w technologii przewodowej (światłowód) jak i bezprzewodowej (np. WIMAX).
Zarówno w jednym jak i drugim przypadku sied będzie miała charakter węzłowy.
Węzły sieci ZMAN można podzielid na dwie grupy:
- węzły światłowodowe (wybudowane w studniach światłowodowych)
- węzły bezprzewodowe (klienckie stacje radiowe)
Zakłada się, że punkty kamerowe będą połączone do sieci teleinformatycznej
(szerokopasmowej) poprzez sied LAN i odpowiednie urządzenia aktywne. Założenie takie
ma istotny wpływ na sposób realizacji projektu MWMZ opisany w szacunkowym
kosztorysie w rozdziale 9.
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8

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ELEMENTÓW SYSTEMU MONITORINGU

W rozdziale tym zostały przedstawione minimalne wymagania techniczne dotyczące
głównych elementów systemu monitoringu zalecanych przy budowie MWMZ.
Wymagania opracowano w oparciu o otrzymane materiały ofertowe i informacje
otrzymane z Urzędu Miejskiego przy zachowaniu zasady najlepszych praktyk.
Wymagania podzielono na następujące grupy:
1) Wymagania dotyczące sprzętu instalowanego w punktach kamerowych;
2) Wymagania dotyczące stanowisk operatorskich;
3) Wymagania dotyczące sprzętu do rejestracji danych;
4) Wymagania dotyczące oprogramowania do zarządzania;
5) Wymagania dotyczące mediów transmisyjnych.
Wymagania określono na następujących elementów systemu monitoringu:
- kamery obrotowe,
- stacje komputerowe operatorów,
- zasilacze awaryjne UPS dla stacji komputerowej operatora,
- monitory LCD (ściana monitorów),
- monitory LCD (podgląd),
- manipulatory,
- drukarki kolorowe,
- przełącznik,
- rejestrator (serwer),
- szafa dystrybucyjna,
- macierz dyskowa,
- zasilacz awaryjny UPS dla rejestratora,
- oprogramowanie do zarządzania,
- media transmisyjne.
W rozdziale tym nie są opisane elementy nie wpływające na charakter realizowanego
systemu, takie jak uchwyty, szafki elektryczne itp.

8.1

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU INSTALOWANEGO W PUNKTACH
KAMEROWYCH

Wymagania dotyczące kamer zostały podzielone w zależności od charakteru
ich wykorzystania na trzy grupy:
wymagania dotyczące kamer IP HD (zakłada się wykorzystania
do monitorowania imprez i miejsc o dużym zagęszczeniu osób);
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wymagania dotyczące kamer IP (zakłada się wykorzystanie przy typowym
monitoringu miejsc publicznych);
wymagania dotyczące kamer z wideoserwerami IP (zakłada się wykorzystanie
tylko i wyłącznie w monitoringu instytucji publicznych
np. kamera
zamontowana na budynku szkoły monitorująca teren wejścia do szkoły).
Wymagania dotyczące kamer zostały podzielone w zależności od charakteru
ich wykorzystania na trzy grupy:
wymagania dotyczące kamer IP PTZ HD,
wymagania dotyczące kamer IP PTZ,
wymagania dotyczące kamer IP HD.
8.1.1

WYMAGANIA DOTYCZĄCE KAMER IP HD

Kamery IP HD powinny posiadad następujące minimalne lub równoważne
parametry:
Kamera:
1) Obudowa kopułowa zewnętrzna
2) Przetwornik obrazu: 1/3 ” CCD
3) Skanowanie progresywne
4) Piksele efektywne: 1280(H)×960(V)
5) Minimalne oświetlenie: 0.1Lux/F1.6(kolor) 0.01Lux/F1.6(cz/b)
6) Balans bieli: Auto/Manual/ATW/Indoor/Outdoor
7) Migawka elektroniczna: 1/25~1/100000s
8) Dzieo / noc: Mechanicznie odsuwany filtr podczerwieni
9) Zoom cyfrowy: x12
10) Tryby ustawiania ostrości: Automatycznie / półautomatycznie / ręcznie
Obiektyw:
11) Zoom optyczny x18
12) Kąt obiektywu: 55.2-3.2 stopni (WIDE-TELE)
13) Zakres apertury: F1.6-F2.8
Obrotnica:
14) Zakres obrotu w poziomie: 360° dookoła
15) Zakres obrotu w pionie: -5°~90° Auto-flip
16) Szybkośd obrotu proporcjonalna do zoom: Tak
17) Liczba presetów: 256
18) Zapamiętanie parametrów: Powrót do poprzedniego stanu po restarcie
19) Wyświetlanie pozycji PTZ: ON / OFF
Sied:
20) Ethernet: 10Base-T / 100Base-TX, złącze RJ45
21) Liczba klatek: 12.5kl./s (1280×960) 25kl./s( 1280×720 )
22) Kompresja obrazu: H.264
23) Kompresja dźwięku
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24) Tryby audio: Wyłączone / wejście audio / wyjście audio
25) Protokoły: TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, RTP / RTCP, PPPoE
26) Liczba jednoczesnych połączeo: Do 6-ciu użytkowników
27) Dwustrumieniowośd: Wsparcie dla jednoczesnego przesyłania 2 strumieni o różnych
przepływnościach bitowych, różnych parametrach obrazu
28) Poziomy uprawnieo: 3 poziomy: Administrator, Kontrola kamery , Tylko podgląd
29) Środki bezpieczeostwa: Identyfikacja użytkowników (identyfikator i hasło),
Identyfikacja hosta (adres MAC)
Graficzny interfejs użytkownika:
30) Wyświetlanie czasu i daty: Czas, tydzieo, data obsługa 6ciu formatów
8.1.2

WYMAGANIA DOTYCZĄCE KAMER IP

Kamery IP powinny posiadad następujące minimalne lub równoważne parametry:
Kamera:
1) Obudowa kopułowa zewnętrzna
2) Przetwornik obrazu: 1/4” CCD
3) Piksele efektywne: 752(H)×582(V)
4) Minimalne oświetlenie: 0.1Lux/F1.6(kolor)
5) Balans bieli: Auto/Manual/ATW/Indoor/Outdoor
6) AGC: Auto/Manual
7) Migawka elektroniczna: 1/50~1/10000s
8) Dzieo / noc: Elektroniczna funkcja dualna
Obiektyw:
9) Zoom 22x
10) Kąt obiektywu: 58.0-2.22 stopni (WIDE-TELE)
11) Zakres apertury: F1.6-F3.7
Obrotnica:
12) Zakres obrotu w poziomie: 360° dookoła
13) Zakres obrotu w pionie: -5°~90° , Auto Flip
14) Szybkośd obrotu proporcjonalna do zoom: Tak
15) Liczba presetów: 256
16) Zamrażanie klatek: Tak
17) Zapamiętanie parametrów: Powrót do poprzedniego stanu po restarcie
Sied:
18) Ethernet: 10Base-T / 100Base-TX, złącze RJ45
19) Liczba klatek: 25 fps (4CIF , 704×576)
20) Kompresja obrazu: H.264
21) Kompresja dźwięku
22) Tryby audio: Wyłączone / wejście audio / wyjście audio
23) Liczba jednoczesnych połączeo: Do 6-ciu użytkowników
24) Poziomy uprawnieo: 3 poziomy: Administrator, Kontrola kamery , Tylko podgląd
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25) Środki bezpieczeostwa: Identyfikacja użytkowników (identyfikator i hasło),
Identyfikacja hosta (adres MAC)
Graficzny interfejs użytkownika:
26) Kontrola kamery: Pan / Tilt, Zoom, Focus, 3D-Position(sterowanie myszą), Iris,
Preset position call and program, Auto mode.
27) Nazwa kamery: 10 znaków
28) Wyświetlanie czasu i daty: Czas, tydzieo, data obsługa 6ciu formatów
Alarm:
29) Wejście alarmowe: 2 wejście (7 wejśd opcjonalnie)
30) Wyjście alarmowe: 2 wyjścia alarmowe przekaźnikowe, konfigurowalne powiązania
alarmu
31) Akcje alarmowe: Preset 1 ~ 200, Patrol 1 ~ 8, Pattern 1 ~ 4, zapis na karcie SD
Powiadomienie w kliencie iVMS
Inne:
32) Temperatura pracy, wilgotnośd: -30. ~ 65.C (na zewnątrz) maks. 90% (bez
kondensacji)
33) Odpornośd: Szczelnośd obudowy IP66 TVS 3000V odpornośd na wyładowania
34) Instalacja: Różne możliwości montażu
8.1.3

WYMAGANIA DOTYCZĄCE
Z WIDEOSERWERAMI IP

KAMER

OBROTOWYCH

POŁĄCZONYCH

Kamery analogowe z wideo serwerami IP powinny posiadad następujące minimalne
lub równoważne parametry:
Kamera:
1) Przetwornik: 1/4” CCD
2) Rozdzielczośd:
 550 TVL (kolor)
 620 TVL (B/w)
3) Obiektyw: 3.5 … 129,5 mm
4) Kąt widzenia: 54* … 1.6*
5) Zoom: x37 zoom optyczny, x12 zoom cyfrowy
6) Czułośd:
 Kolor: 0.7 Lux / F1.6
 B/W: 0.06 Lux / F1.6
 0.0005 Lux / F1.6 (wł. wzmocnienie czułości kamery)
7) Tryb dzieo/noc: w pełni konfigurowalny (koor/b&w/auto)
8) Balans bieli: ATW/ABW/Manual/Indoor/Outdoor
9) Liczba presetów: 128
10) Prędkośd obrotu w poziomie: 0.1 … 300*/s
11) Prędkośd obrotu w pionie: 0.1 … 120*/s (możliwy auto-flip)
12) Prędkośd podczas wykonywania presetu: 400*/s
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13) Funkcja PTZ trasa: możliwośd zapamiętania 3 tras po których będzie się poruszad
kamera
14) Program wektor-trasa: Zapisanie do 6 programowalnych grup (ustawiany czas
opóźnienia i szybkośd presetu)
15) Sterowanie: RS-485
16) Inne funkcje:
 Wzmocnienie czułości kamery
 Redukcja szumu
 Kompensacja drgao kamery
 Dynamiczne strefy prywatności
 Szeroki zakres dynamiki
 Kompensacja silnego światła
 Detekcja ruchu
 Zoom optyczny w przypadku wykrycia ruchu
 Wyłączany zoom cyfrowy
 Tryb dzieo/noc
 Odbicie lustrzane w pionie i/lub poziomie
 Mechaniczny filtr podczerwieni
17) Temperatura pracy: -20*C … 60*C (wbudowana grzałka)
Wideoserwer:
1) Kompresja wideo: H.264
2) Rozdzielczości: 4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF/PAL
3) Wejście wideo: 1-ch BNC (1.0Vp-p, 75Ω)
4) Ilośd klatek PAL: 25 FPS
5) Rodzaje strumieni danych: Video stream or Video&Audio stream
6) Wielkośd strumienia: Od 32kbps do 8Mbps (możliwośd zdefiniowania)
7) Interfejs sieciowy: 1 x RJ45 10M/100M UTP network port
8) Interfejs komunikacyjny: 1 RJ45 RS-232 port
9) Sterowanie PTZ: RS-485 (T+, T-)
10) Zewnętrzne wejście alarmowe: 1 wejście
11) Wyjście przekaźnikowe: 1 wyjście
12) Zasilanie: DC +12V (zasilacz w zestawie)
13) Temperatury pracy: -10°C ~ 55°C
14) Wilgotnośd względna: 10%--90%

8.2

WYMAGANIA DOTYCZĄCE STANOWISK OPERATORSKICH

Wymagania dotyczące stanowisk operatorskich można podzielid na następujące grupy:
wymagania dotyczące stacji komputerowych,
wymagania dotyczące monitorów LCD,
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wymagania dotyczące manipulatorów,
wymagania dotyczące zasilaczy awaryjnych,
wymagania dotyczące drukarki kolorowej,
8.2.1

WYMAGANIA DOTYCZĄCE STACJI KOMPUTEROWEJ

Stacje komputerowe powinny posiadad następujące minimalne lub równoważne
parametry:
Płyta główna:
1) Liczba gniazd procesorów: 1
2) Obsługa pamięci DDR III
3) Liczba gniazd pamięci: 4
4) Wbudowany układ dźwiękowy
5) Zintegrowana karta sieciowa: 10/100/1000 Mbit/s
6) Złącza na płycie:
 Złącza PCI: 1 szt.
 Złącza PCI-E 16x: 4 szt.
 Złącza PCI-E 1x: 1 szt
 Złącza USB 2.0: 10 szt.
 Złącza USB 3.0: 2 szt.
7) Dodatkowe informacje o portach USB 2.0/3.0
 6 x USB 2.0 (tylny panel)
 4 x USB 2.0 (opcja)
 2 x USB 3.0 (tylny panel)
8) Liczba portów Serial ATA: 6 szt.
9) Obsługa trybów RAID: 0, 1
10) Szybkośd interfejsu dysków Serial ATA:
 300 MB/s
 600 MB/s
11) FormatATX
Karta graficzna (2 szt):
12) Szyna pamięci 128-bitowa
13) Rodzaj pamięci: DDR5
14) Zainstalowana pamięd wideo: 512 MB
15) Częstotliwośd RAMDAC: 400 MHz
16) Typ złącza magistrali PCI-E: 16x
17) Złącza zewnętrzne:
 2 x DVI-I
 1 x HDMI
 1 x DisplayPort
18) Chłodzenie aktywne
Pamięd RAM:
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19) Rodzaj pamięci: DDR III
20) Pojemnośd pamięci: 2x2048 MB
21) Typ pamięci: Non-ECC
22) Liczba pamięci w zestawie: 2 szt
23) Opóźnienie CAS Latency (CL) CL9
Procesor:
24) Częstotliwośd taktowania procesora: 3,0 GHz
25) Pojemnośd pamięci cache *L2+: 2 MB
26) Pojemnośd pamięci cache *L3+: 8 MB
27) Ilośd rdzeni: 4
28) Dołączony wentylator z radiatorem
Dysk twardy:
29) Format szerokości: 3,5 cali
30) Pojemnośd dysku: 1 TB
31) Interfejs: Serial ATA 300
32) Prędkośd obrotowa silnika: 7200 obr./min
33) Pojemnośd pamięci podręcznej: 32 MB
34) Dodatkowe funkcje: NCQ (kolejkowanie rozkazów)
Oprogramowanie:
35) System operacyjny Microsoft OEM Windows 7 Professional 64 bit PL lub
równoważny
36) Pakiet biurowy Microsoft Office Standard 2010 PL lub równoważny
Inne:
37) Napęd optyczny: CD/DVD RW
38) Zasilacz ATX 500 W
39) Obudowa ATX Midi Tower
40) Klawiatura
41) Mysz optyczna
8.2.2

WYMAGANIA DOTYCZĄCE MONITORÓW LCD (ŚCIANA MONITORÓW)

Monitory LCD montowane na ścianie monitorów powinny posiadad następujące
minimalne lub równoważne parametry:
1) Format obrazu: 5:4
2) Przekątna ekranu: 19 cali
3) Typ panela LCD: TFT TN
4) Matryca "błyszcząca" (glare): nie
5) Rozdzielczośd natywna obrazu: 1280 x 1024 pikseli
6) Częst. odświeżania przy zalecanej rozdzielczości: 60 Hz
7) Czas reakcji matrycy: 5 ms
8) Jasnośd: 250 cd/m2
9) Kontrast: 1000:1
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10) Kąt widzenia poziomy: 170 stopni
11) Kąt widzenia pionowy: 160 stopni
12) Regulacja cyfrowa (OSD): Tak
13) Typ gniazda wejściowego (sygnałowego): cyfrowe i analogowe
14) Wbudowany zasilacz: Tak
15) Montaż na ścianie (VESA): 75 x 75 mm
16) Kolor obudowy: czarny
17) Wyposażenie: Kabel DVI-D
8.2.3

WYMAGANIA DOTYCZĄCE MONITORÓW LCD (PODGLĄD)

Monitory LCD powinny posiadad następujące minimalne lub równoważne
parametry:
1) Format obrazu: 16:9
2) Przekątna ekranu: 27 cali
3) Typ panela LCD: TFT TN
4) Matryca "błyszcząca" (glare): nie
5) Natywna rozdzielczośd obrazu: 1920 x 1080 pikseli
6) Częstotliwośd odświeżania przy zalecanej rozdzielczości: 60 Hz
7) Czas reakcji matrycy: 2 ms
8) Jasnośd: 400 cd/m2
9) Kontrast: 1000:1 (typowy)
10) Kąt widzenia poziomy: 170 stopni
11) Kąt widzenia pionowy: 160 stopni
12) Regulacja cyfrowa (OSD): tak
13) Głośniki: tak
14) Ilośd wbudowanych głośników: 2 szt.
15) Typ gniazda wejściowego (sygnałowego):
 15-stykowe D-Sub,
 DVI-D
 HDMI
16) Pozostałe złącza: 1 x wejście audio (stereo mini-jack), 2 x USB 2.0
17) Wbudowany hub USB : tak
18) Wbudowany zasilacz: tak
19) Możliwośd pochylenia panela (tilt): tak
20) Montaż na ścianie (VESA): 100 x 100 mm
21) Kolor obudowy: czarny
22) Wyposażenie: kabel zasilający, kabel sygnałowy D-Sub, kabel DVI-D, kabel Audio,
kabel USB, stopka
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8.2.4

WYMAGANIA DOTYCZĄCE MANIPULATORÓW

Manipulator powinny posiadad następujące minimalne lub równoważne parametry:
1) Ekran LCD: Alfanumeryczny 4 x 16 znaków
2) Manipulator: Trójosiowy
3) Protokoły PTZ: Pelco-D, Pelco-P, Samsung, HIK
4) Ilośd obsługiwanych urządzeo PTZ: 254
5) Ilośd obsługiwanych rejestratorów: 32
6) Ilośd portów dla DVR: 1
7) Ilośd portów dla PTZ : 1
8) Prędkośd RS485: 1200/2400/4800/9600/19200
9) Długośd linii interfejsu: 1200 m
10) Ilośd klawiatur w systemie: do 16
8.2.5

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZASILACZY AWARYJNYCH

Zasilacze awaryjne powinny posiadad następujące minimalne lub równoważne
parametry:
1) Moc pozorna: 1000 VA
2) Moc rzeczywista: 670 Wat
3) Architektura UPSa: line-interactive
4) Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania: 8 x IEC320 C13 (10A)
5) Typ gniazda wejściowego: IEC320 C14 (10A)
6) Czas podtrzymania dla obciążenia 100%: 6 min
7) Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: 20 min
8) Zimny start: tak
9) Port komunikacji: USB
10) Diody sygnalizujące stan UPSa
11) Wyposażenie:
 kabel zasilający 1.8m IEC320 C13/C14 - 6 szt.
 kabel USB
12) Dołączone oprogramowanie do zarządzania
13) Kolor: czarny
8.2.6

WYMAGANIA DOTYCZĄCE DRUKARKI KOLOROWEJ

Drukarki kolorowe powinny posiadad następujące minimalne lub równoważne
parametry:
1) Ogólne: Kolorowa drukarka laserowa A4
2) Prędkośd drukarki: 21 stron A4 na minutę w kolorze i czerni
3) Rozdzielczośd: 600x600 dpi
4) Obciążalnośd miesięczna: 50 000 stron(A4)
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5) Pamięd RAM: Standardowo 256 MB, możliwośd rozszerzenia do 1280 MB
6) Procesor: 500MHz
Obsługa papieru
7) Pojemnośd wejściowa: Taca wielofunkcyjna na 150 arkuszy
8) Uniwersalna kaseta na 250 arkuszy
9) Pojemnośd podajników wraz z opcjonalnymi podajnikami: 1000 arkuszy
10) Moduł dupleksu (Drukowanie dwustronne)
11) Pojemnośd wyjściowa: 250 arkuszy
Interfejsy
12) Standardowe interfejsy: USB 2.0 (Hi-Speed), FastEthernet (10/100BaseTX
13) Printserwer: 10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT (RJ-45)

8.3

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU DO REJESTRACJI /ARCHIWIZACJI
DANYCH

Przyjęto, że rejestracja danych będzie prowadzona w systemie dualnym
w Głównym Centrum Rejestracji – GCR i Zapasowych Centrach Rejestracji - ZCR
(metodologia ta zapewni zgodnośd z wymaganiami ustawowymi dotyczącymi ochrony
danych osobowych). Sprzęt komputerowy musi spełniad wymagania ogólne:
Rejestratory będą nagrywad obraz z każdej kamery z prędkością min. 8 kl./s
z możliwością 25 kl./s i min. 2 CIF z możliwością 4CIF w zależności od potrzeb
operatora. Rejestratory powinny obsługiwad jednocześnie nagrywanie obrazu,
odtwarzanie, kopiowanie i zgrywanie za pomocą oprogramowania
zarządzającego. Urządzenia te powinny mied również możliwośd
przetransferowania obrazów na format odczytywany w komputerze klasy PC,
ale zabezpieczony, jak również funkcję zgrywania materiałów na płytę DVD-RW,
nośnik USB oraz również możliwośd zgrania w formie sygnału analogowego wideo.
Rejestratory powinny posiadad funkcję blokowania nadpisywania wskazanego
materiału w celu zabezpieczenia materiału dowodowego (wskazanie operatora /
zdarzenie alarmowe).
Rejestratory powinny posiadad funkcję zabezpieczenia nagranego materiału:
znak wodny, data, nazwa kamery. Zgrany materiał powinien posiadad wszystkie
cechy mogące stanowid dowód w sprawie sądowej. Musi byd też funkcja zdalnego
kontrolowania pracy rejestratora za pomocą oprogramowania klienta.
Wymagania dotyczące sprzętu do rejestracji danych podzielono na następujące grupy:
wymagania dotyczące rejestratora/serwera,
wymagania dotyczące szafy dystrybucyjnej,
wymagania dotyczące macierzy dysków,
wymagania dotyczące nośników pamięci masowej,
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wymagania dotyczące obudowy pamięci masowej,
wymagania dotyczące konsoli administracyjnej,
wymagania dotyczące zasilacza awaryjnego,
wymagania dotyczące przełącznika sieciowego.
8.3.1

WYMAGANIA DOTYCZĄCE REJESTRATORA/SERWERA

Serwer powinien posiadad następujące minimalne lub równoważne parametry:
1) Typ obudowy serwera: wysokośd maksymalnie 2U, dedykowana do zamontowania
w szafie rack 19" z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów
serwisowych.
Procesor (2 szt.):
2) x86 z rozszerzeniami 64 bit
3) Ilośd rdzeni: 6 szt.
4) Częstotliwośd taktowania: 2,66 GHz
5) Pojemnośd pamięci podręcznej L3: 12 MB
Pamięd RAM:
6) Standard pamięci: DDR3 (PC3-10600)
7) Częstotliwośd szyny pamięci : 1333 MHz
8) Technologie: ECC Registered, Mirrored Memory, Online Spare
9) Pojemnośd zainstalowanej pamięci RAM: 16 GB
Płyta główna:
10) Dwuprocesorowa
11) Dedykowana do pracy w serwerach
12) Zintegrowany kontroler macierzowy
 Interfejs: SATA-300 / SAS 2.0
 Obsługa poziomów RAID: 0, 1, 5, 10, 50
13) Karta graficzna zintegrowana z płytą główną
 Pamięd video: 32 MB
14) Interfejs sieciowy zintegrowany z płytą główną:
 Ilośd portów RJ-45: 4 szt.
 Ilośd kontrolerów Ethernet: 2 szt.
 Obsługa standardu GigabitEthernet
15) Kontroler zdalnego zarządzania z portem RJ 45
16) Gniazda rozszerzeo:
 2 x PCI Express 2.0 x8 - pełna długośd, pełna wysokośd
 2 x PCI Express 2.0 x4 - pełna długośd, pełna wysokośd
 2 x PCI Express 2.0 x4 - połowa długości, pełna wysokośd
Dysk twardy (2 szt.):
17) Interfejs: SAS 6 Gbps
18) Pojemnośd: 146 GB
19) Ilośd obrotów na minutę: 10 000
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20) Hot plug
21) Wielkośd obudowy: 2,5”
Karta światłowodowa:
22) Złącze zewnętrzne: LC
23) Typ złącza magistrali: PCI-E 4x
24) Obsługa standardu GigabitEthernet
25) Patchcord światłowodowy LC-LC o długości min. 2 m
Kontroler HBA LC dla połączenia z macierzą dysków:
26) Ilośd portów zewnętrznych LC: 2 szt.
27) Typ złącza magistrali: PCI-E 8x
28) Szybkośd transmisji danych: 600 MBps
Inne:
29) Wewnętrzny napęd dysków optycznych SATA DVD±RW Dual Layer
30) Chłodzenie:
 Ilośd wentylatorów: 6 szt.
 Typ: redundantne wentylatory typu Hot-Swap
31) Zasilanie:
 Ilośd zasilaczy: 2 szt.
 Typ: Hot-Plug
32) Moc zasilacza: 750 W
33) System operacyjny: zainstalowany i skonfigurowany Windows Server 2008 Standard
R2 PL 64bit lub równoważny
8.3.2

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SZAFY DYSTRYBUCYJNEJ

Szafa serwerowa powinna posiadad następujące minimalne lub równoważne
parametry:
1) Szafa 42U 800x1000
2) Drzwi przednie szklane z perforowanymi bokami oraz zamkiem trzypunktowym
3) Drzwi tylne blaszane perforowane skrócone o maskownice 3U z przepustem
szczotkowym
4) Osłony boczne perforowane
5) Trzy pary belek nośnych z możliwości płynnej regulacji
6) Cokół 100 mm niepoziomowalny z wysuwaną ramą wsporczą z tylnym przepustem
szczotkowym
7) Możliwośd wprowadzenia kabli przez płytę dolną oraz górną przez 4 otwory
na płytę.
8) Nośnośd szafy: 600 kg
9) Panel wentylacyjny - 1 szt.:
 Przeznaczony do zamontowania do otworów znajdujących się w płycie
górnej szafy
 4 wentylatory
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 Wyłącznik podświetlany oraz bezpiecznik
 Sterowany za pomocą mikroprocesorowego panelu sterowania
wentylatorami
10) Panel wentylacyjny - 1 szt.:
 Przeznaczony do zamontowania do otworów znajdujących się w płycie
górnej szafy
 2 wentylatory
 Wyłącznik podświetlany oraz bezpiecznik
 Sterowany za pomocą termostatu
11) Mikroprocesorowy panel sterowania wentylatorami - 1 szt.
 Wysokośd: maksymalnie 1U
 Wyposażony w port RS-232
 Ciągły pomiar temperatury
 Zakres pomiaru temperatur: +5 °C to +80 °C co 1°C
12) Listwa zasilająca - 1 szt.
 Wysokośd: maksymalnie 1U
 9 gniazd z bolcem
 Montaż w szafie rack 19”
13) Elementy mocujące M6
14) Uchwyty kablowe z płytką mocującą
15) Kolor czarny
8.3.3

WYMAGANIA DOTYCZĄCE MACIERZY DYSKÓW

Macierz dyskowa powinna posiadad następujące minimalne lub równoważne
parametry:
1) Typ obudowy: wysokośd maksymalnie 2U, dedykowana do zamontowania w szafie
rack 19" z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów
serwisowych
2) Możliwośd bezpośredniego podłączenia do 8 serwerów lub nadmiarowego
bezpośredniego podłączenia do 4 serwerów
3) Ilośd kieszeni na dyski 3,5” Hot-Swap: 12
4) Typ kontrolera i obsługiwanych napędów: Serial ATA-300 / SAS 2.0
5) Ilośd kontrolerów: 2 szt.
6) Pamięd podręczna kontrolera: 2 GB na 1 kontroler
7) Ilośd jednostek LUN: 512 (rozmiar do 16 TB)
8) Typ dysku twardego:
 Interfejs: SAS 6 Gbps
 Hot plug
 Wielkośd obudowy: 3,5”
9) Obsługiwane poziomy RAID: 0, 1, 3, 5, 6, 10, 50
10) Interfejsy:
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 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T RJ-45 - 4 szt.
 Zarządzający mini USB typ B - 2 szt.
 Zarządzający RJ-45 - 2 szt.
 SAS 2.0 - 4 szt.
11) Zasilanie nadmiarowe
12) Wsparcie dla systemów operacyjnych: Microsoft Windows Server 2008 IA32, x64,
Microsoft Windows Server 2008 R2,
13) Wyposażenie:
 Komplet kabli SAS do nadmiarowego podłączenia do serwera, długośd 1 m.
8.3.4

WYMAGANIA DOTYCZĄCE NOŚNIKÓW PAMIĘCI MASOWEJ

Nośniki pamięci masowej powinny posiadad następujące minimalne lub równoważne
parametry:
1) Interfejs: SAS 6 Gbps
2) Pojemnośd: 1TB
3) Ilośd obrotów na minutę: 7 200
4) Hot plug
5) Wielkośd obudowy: 3,5”
8.3.5

WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBUDOWY PAMIĘCI MASOWEJ

Obudowa pamięci masowej powinna posiadad
lub równoważne parametry:
1) Rodzaj obudowy: do montowania w stojaku, 2U
2) Ilośd obsługiwanych urządzeo / modułów: 12
3) Obsługiwane napędy: Serial ATA-300 / SAS 2
4) Interfejsy:
 4 x Serial Attached SCSI 2 - 26 pin
 4x ekranowany Mini MultiLane SAS (SFF-8088)
5) Zasilanie nadmiarowe
8.3.6

następujące

minimalne

WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONSOLI ADMINISTRACYJNEJ

Konsola administracyjna powinna posiadad następujące minimalne lub równoważne
parametry:
1) Typ obudowy:
 Rack 19”
 Wysokośd: maksymalnie 1U
2) Wyświetlacz LCD min. 17”
3) Obsługa min. 8 komputerów
4) Klawiatura i touchpad
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5) Kontrola i autoryzacja użytkowników przez administratora lub min. 4 użytkowników
6) Dwa poziomy logowania - manualny i synchroniczny
7) Wybór komputera za pomocą dodatkowych klawiszy
8) Menu ekranowe
9) Automatyczne nadawanie nazw portów przy zmianie kolejności
10) Możliwośd podłączania i odłączania komputerów bez wyłączania przełącznika
11) Komplet kabli PS/2 do podłączenia 8 komputerów
12) Uchwyty do mocowania w szafie rack
13) Gwarancja: 24 miesiące
8.3.7

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZASILACZA AWARYJNEGO

Zasilacz awaryjny dla serwera, przełącznika i macierzy powinien posiadad następujące
minimalne lub równoważne parametry:
1) Moc pozorna: 2200 VA
2) Moc rzeczywista: 1980 Wat
3) Architektura UPSa: line-interactive
4) Maks. czas przełączenia na baterię: 4 ms
5) Liczba i rodzaj gniazd z utrzymaniem zasilania: 8 x IEC320 C13 (10A)
6) Liczba, typ gniazd wyj. z ochroną antyprzepięciową: 1 x IEC320 C19 (16A)
7) Typ gniazda wejściowego: IEC320 C20 (16A)
8) Czas podtrzymania dla obciążenia 100%: 5 min
9) Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: 15 min
10) Zmienny zakres napięcia wejściowego: 151-302 V
11) Zimny start
12) Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR)
13) Sinus podczas pracy na baterii
14) Porty komunikacji: USB
15) Diody oraz alarmy dźwiękowe sygnalizujące stan UPSa
16) Typ obudowy: rack 19", wysokośd 2U
17) Wyposażenie:
 oprogramowanie na CD
 gniazdo SmartSlot na dodatkowe karty - 1szt.
 klamry do montażu w szafach przemysłowch rack 19"
18) Dołączone oprogramowanie do zarządzania
19) Kolor czarny
8.3.8

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEŁĄCZNIKA SIECIOWEGO

Przełącznik powinien posiadad następujące minimalne lub równoważne parametry:
1) Klasa produktu: SWITCH - przełącznik sieciowy zarządzalny
2) Architektura sieci LAN: GigabitEthernet
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3) Liczba portów 1000BaseT (RJ45): 20 szt.
4) Liczba portów COMBO GEth (RJ45)/MiniGBIC (SFP): 4 szt.
5) Rozmiar tablicy adresów MAC: 8000
6) Algorytm przełączania: Store-and-Forward
7) Prędkośd magistrali wew.: 48
8) Przepustowośd: 34 mpps
9) Bufor pamięci: 64 MB
10) Warstwa przełączania: 2
11) Możliwośd łączenia w stos
12) Maksymalna liczba urządzeo w stosie: 24
13) Procesor: 250 MHz
14) Wyposażenie standardowe: kabel zasilający: kabel szeregowy RS232 (DB9): klamry
do montażu w szafach przemysłowych rack 19"
15) Dodatkowe funkcje: maksymalna liczba sieci wirtualnych VLAN 802.1Q: 255, dual
image - dwa obrazy firmware w pamięci flash
16) Dołączone oprogramowanie do zarządzania
17) Szerokośd: 19 cali
18) Wysokośd: 1 U

8.4

WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA DO ZARZĄDZANIA

Oprogramowanie do zarządzania systemem MWMZ powinno posiadad następujące cechy:
pełną swobodę w konfiguracji praw dostępu wszystkim użytkownikom,
możliwośd ograniczenia podglądu poszczególnych kamer,
możliwośd sterowania kamerami (w przypadku kamer obrotowych),
dostęp do archiwum z wybranych punktów,
możliwośd ograniczenia miejsc, z których można się połączyd z systemem.
8.4.1

WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA KLIENCKIEGO

Oprogramowanie klienckie powinno posiadad następujące minimalne
lub równoważne parametry:
1) Obsługa kamer IP
2) Obsługa NVR
3) Ilośd zarejestrowanych urządzeo: 50
4) Ilośd monitorów do podglądu: 5
5) Ilośd wyświetlanych kamer: 64
6) Tryby wyświetlanych podziałów kamer: 1/4/6/8/9/16/25/36/64
7) Odtwarzanie nagrao: z DVR i NVR
8) Blokowanie nadpisywania wskazanego materiału
9) Sterowanie PTZ, wywoływanie i programowanie 256 ustawieo (presetów)
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10) Sterowanie za pomocą myszy lub sterownika
11) Funkcja zrzutu obrazu z kamery
12) Nagrywanie w trybie ręcznym
13) Informowanie o alarmach
14) Dwukierunkowa transmisja audio
15) Poziomy uprawieo użytkowników: Administrator + 15 niezależnych użytkowników
16) Obsługa map graficznych: tak, do 16 map, wyświetlanie kamer na żądanie,
informowanie o alarmach
17) Dzienniki (logi):
 Aktywności operatorów systemu
 Systemowy
 Zdarzeo
 Przeglądanie dzienników urządzeo zdalnych
8.4.2

WYMAGANIA
(SERWERA):

DOTYCZĄCE

OPROGRAMOWANIA

REJESTRATORA

Dostęp do archiwum systemu powinien byd pod stałą kontrolą uniemożliwiającą
przeglądanie materiałów przez osoby niepowołane. Wszystkie próby dostępu do systemu
powinny byd zapisane w logach systemowych. Jednak wszelkie zabezpieczenia nie powinny
utrudniad normalnej obsługi osobom autoryzowanym. Zaliczyd do nich można policję i inne
służby.
Istotnym jest aby materiały były przechowywane przez min 21 dni, były zabezpieczone
przed przedwczesnym ich usunięciem.
Oprogramowanie rejestratora (serwera) powinno posiadad następujące minimalne
lub równoważne parametry:
1) Obsługa kamer IP
2) Ilośd rejestrowanych kamer: 64
3) Rejestracja lokalna: Ciągła/Detekcja ruchu
4) Funkcja watchdog
5) Funkcja naprawy bazy nagrao
6) Znak wodny

8.5

WYMAGANIA DOTYCZACE MEDIÓW TRANSMISYJNYCH

Zgodnie z przyjętym schematem ideowym monitoringu Miasta Zabrze opisanym
w rozdziale 7.2 jednoznacznie stwierdzid można że najlepszym rozwiązaniem technicznym
do przesyłu danych jest medium światłowodowe.
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Ilośd informacji (danych), które należy przesład do dowolnego centrum dozoru
wizyjnego jest tak duża, że nawet przy kilkudziesięciu kamerach opóźnienia w transmisji
mogą byd istotne dla efektywności i jakości działania całego systemu.
Główny szkielet sieci światłowodowej zapewniającej bezpieczną i bardzo szybką
transmisje do Głównego Centrum Dozoru i Rejestracji GCDiR, docelowo będzie stanowid
Zabrzaoska Szerokopasmowa Sied Światłowodowa – ZMAN. Do momentu wybudowania
sieci ZMAN zakłada się wykorzystanie wydzierżawionych łączy światłowodowych.
Dopuszcza się użycie technologii radiowej WIMAX działającej w oparciu
o infrastrukturę IP, w szczególności w obsłudze kamer nie podłączonych bezpośrednio
do światłowodów. Istotne jest również to, iż kamery działające w oparciu o radio mogą byd
przemieszczane w zależności od potrzeb i wzrostu przestępczości na inne obszary.
W ramach planowanej do budowy infrastruktury WIMAX (projekt ZMAN4) do kooca roku
2012 ma powstad 45 stacji klienckich do których zakłada się podłączenie punktów
kamerowych.
Transmisja sygnału w całej sieci monitoringu odbywad się musi w oparciu o protokół
IP, w sposób całkowicie cyfrowy. Przyjmuje się dla całego systemu, iż kamery muszą byd
wpięte do sieci za pomocą odpowiednich urządzeo kodujących przetwarzających sygnał
analogowy na postad cyfrową nie mniejszą niż 12 kl./s z możliwością 25 kl./s
i z rozdzielczością minimum 2 CIF z możliwością 4 CIF w zależności od potrzeb operatora.
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9

PROPOZYCJE ETAPÓW PROJEKTU

W rozdziale tym przedstawiono propozycje zakresu etapów realizacji projektu
MWMZ z uwzględnieniem kryteriów określonych w podrozdziale 6.6.
Poniżej przestawiono propozycję realizacji etapów MWMZ obejmującą lata 2011 - 2017:
- Etap III - rok realizacji 2011 - obejmuje 32 punkty kamerowe;
- Etap IV - rok realizacji 2012 - obejmuje 28 punktów kamerowych;
- Etap V - rok realizacji 2013 - obejmuje 45 punktów kamerowych;
- Etap VI - rok realizacji 2014 - obejmuje 36 punktów kamerowych;
- Etap VII - rok realizacji 2015 - obejmuje 37 punktów kamerowych;
- Etap VIII - rok realizacji 2016 - obejmuje 30 punktów kamerowych;
- Etap IX - rok realizacji 2017 - obejmuje 37 punktów kamerowych.

9.1

ZAKRES REALIZACJI III ETAPU MWMZ

W ramach tego etapu uwzględniono realizację 32 punktów kamerowych, wśród
których są 4 punkty znajdujące się na skrzyżowaniach i dotyczące projektu Zarządzanie
Ruchem Miejskim (ZRM), oraz 28 punktów monitorujących miejsca publiczne zgłoszone
przez KMP. Zgodnie z kryterium opisanym w podrozdziale 6.6.2 wszystkie punkty leżą
na obszarze rewitalizowanym (REW.) miasta. W etapie tym zakłada się podłączenie kamer
do łączy dzierżawionych, gdyż zgodnie z harmonogramem realizacji projektu ZMAN
nie będzie jeszcze dostępnej infrastruktury. Etap III planuje się na realizacje w roku
budżetowym 2011.
Zakres etapu przedstawia poniższa tabela:
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Tabela 4. Lista punktów kamerowych III etapu MWMZ.
L.p.

Nazwa ulicy (1)

Nr

Nazwa ulicy (2)

Punkt
charakterystyczny

Obszar monitorowany

Miejsce instalacji

Zgłaszane
przez

Liczba
głosów

Kryterium
wyboru

Aleja w Parku Kuronia;
kamera na
maszcie zamontowanym w
połowie odległości
pomiędzy drugą i trzecia
latarnią, licząc od ul. A.
Krajowej, po stronie torów
kolejowych, bezpośrednio
przy chodniku

SB

0

REW.

1

Gen de Gaulle’a

Armii Krajowej

Aleja w Parku

2

Gen. de Gaulle’a

Goethego

Skrzyżowanie

ZRM

3

Gen. de Gaulle’a

Wolności

Skrzyżowanie

ZRM

Kowalskiej

widok na ul. Kowalska w
obu kierunkach, ul.
Skrzyżowanie Goethego (odcinek
dojazdowy do ul.
Kowalskiej)

4

Goethego

5

Góra św. Anny

6

Jagiellooska

Miarki

Skrzyżowanie

7

Jagiellooska

Wolności

Skrzyżowanie widok na ulice, deptak

widok na ulicę, skwer,
rejon przy pubie

7
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widok na skrzyżowanie i
ulice

maszt przy ul. Kowalskiej
na przedłużeniu osi jezdni
ul. Goethego (pomiędzy
budynkami nr 12 i 8 ul.
Kowalskiej)
kamera na maszcie na
łuku drogi, przy schodach
prowadzących na Plac
Traugutta
kamera na latarni po
stronie stacji paliw Lukoil
(budynku nr 6 ul. Miarki)
kamera na latarni u zbiegu
ulic po stronie budynku nr
282 ul. Wolności
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ZRM /
REW.
ZRM /
REW.

SB

0

REW.

SB

11

REW.

SB

0

REW.

SB

0

REW.

Sied

8

Jagiellooska

9

Jagiellooska

10

Jagiellooska

11

Korfantego

12

Kościuszki

13

Kowalska

16

14

Kowalska

10

15

Kowalska

18

16

Krakusa

17

Miarki

kamera na maszcie u
zbiegu ulic przy budynku
nr 13 ul. Jagiellooskiej
kamera na maszcie
umiejscowionym na
widok na skwer i częściowo wysokości budynku nr 9
Teatralny
Skwer
pobliskie ulice
ul. Jagiellooskiej w
okolicach schodów na
skwerze
kamera na maszcie u
Niedziałkowskie
widok na ulice w obu
zbiegu ulic po stronie
Skrzyżowanie
go
kierunkach
budynku nr 19 ul.
Jagiellooskiej
Niedziałkowskie
Skrzyżowanie
go
widok na boczną częśd
kamera na maszcie od
parku i ulicę Majnusza
strony ul. Majnusza
widok na parkingi
kamera na latarni na
przyblokowe, ulicę w obu
wprost wejścia do
kierunkach
budynku
latarnia przy budynku od
widok na ul. Barbary w obu
strony ul. Barbary
kierunkach, plac zabaw,
(budynku nr 10 ul.
parkingi przyblokowe
Barbary)
widok na ul. Barbary w
latarnia lub maszt od
obu kierunkach
strony ul. Barbary
kamera na maszcie
widok na ulice oraz rejon
usytuowanym u zbiegu
Siedleckiego
Skrzyżowanie
sklepu
ulic, po stronie budynku
nr 10 ul. Krakusa
kamera na maszcie przy
widok na pub Voyager,
chodniku (ale tym
skwer, plac zabaw
bezpośrednio przed
budynkiem)
Londzina

16

Monitoring wizyjny Miasta Zabrze

Skrzyżowanie

widok na skrzyżowanie i
ulice i placówki handlowe
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SB

7

REW.

SB

11

REW.

SB

5

REW.
ZRM /
REW.

ZRM
SB

0

REW.

SB

0

REW.

SB

3

REW.

SB

7

REW.

SB

9

REW.

SB

0

REW.

18

Miarki

Powstaoców
Śląskich

19

Niedziałkowskiego

Dubiela

20

Niedziałkowskiego

Mikulczycka

21

Poległych
Bohaterów

22

Poległych
Bohaterów

23

Poległych
Bohaterów

Skrzyżowanie
widok na ul./
Skrzyżowanie Niedziałkowskiego w obu
kierunkach i ul. Dubiela
widok na ulice w obu
Skrzyżowanie
kierunkach, Plac Teatralny

24

Różana

widok na ul. Różaną ,
Barbary i Kowalską,
parkingi przyblokowe,
skwer

25

Słodczyka

widok na ulicę, skwer i
parking niestrzeżony

26

Staromiejska

27

Traugutta

21
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ZRM /
REW.

ZRM

widok na ulice w obu
kierunkach, wjazd, rejon
przy sklepie, garaże
widok na Plac

latarnia przed Krzyżem

SB

0

REW.

masz u zbiegu ulic

SB

7

REW.

SB

17

REW.

SB

14

REW.

SB

2

REW.

SB

2

REW.

SB

5

REW.

SB

2

REW.

SB

13

REW.

pięd kamer na masztach
(dokładna lokalizacja po
przeprowadzeniu
rewitalizacji zieleni)
pięd kamer na masztach
(dokładna lokalizacja po
przeprowadzeniu
rewitalizacji zieleni)
pięd kamer na masztach
(dokładna lokalizacja po
przeprowadzeniu
rewitalizacji zieleni)
kamera na latarni lub
maszcie przy chodniku (po
stronie budynku nr 8 ul.
Kowalskie) na wysokości
wjazdu na zaplecze
restauracji Mc Donalds
kamera na maszcie
umiejscowionym przy
ścieżce/skrócie do ulicy
Miarki
kamera na maszcie
usytuowanym na wprost
wjazdu do parku
kamera na maszcie
umiejscowionym na
środku Plac
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28

Wolności

Torowa

29

Wolności

259

30

Wolności

272

31

32

Wolności

Wolności

widok na obie ulice,
Skrzyżowanie
skrzyżowanie
widok rejonu przed
pubami, bankiem i ul.
Wolności, przejście do ul.
Barbary, pawilony
handlowe
widok na deptak w obu
kierunkach, skwer, rejon
przed pubem Warka

kamera na maszcie
zamontowanym przed
budynkiem nr 220A ul.
Wolności

SB

0

REW.

maszt na zieleocu przy
schodach

SB

0

REW.

maszt

SB

4

REW.

SB

0

REW.

SB

7

REW.

Dubiela

Skrzyżowanie widok na ulice

kamera na maszcie przed
budynkiem nr 245 ul.
Wolności (w przedłużeniu
osi jezdni ul. Dubiela)

Floriana

widok na ulice Wolności w
obu kierunkach, przystanki
Skrzyżowanie
komunikacji miejskiej, ul.
Floriana

maszt po stronie ul.
Wolności
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9.2

ZAKRES REALIZACJI IV ETAPU MWMZ

W ramach tego etapu uwzględniono realizację kolejnych 28 punktów kamerowych,
wśród których są 2 punkty znajdujące się na skrzyżowaniach i dotyczące projektu
Zarządzanie Ruchem Miejskim (ZRM), oraz 26 punktów monitorujących miejsca publiczne
zgłoszone przez KMP. Zgodnie z kryterium opisanym w podrozdziale 6.6.2 wszystkie punkty
leżą na obszarze rewitalizowanym (REW.) miasta. W etapie tym zakłada się podłączenie
kamer do łączy dzierżawionych, gdyż zgodnie z harmonogramem realizacji projektu ZMAN
nie będzie jeszcze dostępnej infrastruktury. Etap IV planuje się na realizację w roku
budżetowym 2012.
Zakres etapu przedstawia poniższa tabela:
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Tabela 5. Lista punktów kamerowych IV etapu MWMZ.
L.p.

Nazwa ulicy (1)

Nr

Nazwa ulicy (2)

Punkt
charakterystyczny

1

3-go Maja

Park im.
rotmistrza W.
Pileckiego

2

3-go Maja

Park im.
rotmistrza W.
Pileckiego

3

Andersa

4

Bytomska

Zamkowa

Skrzyżowanie

5

Bytomska

Na Piaskach

Skrzyżowanie

6

Bytomska

Ziemska

Skrzyżowanie

7

Bytomska

Drzymały

Skrzyżowanie

18
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Obszar monitorowany

Miejsce instalacji

4 kamery (dokładna
lokalizacja po przepr. prac
związanych z rewitalizacją
zieleni)
4 kamery (dokładna
lokalizacja po przepr. prac
związanych z rewitalizacją
zieleni)
widok na Sklep Żabka i
kamera na maszcie
Sklep monopolowy oraz na usytuowanym na rogu ul.
Aptekę
Andersa 18 a Borowa 2
kamera zamontowana na
wysięgniku
widok na skrzyżowanie oraz przytwierdzonym do rogu
rejon sklepu nocnego,
budynku nr 98 ul.
teren przed stadionem
Bytomskiej (rogu
najbliższego miejsca zbiegu
ulic)
widok na skrzyżowanie, ul. kamera zamontowana na
Bytomską w stronę
słupie trakcyjnym ZKT-4
centrum, Na Piaskach i
84/1 (słup u zbiegu ulic od
przystanek tramwajowy
strony Biskupic)
maszt przy ul. Bytomskiej
na przedłużeniu osi jezdni
widok na ulice
ul. Ziemskiej lub u zbiegu
ulic po stronie budynku nr
118n ul. Bytomskiej
kamera na słupie wiaduktu
widok na ulice w obu
po stronie nr nieparzystych
kierunkach
ulicy Bytomskiej
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Zgłaszane
przez

Liczba
głosów

Kryterium
wyboru

SB

5

REW.

SB

4

REW.

SB

6

REW.

SB

35

REW.

SB

0

REW.

SB

3

REW.

SB

4

REW.

Sied

widok na szlak kolejowy w
obie strony

8

Cmentarna

9

Drzymały

Ziemska

Skrzyżowanie

10

Hagera

Kasprowicza

Skrzyżowanie

11

Krakowska

77

12

Krakowska

60

13

Makoszowskiej

14
15

17

widok na obie ulice,
skrzyżowanie
widok na ulicę Krakowską
przystanki komunikacji
miejskiej oraz pobliskie
sklepy
widok na Skwer sklep Vegas
Club, ulicę Krakowską
pobliskie sklepy po drugiej
stronie ulicy Krakowskiej

Beskidzkiej

Skrzyżowanie widok na parking oraz ulice

Matejki

Gen de Gaulle’a

widok na ulice w obu
Skrzyżowanie kierunkach, rejon przy
placówkach handlowych

Ofiar Katynia

Krakowska

Skrzyżowanie

16

Okrzei

Rodziewiczówny

widok na ulice, teren przy
Skrzyżowanie
placówce handlowej

17

Okrzei

Władysława IV

Skrzyżowanie

18

Skłodowskiej

Korfantego
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widok na ulice, teren przy
sklepie
widok na ulice w obu
Skrzyżowanie
kierunkach

kamera zamontowana na
maszcie na tzw. kładce nad
torami
maszt u zbiegu ulic po
stronie garaży
maszt na przedłużeniu ul.
Kasprowicza przy ul. Hagera

SB

2

REW.

SB

0

REW.

SB

0

REW.

kamera na maszcie
sygnalizacji świetlnej
przejścia dla pieszych

SB

9

REW.

kamera na maszcie
usytuowana na skwerze
obok sklepu

SB

6

REW.

SB

0

REW.

SB

6

REW.

kam. zamont. na
wysięgniku przytwierdz. do
rogu budynku KWK
Makoszowy (najbliższego
zbiegu ulic)
maszt przy ulicy Matejki na
wprost osi jezdni ul. Gen de
Gaulle'a

ZRM /
REW.

ZRM
maszt pomiędzy budynkami
nr 2 i 4 ul. Okrzei na
przedłuż. osi jezdni ulicy
Rodziewiczówny
maszt po stronie budynku
nr 11 ul. Okrzei
maszt na pasie zieleni Alei
Korfantego
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SB

5

REW.

SB

6

REW.

SB

0

REW.

widok na pojazdy
wjeżdżający i wyjeżdżające
z DK88
widok na pojazdy
wjeżdżający i wyjeżdżające
z DK88
widok na pojazdy
wjeżdżający i wyjeżdżające
z DK88
widok na ulicę i teren
przyległy

19

Skubacza

20

Skubacza

21

Skubacza

22

Szybowa

23

Władysława IV

Lelewela

Skrzyżowanie

24

Wolności

Płaskowicka

widok na skrzyżowanie,
Skrzyżowanie ulice, wejście w rejon
Kościoła

25

Wolności

26

Wolności

27

Ziemska

28

Ziemska

13a

widok na ulice, ogródki
działkowe

widok na ulice w obu
kierunkach oraz wejście i
wyjście z przejścia
podziemnego

420

Skargi

Skrzyżowanie
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SB

0

REW.

SB

0

REW.

SB

0

REW.

SB

0

REW.

SB

4

REW.

SB

1

REW.

SB

5

REW.

ZRM /
REW.

ZRM
widok na ulicę w obu
kierunkach oraz wjazdy

Pod Borem

3 kamery na masztach
obejmujące wjazdy i
wyjazdy z DK 88
3 kamery na masztach
obejmujące wjazdy i
wyjazdy z DK 88
3 kamery na masztach
obejmujące wjazdy i
wyjazdy z DK 88
kamera na latarni stojącej
na wysokości budynku
maszt przy ul. Lelewela na
przedłużeniu osi jezdni ul.
Władysława IV
kamera na maszcie u
zbiegu ulic Skargi i
Wolności , od strony Rudy
Śląskiej (ewentualna
korekta lokalizacji po
zakooczeniu budowy DTŚ)
dwie kamery na maszcie,
dokładna lokalizacja po
zakoocz. prac związanych z
budową przejścia
podziemn. pod DTŚ

Skrzyżowanie widok na obie ulice

pomiędzy wjazdami na DK
88 w kierunku Gliwic i
Bytomia
kamera na maszcie
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SB

0

REW.

SB

0

REW.

9.3

ZAKRES REALIZACJI V ETAPU MWMZ

W ramach tego etapu uwzględniono bezprzewodowe podłączenie do MWMZ
kolejnych 45 punktów kamerowych. Wśród nich jest 14 punktów zlokalizowanych
na skrzyżowaniach, dotyczących projektu Zarządzanie Ruchem Miejskim (ZRM),
oraz 31 punktów kamerowych zlokalizowanych blisko stacji bazowych Wimax,
monitorujących miejsca publiczne zgłoszone przez KMP. W etapie tym planuje
się wykorzystanie już istniejącej infrastruktury bezprzewodowej, która zgodnie
z harmonogramem ma zostad wykonana do kooca 2012 roku. Etap V planuje
się na realizację w roku budżetowym 2013.
Zakres etapu przedstawia poniższa tabela:
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Tabela 6. Lista punktów kamerowych V etapu MWMZ.
L.p. Nazwa ulicy (1) Nr Nazwa ulicy (2)

1

1-go Maja

2
3
4

3-go Maja
3-go Maja
3-go Maja

5

Armii Krajowej

6

Baczyoskiego

7

8

Czołgistów

Czołgistów

Punkt
charakterystyczny
Aleja
prowadząca
do parku
Kuronia

Lutra
Roosevelta
Makoszowska

Obszar monitorowany

Miejsce instalacji

kamera na maszcie
umiejscowionym przy
widok na Park, plac zabaw i
skrzyżowaniu alei i drogi
parkingi za budynkiem nr 4a i b
dojazdowej do bramy
Sobieskiego
zaplecza KMP (po stronie
DMiT)

Skrzyżowanie
Skrzyżowanie
Skrzyżowanie

Zgłaszane
przez

Liczba
głosów

Kryterium
wyboru

Sied

SB

6

ZMAN

ZMAN4

ZRM
ZRM
ZRM

ZMAN4
ZMAN4
ZMAN4

ZRM
ZRM
ZRM

widok na wejście do tunelu
oraz obie ulice

kamera zamontowana na
wysięgniku
przytwierdzonym do
słupa latarni stosującym
przed przejściem dla
pieszych (przed
budynkiem nr 28-30 ul.
Armii Krajowej)

SB

5

ZMAN

ZMAN4

2

widok na Skwer, Plac Zabaw
pobliski sklep oraz osiedlowe
parkingi samochodowe

kamera na maszcie
usytuowanym na Skwerze

SB

20

ZMAN

ZMAN4

71

widok na ulice w obu
kierunkach, przystanek
komunikacji miejskiej, rejon
przy placówkach handlowych,
cmentarz

kamera na latarni nr
184/6/2 znajdującej się
przed budynkiem nr 71

SB

0

ZMAN

ZMAN4

kamera na maszcie
usytuowanym u zbiegu
ulic (od strony szerszego
łuku) przed wejściem do

SB

21

ZMAN

ZMAN4

Damrota

Matejki
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Skrzyżowanie

widok na ulice oraz aleje
Skrzyżowanie
parkową
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parku, po stronie
Leśniczówki,

9

Damrota

60 Różaoskiego

10 Floriana

11 Galla

12

Gen de
Gaulle’a

Gen. de
Gaulle’a
Gen. de
14
Gaulle’a
13

15 Grunwaldzka

5

Ślęczka

kamera zamontowana na
maszcie znajdującym się
Skrzyżowanie widok na obie ulice
na chodniku przy
skrzyżowaniu ulic po
stronie budynku nr 60
kamera zamontowana na
widok na park, plac zabaw
latarni nr RO/1/21
boisko (bez dokładnego
znajdującej się w parku
widoku na częśd gdzie znajduje
na wprost budynku nr 16
się fontanna)
ul. Floriana
kamera na maszcie
widok na ulice w obu
usytuowanym przy ulicy
kierunkach, skrzyżowanie z
w połowie odległości
ulicą Pokoju, teren przy
pomiędzy budynkiem nr 3
sklepach
i5
maszt przy ul. de Gaulle’a
widok na ulice, przystanki
(obok budynku nr 107)
Skrzyżowanie komunikacji miejskiej, skwer
na wprost osi jezdni ul.
przy ul. de Gaulle’a
Ślęczka

SB

10

ZMAN

ZMAN4

SB

5

ZMAN

ZMAN4

SB

0

ZMAN

ZMAN4

SB

9

ZMAN

ZMAN4

Roosevelta

Skrzyżowanie

ZRM

ZRM

ZMAN4

1 Maja

Skrzyżowanie

ZRM

ZRM

ZMAN4

Tatarkiewicza

widok na ulicę Grunwaldzka w
obu kierunkach , pojazdy
Skrzyżowanie
parkujące przy ul.
Tatarkiewicza

ZMAN

ZMAN4

Monitoring wizyjny Miasta Zabrze

maszt przy znaku z
nazwami ulic
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SB

9

16 Klonowa

6

17 Klosego

Damrota

18 Krasioskiego

20 Kobylioskiego

19 Krasioskiego

36

20 Łanowa

Nad Kanałem

21 Łokietka

Różaoskiego

22

Męczenników
Majdanka

23 Monte Cassino
24 Monte Cassino
25 Nad Kanałem

Pośpiecha
40

Monitoring wizyjny Miasta Zabrze

kamera na maszcie latarni
widok na ulicę w obu
stojącym na chodniku
kierunkach, parkujące pojazdy, przed budynkiem nr 6
teren przed sklepem
naprzeciw sklepu
Biedronka
kamera na maszcie
widok na obie ulice, wejście do zamontowanym na
Skrzyżowanie
tunelu
samym łuku od strony
wejścia do tunelu
widok skrzyżowania oraz ulic
kamera na wysięgniku
szczególnie ulicy
przytwierdzonym do rogu
Buchenwaldczyków
budynku
kamera na wysięgniku
widok na skwer, skrzyżowanie
przytwierdzonym do
ulic
budynku
kamera na maszcie
umiejscowionym po
widok na ulice w obu
Skrzyżowanie
przeciwnej stronie
kierunkach, teren przyległy
budynku nr 24 lub 22 ul.
Nad Kanałem
kamera zamontowana na
słupie latarni stojącym
widok w wymienione ulice,
przy skrzyżowaniu ulic
teren przed oraz zaplecze Baru Łokietka i Różaoskiego,
po stronie budynku nr 32
przy ul. Różaoskiego
maszt naprzeciwko
widok na ulicę plac/skwer
budynku nr 8
Rejon
widok na pomnik i teren
pomnika
przyległy oraz ulicę,
widok na ulic, teren przed
kamera na maszcie
barem
sygnalizacji świetlnej
kamera maszcie na
widok na Park Rodzinny, skwer
wysokości nr 40 (po
i boisko
przeciwnej stronie ulicy)
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SB

7

ZMAN

ZMAN4

SB

10

ZMAN

ZMAN4

SB

11

ZMAN

ZMAN4

SB

0

ZMAN

ZMAN4

SB

3

ZMAN

ZMAN4

SB

4

ZMAN

ZMAN4

SB

0

ZMAN

ZMAN4

SB

24

ZMAN

ZMAN4

SB

7

ZMAN

ZMAN4

SB

0

ZMAN

ZMAN4

obok Parku Rodzinnego

pięd kamer na masztach
(dokładna lokalizacja po
przeprowadzeniu
rewitalizacji zieleni)
pięd kamer na masztach
(dokładna lokalizacja po
przeprowadzeniu
rewitalizacji zieleni)
maszt przed budynkiem
widok na plac zabaw,
na zieleocu pomiędzy
parkujące pojazdy przed
placem zabaw a drogą
budynkiem i z tyłu Multikina,
dojazdową na zaplecze
zaplecze placówek handlowych
Multikina
widok na ulice, parkingi
maszt na początku
przyblokowe, rejon przed
wysepki (pomiędzy
placówkami handlowymi
klatkami nr 20a i 20b)
kamera na latarni u
widok na ulicę i parkingi
zbiegu ulicy Skłodowskiej
przyblokowe
i drogi dojazdowej do
wejśd budynku

Poległych
26
Bohaterów

27

Poległych
Bohaterów

28 Skłodowskiej

18

29 Skłodowskiej

20

30 Skłodowskiej

16

31 Stalmacha

Bytomska

32 Szczęśd Boże

Kobylioskiego

33 Tarnopolska

Brygadzistów

34 Tatarkiewicza
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Skrzyżowanie

SB

0

ZMAN

ZMAN4

SB

0

ZMAN

ZMAN4

SB

1

ZMAN

ZMAN4

SB

12

ZMAN

ZMAN4

SB

7

ZMAN

ZMAN4

ZRM

ZMAN4

ZMAN

ZMAN4

ZRM

ZMAN4

ZMAN

ZMAN4

ZRM

widok na ulice, parkujące
Skrzyżowanie
pojazdy
Skrzyżowanie
widok na ulice i parkingi
przyblokowe

maszt (rewitalizacja
zieleni)

SB

3

ZRM
maszt na pasie zieleni
(pomiędzy ulicami)
pomiędzy budynkami nr
16 i 11
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SB

0

widok na podwórka po obu
stronach oraz bramę nr 3
stadionu

35 Tetmajera

36 Webera

29

widok w obie strony na ulicę

37 Wolności

67

widok na parkujące przed
budynkiem pojazdy, garaże i
pomieszczenia gospodarcze

38
39
40
41
42
43
44

Wolności
Wolności
Wolności
Wolności
Wolności
Wolności
Wolności

45 Zamenhofa

Nad Kanałem
Plac Słowiaoski
Monte Cassino
Kondratowicza
stacja Shell
Stalmacha
Trocera
2
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kamera zamontowana na
maszcie znajdującym się
na chodniku przed
wjazdem na podwórko
budynku nr 2-10 ulicy
Łokietka
kamera na latarni
znajdującej się po prawej
stronie bramy głównej
wejściowej do POD im ST.
Webera (stojąc plecami
do bramy)
kamera na latarni
znajdującej się na
trawniku pomiędzy
klatkami nr 67 i 67 a, lub
na latarni od strony
zabudowao
gospodarczych

Skrzyżowanie
Skrzyżowanie
Skrzyżowanie
Skrzyżowanie
Skrzyżowanie
Skrzyżowanie
Skrzyżowanie

SB

10

ZMAN

ZMAN4

SB

4

ZMAN

ZMAN4

SB

0

ZMAN

ZMAN4

ZRM
ZRM
ZRM
ZRM
ZRM
ZRM
ZRM

ZMAN4
ZMAN4
ZMAN4
ZMAN4
ZMAN4
ZMAN4
ZMAN4

ZMAN

ZMAN4

ZRM
ZRM
ZRM
ZRM
ZRM
ZRM
ZRM
widok na dwa pobliskie sklepy
oraz skrzyżowanie ulic

kamera na maszcie
usytuowana przy
krawędzi jezdni po drugiej
stronie sklepu

| Strona 66

SB

26

9.4

ZAKRES REALIZACJI VI ETAPU MWMZ

W ramach tego etapu uwzględniono realizację kolejnych 36 punktów kamerowych,
które zlokalizowane są w pobliżu (odległośd do 150m) światłowodów szerokopasmowej
sieci ZMAN1. Punkty te zostały zgłoszone przez KMP. Etap VI planuje się na realizację
w roku budżetowym 2014.
Zakres etapu przedstawia poniższa tabela:

Monitoring wizyjny Miasta Zabrze
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Tabela 7. Lista punktów kamerowych VI etapu MWMZ.
L.p. Nazwa ulicy (1) Nr Nazwa ulicy (2)

1

3-go Maja

Bohaterów
Warszawskich

2

Batorego

Sienkiewicza

3

Brysza

Wolności

4

Brysza

Karłowicza

5

Buchenwaldczy
ków

Bohaterów
Warszawskich

Monitoring wizyjny Miasta Zabrze

Punkt
charakterystyczny

Obszar monitorowany

Miejsce instalacji

widok na obie ulice, teren
kamera zamontowana na
Skrzyżowanie przed sądem (wycięcie drzew maszcie stojącym u zbiegu
!!!)
ulic po stronie budynku sądu
kamera na maszcie
usytuowanym u zbiegu ulic
widok na ul. Batorego,
Batorego i Sienkiewicza po
Skrzyżowanie Sienkiewicza w obu
stronie budynku nr 20 ul.
kierunkach
Sienkiewicza, po przeciwnej
stronie wejścia do sklepu
Geosat
kamera zamontowana na
widok na skrzyżowanie oraz
latarni nr 5 znajdującej się w
ulice Wolności w stronę
Skrzyżowanie
rogu skrzyżowania ulic Brysza
Zaborza (sklep nocny),
i Wolności (po stronie placu
Brysza, Wandy
po Młynie)
(naprzeciwko budynku nr 7
ul. Karłowicza) kamera na
maszcie, który musiał by
widok na ul. Brysza w tym
Skrzyżowanie
zostad zamontowany w rogu
skwer, Karłowicza
skrzyżowania ulic, bliżej
Karłowicza po stronie Domu
Pomocy Społecznej
widok na ulice w obu
Skrzyżowanie kierunkach, teren
maszt
przyszkolny
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Zgłaszane
przez

Liczba
głosów

Kryterium
wyboru

Sied

SB

8

ZMAN

ZMAN1

SB

23

ZMAN

ZMAN1

SB

18

ZMAN

ZMAN1

SB

6

ZMAN

ZMAN1

SB

28

ZMAN

ZMAN1

6

Buchenwaldczy
ków

Roosevelta

Skrzyżowanie

7

Chłopska

Damrota

Skrzyżowanie

8

Fredry

Piłsudskiego

Skrzyżowanie

9

Fredry

Żółkiewskiego

Skrzyżowanie

10

Gen. de
Gaullea

17

11

Gen. de
Gaullea

17

12

Gen. de
Gaullea

17

13 J. Kuronia
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kamera na maszcie
umiejscowionym u zbiegu ulic
Klonowej i Roosevelta, po
stronie budynku nr 1 ul.
widok na ulice, skwer przy ul.
Klonowej (Skrzyż. ulic
Roosevelta
Buchenwaldczyków,
Roosevelta, Klonowa (po
stronie budynku nr 20a ul.
Roosevelta))
kamera zamontowana na
widok na skwer ciągnący się maszcie znajdującym się w
od nr 49 przy ul. Damrota
rogu po stronie budynku nr
49 przy ul. Damrota
widok na ulice, teren
maszt
przyszkolny
widok na ulice, przejście do
ul. Armii Krajowej , zaplecze maszt
szkoły
Trzy kamery na zapleczu
DMiT (od frontu dwie już
uwzględnione PIAP oraz
kamera nr 12 z I edycji)
Trzy kamery na zapleczu
DMiT (od frontu dwie już
uwzględnione PIAP oraz
kamera nr 12 z I edycji)
Trzy kamery na zapleczu
DMiT (od frontu dwie już
uwzględnione PIAP oraz
kamera nr 12 z I edycji)
kamera zamontowana na
maszcie znajdującym się w
widok na boisko, zaplecze
odległości 15 metrów od
DMiT, parking przyblokowy
boiska do piłki ręcznej (idąc
wzdłuż linii środkowej boiska)
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SB

11

ZMAN

ZMAN1

SB

9

ZMAN

ZMAN1

SB

21

ZMAN

ZMAN1

SB

9

ZMAN

ZMAN1

SB

21

ZMAN

ZMAN1

SB

6

ZMAN

ZMAN1

SB

6

ZMAN

ZMAN1

SB

0

ZMAN

ZMAN1

w stronę ul. Sobieskiego

14 Jagiełły

3-go Maja

Skrzyżowanie

15 Klonowa

Ślęczka

widok na skrzyżowanie ,
Skrzyżowanie placówki handlowe i
usługowe, ulice

16 Kościuszki

17 Matejki

3-go Maja

widok na ul. 3-go Maja w
Skrzyżowanie obu kierunkach, ul Matejki,
początek ul. Zakątek

widok na ulice w obu
kierunkach, pobliskie
parkingi przyblokowe

18 Matejki

19

Niedziałkowski
ego

Korfantego

20 Pstrowskiego
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Skrzyżowanie

widok na ulice w obu
kierunkach

kamera na maszcie
znajdującym się po stronie
przystanku MPK przed
kioskiem RUCH
kamera zamontowana na
maszcie umiejscowionym u
zbiegu ulic od strony lokalu
Sułtan (Klonowa 23)
kamera usytuowana na
maszcie, na zieleocu, na
wysokości wejścia do
Komendy Hufca ZHP
kamera zamontowana na
słupie latarni stojącym przy
ul. 3-go Maja po stronie
centrum miasta i ul. Matejki
(rejon Hali WidowiskowoSportowej) kamera
zamontowana na maszcie
umiejscowionym przy jezdni
na wysokości latarni nr 3/II
(wjazd na teren hali od strony
ulicy de Gaulle'a)
maszt na pasie zieleni

kamera zamontowana na
widok na Park po stronie
latarni nr RO/1/4 znajdującej
pomnika i fontanny oraz dwa
się na trawniku obok
przystanki przy ul. 3-go Maja
kombajnu górniczego
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SB

2

ZMAN

ZMAN1

SB

15

ZMAN

ZMAN1

SB

0

ZMAN

ZMAN1

SB

0

ZMAN

ZMAN1

SB

3

ZMAN

ZMAN1

SB

0

ZMAN

ZMAN1

SB

14

ZMAN

ZMAN1

21 Reymonta

3-go Maja

widok w obie ulice w obu
kierunkach oraz teren przed
Skrzyżowanie
dyskoteką VIP, oraz ulicę
Sienkiewicza

22 Reymonta

Klonowa

Skrzyżowanie

23 Reymonta

Gen de
Gaulle’a

Skrzyżowanie widok na ulice

24 Roosevelta

Parking

25 Roosevelta

26 Roosevelta

widok na ulice, parkingi
przyblokowe

Sobieskiego

72
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widok w obie strony na ul.
Skrzyżowanie Roosevelta, na ul.
Sobieskiego

widok na ul. Roosevelta w
obu kierunkach

kamera zamontowana na
maszcie znajdującym się na
chodniku u zbiegu ulic przed
rogiem budynku nr 45 ul. 3go Maja
kamera na maszcie
usytuowanym u zbiegu ulic
po stronie budynku nr 9 ul.
Klonowej
kamera zamontowana na
maszcie usytuowanym na
wysepce, z tabliczkami nazw
ulic po stronie budynku nr 79
ul. de Gaulle’a
kamera na latarni nr L6/1, róg
terenu parkingu od strony
skrzyżowania ulic Roosevelta
i Gen de Gaulle’a / parking
pomiędzy budynkami
Rejonowego Urzędu Pracy i
Politechniki Śląskiej (na
wysokości budynku nr 32 ul.
Roosevelta ale od strony
zaplecza)
kamera zamontowana na
latarni stojącej na chodniku
ulicy Roosevelta na wprost
wylotu ul. Sobieskiego przed
sklepem „Wszystko dla
dziecka”
kamera zamontowana na
słupie latarni stojącym na
chodniku przed budynkiem
po lewej stronie przejścia dla
pieszych (stojąc tyłem do
budynku)
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SB

11

ZMAN

ZMAN1

SB

19

ZMAN

ZMAN1

SB

12

ZMAN

ZMAN1

SB

16

ZMAN

ZMAN1

SB

11

ZMAN

ZMAN1

SB

8

ZMAN

ZMAN1

27 Sądowa

3-go Maja

Skrzyżowanie widok na obie ulice

28 Sienkiewicza

Zamojskiego

widok na ul. Sienkiewicza w
Skrzyżowanie obu kierunkach, ulicę
Zamojskiego

29 Sobieskiego

9

widok na parkujące pojazdy,
garaże

30 Sobieskiego

23

widok na przepompownię,
plac zabaw, parkujące
pojazdy

31 Stalmacha

Cmentarna

32 Szkolna

Rejtana
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Skrzyżowanie

widok na ul. Szkolną
Chojnickiego, skrzyżowanie

kamera zamontowana na
prawym słupie drogowskazu
(patrząc na aptekę) (po
stronie budynku nr 25)
kamera zamontowana na
latarni stojącej przy ul.
Sienkiewicza (od strony
Liceum) w przedłużeniu osi
jezdni ulicy Zamojskiego
kamera zamontowana na
maszcie znajdującym się od
strony podwórka w rogu
drogi dojazdowej na wprost
wejścia do zsypu budynku
kamera zamontowana na
maszcie znajdującym się przy
przedłużeniu ulicy
Królewskiej na wysokości
Budynku nr 23 przy ul.
Sobieskiego
kamera zamontowana na
maszcie umiejscowionym u
zbiegu ulic Boboli i
Stalmacha od strony
budynku nr 14 przy ul.
Stalmacha lub na wysięgniku
przymocowanym do rogu
tego budynku w tym samym
miejscu
kamera na wysięgniku
przymocowanym do rogu
budynku nr 9 przy ul.
Chojnickiego (od strony ulicy i
myjni samochodowej)
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SB

5

ZMAN

ZMAN1

SB

16

ZMAN

ZMAN1

SB

0

ZMAN

ZMAN1

SB

14

ZMAN

ZMAN1

SB

9

ZMAN

ZMAN1

SB

7

ZMAN

ZMAN1

33 Ślęczka

3-go Maja

widok na ul. 3-go Maja w
obu kierunkach, ulicę
Skrzyżowanie Jagiełły, wejście na
targowisko, teren przed
sklepem Żabka

34 Tuwima

18

widok na ulicę w obu
kierunkach

35 Wandy

7

widok w obie strony ulicy
oraz na wejście do tunelu

36 Wolności

Trocera
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widok na ulice w obu
Skrzyżowanie kierunkach, przystanki
komunikacji miejskiej

kamera zamontowana na
maszcie stojącym na
chodniku w samym rogu przy
budynku nr 71 ul. 3-go Maja
kamera na latarni nr L8/VI
znajdującej się przed
budynkiem nr 18 ul. Tuwima
kamera zamontowana na
rogu budynku (od strony
budynku nr 5)
kamera na słupie sygnalizacji
świetlnej
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SB

10

ZMAN

ZMAN1

SB

0

ZMAN

ZMAN1

SB

2

ZMAN

ZMAN1

SB

17

ZMAN

ZMAN1

9.5

ZAKRES REALIZACJI VII ETAPU MWMZ

W ramach tego etapu uwzględniono realizację kolejnych 37 punktów kamerowych,
które zlokalizowane są w pobliżu (odległośd do 150m) światłowodów szerokopasmowej
sieci ZMAN2. Punkty te zostały zgłoszone przez KMP. Etap VII planuje się na realizację
w roku budżetowym 2015.
Zakres etapu przedstawia poniższa tabela:
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Tabela 8. Lista punktów kamerowych VII etapu MWMZ.
L.p. Nazwa ulicy (1)

Nr Nazwa ulicy (2)

Punkt
charakterystyczny

1

Czołgistów

Park miejski

2

Czołgistów

Park miejski

3

Czołgistów

Park miejski

4

Czołgistów

Park miejski

5

Franciszkaoska

24b

6

Franciszkaoska

30

7

Gdaoska

18

Monitoring wizyjny Miasta Zabrze

Obszar monitorowany

widok na parkingi
przyblokowe, ulicę
widok na parkujące
pojazdy (rewitalizacja
zieleni!).
widok na ulicę Gdaoską,
garaże przy ulicy
Gdaoskiej Parking
niestrzeżony przy
Multikinie

Zgłaszane
przez

Liczba
głosów

Kryterium
wyboru

Sied

SB

0

ZMAN

ZMAN2

SB

0

ZMAN

ZMAN2

SB

0

ZMAN

ZMAN2

SB

0

ZMAN

ZMAN2

SB

6

ZMAN

ZMAN2

maszt przed budynkiem

SB

2

ZMAN

ZMAN2

kamera na latarni nr 18
usytuowanej przy krawędzi
jezdni ulicy Gdaoskiej przy
wjeździe na parking
Multikina

SB

14

ZMAN

ZMAN2

Miejsce instalacji
4 kamery (dokładna
lokalizacja po
przeprowadzeniu prac
związanych z rewitalizacją
zieleni)
4 kamery (dokładna
lokalizacja po
przeprowadzeniu prac
związanych z rewitalizacją
zieleni)
4 kamery (dokładna
lokalizacja po
przeprowadzeniu prac
związanych z rewitalizacją
zieleni)
4 kamery (dokładna
lokalizacja po
przeprowadzeniu prac
związanych z rewitalizacją
zieleni)
maszt na pasie zieleni
miedzy parkingami (w
środku)
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8

Gdaoska

Hermisza

Skrzyżowanie

widok na ulice rejon przy
sklepach Gdaoska 21

9

Gdaoska

Mikulczycka

Skrzyżowanie

widok na ulice w obu
kierunkach

10 Grunwaldzka

Franciszkaoska

Skrzyżowanie

widok na ulice w obu
kierunkach

11 Jagiellooska

Skłodowskiej

Skrzyżowanie

widok na ulice w obu
kierunkach

12 Jordana

71

widok na przystanek
komunikacji miejskiej,
sklepy oraz na Kościół i
ulicę Jordana
widok na skrzyżowanie,
Skrzyżowanie obie ulice i pobliskie
parkingi przyblokowe

13 Kalinowa

Korczoka

14 Knurowska

Myśliwska

Skrzyżowanie widok na obie ulice

15 Korczoka

Kawika

Skrzyżowanie

Gdaoska

widok na Aleję
Korfantego, ulicę
Skrzyżowanie Gdaoską pobliską Stację
Paliw BP oraz na wejście
do Multikina

16 Korfantego
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widok na skrzyżowanie i
ulice

maszt u zbiegu ulic
Gdaoskiej i Hermisza po
stronie sklepu Biedronka
kamera u zbiegu ulic na
jednej z latarni po stronie
ul. Gdaoskiej
kamera na maszcie
sygnalizacji świetlnej po
stronie budynku nr 14c lub
16 ul. Grunwaldzkiej
kamera na maszcie po
stronie budynku nr 7 ul.
Jagiellooskiej
kamera usytuowana na
latarni przy krawędzi jezdni
obok przejścia dla pieszych
po drugiej stronie Kościoła
kamera na maszcie u zbiegu
ulic po stronie budynku nr
77 ul. Korczoka
kamera na maszcie
stojącym przy ul.
Knurowskiej na wysokości
przedłużenia osi jezdni ulicy
Myśliwskiej
kamera na latarni
znajdującej przy ul.
Korczoka po stronie ulicy
Kawika obok kompleksu
garaży
kamera na maszcie
dokładna lokalizacja po
wykonaniu prac
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SB

3

ZMAN

ZMAN2

SB

11

ZMAN

ZMAN2

SB

15

ZMAN

ZMAN2

SB

4

ZMAN

ZMAN2

SB

17

ZMAN

ZMAN2

SB

18

ZMAN

ZMAN2

SB

0

ZMAN

ZMAN2

SB

16

ZMAN

ZMAN2

SB

0

ZMAN

ZMAN2

17 Korfantego
18 Mikulczycka

Przystankowa

19 Padlewskiego

Śląska

20 Pestolozziego

Srebrna

21 Roosevelta

Piłsudskiego

22 Skłodowskiej

Cieszyoska

23 Skłodowskiej

Franciszkaoska

24 Staromiejska

Trocera

25 Staszica

1
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widok na Al. Korfantego
maszt
oraz wjazd na DK 88
widok na ulice oraz wjazd
Skrzyżowanie
maszt
na DK 88
kamera na wysięgniku
widok ulicy Padlewskiego,
przytwierdzonym do rogu
Skrzyżowanie Pl. Warszawskiego,
budynku nr 1 Pl.
dwóch bankomatów
Warszawski
widok na skrzyżowanie – kamera na latarni stojącej
ulice Srebrną i
przy ul. Srebrnej na
Skrzyżowanie
Kondratowicza, rejon
wysokości budynku nr 18
przed szkołą
ulicy Pestalozziego
widok na skrzyżowanie,
Skrzyżowanie obie ulice, teren przed
stadionem
widok na obie ulice,
maszt u zbiegu ulic po
Skrzyżowanie skwer, parkujące
stronie budynku nr 12 przy
samochody
ul. Skłodowskiej
widok na zaplecze
placówek handlowych
(kioski) parking
przyblokowy budynku nr
Skrzyżowanie
maszt u zbiegu ulic
20 ul. Franciszkaoskiej ,
ulicę Franciszkaoska w
obu kierunkach i ulice
Skłodowskiej
maszt przy skrzyżowaniu na
widok na ulice w obu
parkingu niestrzeżonym po
Skrzyżowanie kierunkach, parkingi
stronie nr nieparzystych
niestrzeżone
ulicy Trocera
widok na ul. Staszica,
rejon przy sklepie, ul.
kamera na maszcie od
Mikulczycką w obu
strony ul. Mikulczyckiej
kierunkach
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SB

15

ZMAN

ZMAN2

SB

7

ZMAN

ZMAN2

SB

3

ZMAN

ZMAN2

SB

7

ZMAN

ZMAN2

SB

23

ZMAN

ZMAN2

SB

7

ZMAN

ZMAN2

SB

6

ZMAN

ZMAN2

SB

0

ZMAN

ZMAN2

SB

0

ZMAN

ZMAN2

26 Szczęśd Boże

27 Tarnopolska

1a

32 Wolności

33 Wolności

0

ZMAN

ZMAN2

SB

24

ZMAN

ZMAN2

kamera może byd
usytuowana na słupie
betonowym przy krawędzi
jezdni

SB

5

ZMAN

ZMAN2

kamera na słupie
sygnalizacji świetlnej

SB

15

ZMAN

ZMAN2

kamera na maszcie
usytuowanym u zbiegu ulic
ul. Maszcie sygnalizacji
świetlnej

SB

0

ZMAN

ZMAN2

kamera na latarni przed
budynkiem (przy ulicy)

SB

0

ZMAN

ZMAN2

Słowackiego

widok na obie ulice,
Skrzyżowanie przystanki komunikacji
miejskiej

kamera na maszcie po
stronie budynku nr 111 ul.
Wolności lub 31 ulicy
Słowackiego

SB

11

ZMAN

ZMAN2

Sienkiewicza

widok na ul. Wolności,
skrzyżowanie i oba
Skrzyżowanie
przystanki komunikacji
miejskiej

maszt

SB

10

ZMAN

ZMAN2

Ofiar Katynia

124

30 Wolności

31 Wolności

SB

66 Gogola

28 Tarnopolska

29 Wolności

widok ulicy w obie strony
oraz pawilonu
kamera przymocowana do
handlowego i parkujących latarni znajdującej się przed
wokół niego pojazdów
budynkiem
(szczególnie parking)

Kondratowicza

widok na Bank BPH, na
Aptekę oraz skrzyżowanie kamera na maszcie, przy
Skrzyżowanie a także na parking i całą
krawędzi jezdni (na
ulicę Tarnopolską w obu
przeciwko Banku BPH )
kierunkach
widok na SP 24
skrzyżowanie ul.
Skrzyżowanie
Tarnopolska i Ofiar
Katynia, ulice
widok na ulicę w obu
kierunkach, przejście dla
pieszych
widok na ulicę
Skrzyżowanie Kondratowicza, Wolności
i Myśliwską
widok na ulicę obu
kierunkach, wjazd do
budynków 65 i 67 ul.
Wolności)

60
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34 Wolności

Monte Cassino

widok na skrzyżowanie,
Skrzyżowanie ulicę Monte Cassino oraz
Wolności

35 Wolności

Pyki

Skrzyżowanie

widok na skrzyżowanie i
ulice

36 Wolności

Wyciska

Skrzyżowanie

widok na skrzyżowanie i
ulice

37 Wyciska
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widok na ulice w obu
kierunkach, teren przy
targowisku, przejście od
ulice Wyciska przez teren

kamera zamontowana na
latarni (trójramiennej)
znajdującej się na wysepce
od strony 3-go Maja lub na
słupie naciągowym trakcji
nr ZKT-4 85/1 16
kamera na maszcie
usytuowanym pomiędzy
jezdnią a torowiskiem na
wysokości osi jezdni ul.
Pyki
kamera na maszcie u zbiegu
ulic, dokładna lokalizację
będzie można określid po
zakooczeniu robót
związanych z budową DTŚ
kamera na maszcie
usytuowanym obok wjazdu
na zaplecze targowiska (na
wprost wjazdu na teren
MOSiR Pogoo Zabrze) po
stronie od ulicy Korczoka
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SB

8

ZMAN

ZMAN2

SB

10

ZMAN

ZMAN2

SB

0

ZMAN

ZMAN2

SB

8

ZMAN

ZMAN2

9.6

ZAKRES REALIZACJI VIII ETAPU MWMZ

W ramach tego etapu uwzględniono realizację kolejnych 30 punktów kamerowych,
wśród których 26 zlokalizowanych jest w pobliżu (odległośd do 200m) światłowodów
szerokopasmowej sieci ZMAN3, a pozostałe 4 lezą w pobliżu (odległośd do 150m) Drogowej
Trasy Średnicowej (DTŚ). Punkty te zostały zgłoszone przez KMP. Etap VIII planuje
się na realizację w roku budżetowym 2016.
Zakres etapu przedstawia poniższa tabela:
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Tabela 9. Lista punktów kamerowych VIII etapu MWMZ.
L.p. Nazwa ulicy (1)

1

Nr Nazwa ulicy (2)

3-go Maja

Punkt
charakterystyczny

Wiadukt

2

3-go Maja

1

3

3-go Maja

Krasioskiego

Skrzyżowanie

4

Bytomska

Mrozka

Skrzyżowanie

5

Bytomska

Młyoska

Skrzyżowanie

6

Bytomska

św. Jana

Skrzyżowanie

7

Bytomska

Chrobrego

Skrzyżowanie

Monitoring wizyjny Miasta Zabrze

Obszar monitorowany

widok na dworzec MPK,
ulicę w obu kierunkach,
częściowo na dworzec
PKP oraz Plac Dworcow

Miejsce instalacji
kamera zamontowana na
latarni znajdującej się po
prawej stronie schodów
prowadzących na dworzec
MPK (patrząc w kierunku
tego dworca) - Wiadukt

widok w obu kierunkach
kamera zamontowana na
ulicy 3-go Maja oraz
latarni stojącej przed
początek ulicy
budynkiem
Pułaskiego,
kamera zamontowana na
widok w obie strony ul.
wysięgniku na maszcie
3-go Maja (sklep
sygnalizacji świetlnej
nocny), M. Lutra oraz
drogowej przed budynkiem
Krasioskiego,
nr 11a ul. 3-go Maja
masz przed budynkiem nr 15
ul. Bytomskiej (w
widok na obie ulice.
przedłużeniu osi jezdni ul.
Mrozka
widok na obie ulice,
maszt u zbiegu ulic po stronie
skrzyżowanie.
budynku nr 1 ul. Kasprowicza
maszt przed budynkiem nr
widok na ulice, skwer,
91 ul. Bytomskiej (w
teren przy placówkach
przedłużeniu osi jezdni ul.
handlowych.
św. Jana
maszt przed budynkiem nr
75 ul. Bytomskiej (w
widok na ulice.
przedłużeniu osi jezdni ul.
Chrobrego)
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Zgłaszane
przez

Liczba
głosów

Kryterium
wyboru

Sied

SB

11

ZMAN

ZMAN3

SB

7

ZMAN

ZMAN3

SB

5

ZMAN

ZMAN3

SB

6

ZMAN

ZMAN3

SB

7

ZMAN

ZMAN3

SB

11

ZMAN

ZMAN3

SB

8

ZMAN

ZMAN3

8

9

Bytomska

28

Cmentarna

10 Jałowcowa

1

widok na ulice w obu
kierunkach, przejście
dla pieszych, rejon przy
bibliotece.

kamera na słupie
sygnalizatora

SB

18

ZMAN

ZMAN3

widok na Aleję

kamera zamontowana na
maszcie usytuowanym po
prawej stronie Alei (stojąc
plecami do ulicy Korczoka) na
przedłużeniu ścieżki
wybetonowanej,
prowadzącej do Budynku nr
12 przy ul. Wyciska

SB

7

ZMAN

ZMAN3

widok na ul. Jałowcową,
plac zabaw (pomiędzy
ul. Jałowcową i
Leszczynową) oraz
częściowo plac przy ul.
Orzechowej, teren
przyszkolny, sklep,

kamera na latarni
znajdującej się na wysokości
budynku nr 17 przy ul.
Leszczynowej

SB

0

ZMAN

ZMAN3

SB

0

ZMAN

ZMAN3

SB

6

ZMAN

ZMAN3

maszt

SB

0

ZMAN

ZMAN3

kamera na maszcie na
chodniku umiejscowionym u
zbiegu ulic po stronie sklepu
Sezam

SB

9

ZMAN

ZMAN3

11 Kasprowicza

Brondera

Skrzyżowanie

12 Kossaka

św. Jana

Skrzyżowanie widok na ulice.

13 Legnicka

14 Leszczynowa

Sejmowa

Agrestowa
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widok na skrzyżowanie ,
rejon przed Barem
Skrzyżowanie
rozdroże, Pocztą,
sklepem,
widok na rejon przy
placówkach
Skrzyżowanie
handlowych, obie ulice,
teren przyszkolny,

kamera na maszcie
umiejscowionym przy ul.
Kasprowicza w przedłużeniu
osi jezdni ul. Brondera.
maszt u zbiegu ulic po
stronie budynku nr 13 ul. św.
Jana
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15 Mendego

Sikorskiego

16 Paderewskiego

Wiosenna

17 Paderewskiego

Miła

18 Paderewskiego

19 Pyki

Dorotki

widok na skrzyżowanie,
Skrzyżowanie
ulice oraz skwer,
widok na ulice
Skrzyżowanie Paderewskiego, wjazd
na ulicę Wiosenną i A4,
widok na skwer
(rewitalizacja zieleni
Skrzyżowanie !!!), przystanek
komunikacji miejskiej,
ulice,

Skrzyżowanie

widok na ulice, rejon
przed stadionem,

widok na ulicę w obu
kierunkach, parkingi
przyblokowe budynku
oraz budynku 6 przy ul.
Struzika,

10a

20 Rymera

3-go Maja

widok na ul. 3-go Maja
w obu kierunkach, ul.
Skrzyżowanie
Rymera, teren przed
Domem Kultury,

21 Sikorskiego

Paderewskiego

widok na skrzyżowanie,
Skrzyżowanie ulice Paderewskiego w
obu kierunkach,

Monitoring wizyjny Miasta Zabrze

kamera na maszcie u zbiegu
ulic Mendego i Sikorskiego
po stronie budynku nr 67
przy ul. Sikorskiego
kamera na maszcie
usytuowanym u zbiegu ulic
Wiosennej i Paderewskiego
kamera zamontowana na
maszcie usytuowanym u
zbiegu ulic po stronie skweru
kamera zamontowana na
maszcie u zbiegu ulic
Grażyoskiego i
Paderewskiego, po stronie
budynku nr 15 ul.
Paderewskiego
kamera na maszcie
usytuowanym na trawniku
obok zakooczenia drogi
dojazdowej budynku na
wysokości wejścia do klatki
schodowej
kamera zamontowana na
maszcie znajdującym się
przed przejściem dla pieszych
po stronie ul. 3-go Maja 95
(przed sklepem)
maszt
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SB

12

ZMAN

ZMAN3

SB

12

ZMAN

DTS

SB

10

ZMAN

ZMAN3

SB

5

ZMAN

ZMAN3

SB

13

ZMAN

ZMAN3

SB

32

ZMAN

ZMAN3

SB

6

ZMAN

ZMAN3

widok na oba skwery
oraz ulicę w obu
kierunkach, przystanek
komunikacji miejski

22 Sikorskiego

23 Sportowa

Rogera

24 Srebrna

25 Srebrna

26 Struzika

12b

27 Wajzera

21

28 Wolności

530
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Skrzyżowanie

widok na ulice oraz
wejście do parku,

kamera na maszcie przy
krawędzi jezdni na
wysokości, po drugiej stronie
przystanku komunikacji
miejskiej ( naprzeciwko
Domu Kultury ul. Sikorskiego
114)
kamera na maszcie
znajdującym się w roku ulic
po stronie budynku nr 18a ul.
Sportowej

widok na ulicę w obu
kierunkach, parkujące
przed wejściem na kąpielisko
pojazdy.
widok na parking przed
kąpieliskiem i ulicę
maszt
Srebrną i skrzyżowanie z
ul. Mielżyoskiego
kamera na maszcie po prawej
stronie budynku stojąc
widok na parkingi
przodem do wejścia) na
przyblokowe budynków wysokości przybudówki klatki
nr 12, 14 i 16 ul. St
schodowej (w połowie jej
długości) ok. 2 m od
krawężnika drogi dojazdowej
kamera na latarni
widok na Sklep Żabka,
usytuowanej po drugiej
Drink Bar
stronie sklepu Żabka
widok na ulicę w obu
kamera na maszcie
kierunkach, przystanki
usytuowanym na samym
komunikacji miejskiej,
początku wysepki (z kierunku
teren przy placówkach Rudy Śląskiej) na wysokości
handlowych,
budynku nr 530 ul. Wolności
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SB

7

ZMAN

ZMAN3

SB

5

ZMAN

ZMAN3

SB

4

ZMAN

ZMAN3

SB

0

ZMAN

ZMAN3

SB

5

ZMAN

ZMAN3

SB

6

ZMAN

ZMAN3

SB

5

ZMAN

DTS

29 Wolności

widok na drogę
dojazdową, ul. Wolności
w obu kierunkach, teren
przed sklepem Lidl,

510

30 Wolności
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Naprzeciw
bud. 480
(Przychodni
lekarskiej)

kamera zamontowana na
maszcie usytuowanym ok. 2
metry w kierunku centrum
przed drzewem rosnącym u
zbiegu ulicy Wolności i drogi
dojazdowej do ul. Korczoka
kamera na maszcie usyt. na
latarni nr 4-I stojącej przy ul.
Wolności na wprost chodnika
od ulicy do budynków przy
Kalinowej 1-3 lub po drugiej
stronie ulicy na maszcie
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SB

2

ZMAN

DTS

SB

1

ZMAN

DTS

9.7

ZAKRES REALIZACJI IX ETAPU MWMZ

W ramach tego etapu uwzględniono realizację kolejnych 37 punktów kamerowych.
Punkty te zostały zgłoszone przez KMP. Etap IX planuje się na realizację
w roku budżetowym 2017.
Zakres etapu przedstawia poniższa tabela:
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Tabela 10. Lista punktów kamerowych IX etapu MWMZ.
L.p. Nazwa ulicy (1)

Nr Nazwa ulicy (2)

Punkt
charakterystyczny

1

3-go Maja

Park im.
rotmistrza W.
Pileckiego

2

3-go Maja

Park im.
rotmistrza W.
Pileckiego

3

3-go Maja

4

Zgłaszane
przez

Liczba
głosów

Kryterium
wyboru

SB

0

POZ

SB

0

POZ

SB

7

dwie kamery na masztach,
jedna usytuowana przy
krawędzi chodnika obok
krzyża na wysokim maszcie

SB

4

POZ

kamera na maszcie
usytuowanym przy krawędzi
jezdni ulicy Budowlanej

SB

7

POZ

kamera na latarni przy
krawędzi jezdni

SB

5

POZ

SB
SB

0
11

POZ
POZ

SB

0

POZ

SB

0

POZ

Miejsce instalacji
4 kamery (dokładna
lokalizacja po
przeprowadzeniu prac
związanych z rewitalizacją
zieleni)
4 kamery (dokładna
lokalizacja po
przeprowadzeniu prac
związanych z rewitalizacją
zieleni)

118
Rejon przy
Kościele Św.
Wojciecha

Bruno

5

Budowlana

30

6

Budowlana

67

7
8

Bytomska
Bytomska

68
102

9

Bytomska

10 Dąbrowskiego

Obszar monitorowany

widok na Kościół, Krzyż
pobliskie osiedle Kopernik
oraz na Skate Park, druga
po przeciwnej stronie
chodnika
widok na Plac zabaw
parking, Bar RIVA oraz
sklep Delikatesy i
targowisko
widok na Sklep LUX,
garaże oraz Bar

widok na ulice, pobliską
pętlę tramwajową

maszt u zbiegu ulic od strony
budynku nr 1 przy ul. Szyb
Wschodni

Szyb Wschodni

Skrzyżowanie

Cieszyoska

widok na ul. Cieszyoską w
maszt przed budynkiem nr
Skrzyżowanie obu kierunkach i ul.
10 ul. Cieszyoskiej
Dąbrowskiego
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Sied

11 Dubiela

10

14 Gdaoska

0

POZ

SB

0

POZ

SB

14

POZ

maszt na zieleocu

SB

3

POZ

kamera na maszcie
usytuowanym na skwerze
pomiędzy krzyżem a latarnią

SB

0

POZ

widok na skwer i rejon
placówek handlowych
oraz wymienione ulice

kamera na latarni nr L-45,
stojącej w rogu placu
naprzeciw budynku nr 11 ul.
Hauptmana, przy
skrzyżowaniu z ulicą
Barlickiego

SB

0

POZ

widok na ulice i w
kierunku tzw. „kładki”

masz u zbiegu ulic

SB

1

POZ

SB

5

POZ

SB

5

POZ

SB

15

POZ

SB

0

POZ

SB

7

POZ

widok na wejście do
tunelu, rejon przed
dworce, ul. Wolności,
peron

12 Dworcowy
13 Franciszkaoska

SB

1
40b

15 Gogolioska

G. Zapolskiej

Skwer

16 Hauptmana

widok na parkingi
przyblokowe, boisko
widok na cały Skwer gdzie
są usytuowane Pomnik
poświęcony walczącym w
III Powstaniu Śląskim,
Krzyż oraz garaże przy ul.
Gogolioskiej

17 Herminsza

Dygasioskiego

Skrzyżowanie

18 Hutnicza

Kossaka

Skrzyżowanie widok w obie ulice

19 Jagiellooska

Szpitalna

Skrzyżowanie

20 Jordana

maszt

widok na obie ulice teren
przed akademikami

maszt u zbiegu ulic po
stronie budynku 53-55 ul.
Kossaka
kamera na maszcie przed
budynkiem nr 38 ul.
Jagiellooskiej

84

21 Knurowska

Zaolziaoska

Skrzyżowanie widok na obie ulice

22 Kossaka

Chrobrego

Skrzyżowanie widok na ulice, skwer
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kamera na maszcie
usytuowanym u zbiegu ulic
po stronie budynku nr 17 ul.
Knurowskiej
maszt u zbiegu ulic, po
stronie budynku nr 16 ul.
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Chrobrego
23 Kossaka
24 Krakowska
25 Makoszowska

Ogrodowa

Skrzyżowanie widok na obie ulice

maszt po stronie ul. Kossaka

10
11
6

POZ
POZ
POZ

Spokojna

Skrzyżowanie widok na ulice

kamera na latarni nr 5/II po
stronie budynku nr 28 ul.
Nocznickiego

SB

0

POZ

maszt przy ul. Skłodowskiej
na przedłużeniu osi jezdni ul.
Nocznickiego

SB

1

POZ

kamera na latarni stojącej u
zbiegu ulic przed rogiem
budynku nr 2-6 ul. Grabowej

SB

13

POZ

maszt

SB

5

POZ

SB
SB
SB

5
11
12

POZ
POZ
POZ

SB

0

POZ

SB

0

POZ

SB

5

POZ

5a
24

26 Nocznickiego

27 Nocznickiego

Skłodowska

28 Sportowa

Grabowa

29 Tarnopolska

30 Witosa
31 Wolności
32 Wolności

SB
SB
SB

widok na ul. Skłodowskiej
w obu kierunkach
Skrzyżowanie
(pobliskie parkingi) i ul.
Nocznickiego
widok na obie ulice, teren
przed pawilonem
Skrzyżowanie handlowym, wejście na
stadion (dla kibiców
przyjezdnych)
widok na ulice
Tarnopolską w obu
kierunkach oraz
samochody wjeżdżające
na i zjeżdżające z DK 88

1
446
262

33 Wolności

Knurowska

Skrzyżowanie

widok na skrzyżowanie
obie ulice

34 Wolności

8

widok na ulice w obu
kierunkach

35 Zaolziaoska

19

widok na parkujące
pojazdy, ulice w obu
kierunkach
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latarnie na maszcie u zbiegu
ulic lub na wysięgniku
sygnalizacji świetlnej
kamera na latarni znajdującej
się przed budynkiem
kamera na latarni stojącej od
strony ulicy pomiędzy
budynkami nr 19 i 21 ul.
Zaolziaoskiej
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36 Zaolziaoska

3

37
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Rejon przy
Kościele Św.
Wojciecha

widok na ulicę, park
zabaw, parkingi
przyblokowe

kamera na latarni stojącej
przy ulicy na wysokości
budynku nr 3 przy ul.
Zaolziaoskiej

SB

6

POZ

widok na Kościół, Krzyż
pobliskie osiedle Kopernik
oraz na Skate Park, druga
po przeciwnej stronie
chodnika

dwie kamery na masztach,
jedna usytuowana przy
krawędzi chodnika obok
krzyża na wysokim maszcie

SB

3

POZ
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10 ANALIZA CEN RYNKOWYCH ELEMENTÓW PROJEKTU MWMZ

Analizę cen rynkowych opracowano w oparciu o:
rozesłane zapytania ofertowe dotyczące sprzętu służącego do monitoringu
do firm zajmujących się profesjonalnie monitoringiem (spośród 7 firm
tylko 2 odpowiedziały na zapytanie);
informacje otrzymane z Internetu;
oferty otrzymane z UM Zabrze na zrealizowane etapy I i II.
Analizie poddano następujące elementy monitoringu:
średni koszt realizacji punktu kamerowego IP (bez mediów);
średni koszt realizacji punktu kamerowego IP HD (bez mediów);
średni koszt podłączenia punktu kamerowego z projektu ZRM;
średni koszt podłączenia kamery istniejącej do MWMZ przez wideoserwer
(bez mediów);
średni koszt podłączenia punktu kamerowego za pomocą łączy dzierżawionych.
Wymienione elementy są niezbędne do wyliczenia kosztorysów poszczególnych
etapów monitoringu przedstawionych w rozdziale 11. W kosztorysie nie są ujęte koszty
mediów transmisyjnych takich jak światłowody i sied bezprzewodowa,
gdyż są one przedmiotem odrębnych projektów komplementarnych do projektu MWMZ.
Kosztorys nie obejmuje również zakupu kamer niezbędnych do realizacji projektu ZRM,
poza kosztem włączenia ich do monitoringu miejskiego. W etapach III, IV oraz IX planuje
się podłączenie kamer za pomocą łączy dzierżawionych i o tą wartośd kosztorys
ich realizacji wzrośnie.
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10.1 ŚREDNI KOSZT REALIZACJI PUNKTU KAMEROWEGO IP (BEZ MEDIÓW)
W podrozdziale tym wyliczono średni koszt montażu jednego punktu kamerowego wykonanego w technologii IP bez uwzględnienia
mediów do transmisji.
Tabela 11. Wyliczenia średniej ceny w technologii IP.
Lp.

1.

2.

3.

Typ
urządzenia/
rodzaj prac

Kamera IP
Zasilacz
awaryjny
punktu kam.
Złącze
kablowopomiarowe

4.

Skrzynka
kamerowa

5.

Montaż

Model
urządzenia

Cena netto
(1 szt.)

Model urządzenia

Cena netto
(1 szt.)

Oferta Hikvision
Oferta BOSCH
AS-2DF1-612
BOSCH VG4-313-ECE2M
x22 z
6 600,00 zł z zestawem
8 957,24 zł
uchwytem
montażowym
słupowym

Model urządzenia

Cena netto
(1 szt.)

Oferty cen z Internetu
-

-

Średnia cena
netto (1 szt.)

Średnia cena
brutto (1 szt.)

Średnie ceny
7 778,62 zł

9 489,92 zł

316,26 zł

385,84 zł

-

-

APC BackUPS ES 700 VA

335,52 zł

APC BackUPS ES 700
VA

-

-

Złącze kablowopomiarowe w obudowie
z fundamentem

817,00 zł

-

-

817,00 zł

996,74 zł

-

Skrzynka kamerowa w
obudowie z tw.
termoutwardzalnego z
układem wentylacji i
ogrzewania

695,00 zł

-

-

695,00 zł

847,90 zł

-

-

1 500,00 zł

1 830,00 zł

11 106,88 zł

13 550,39 zł

-

Średnio
przyjmuje się

1 500,00 zł

-

-

297,00 zł

SUMA:
Monitoring wizyjny Miasta Zabrze
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10.2 ŚREDNI KOSZT REALIZACJI PUNKTU KAMEROWEGO IP HD (BEZ MEDIÓW)
W podrozdziale tym wyliczono średni koszt montażu jednego punktu kamerowego wykonanego w technologii IP HD bez uwzględnienia
mediów do transmisji.
Tabela 12. Wyliczenia średniej ceny w technologii IP HD.
Lp.

Typ
urządzenia/
rodzaj prac

Model
urządzenia

Cena netto
(1 szt.)

Oferta Hikvision
AS-2DF1-672
Kamera
Megapix. z
11 200,00 zł
uchwytem
słupowym

1.

Kamera IP
HD

2.

Zasilacz
awaryjny
punktu kam.

3.

Złącze
kablowopomiarowe

-

-

4.

Skrzynka
kamerowa

-

-

5.

Montaż

-

Średnio
przyjmuje się

-

1 500,00 zł

Model urządzenia

Cena netto
(1 szt.)

Oferta BOSCH

-

APC BackUPS ES 700
VA
Złącze kablowopomiarowe w
obudowie z
fundamentem
Skrzynka kamerowa
w obudowie z tw. z
układem wentylacji i
ogrzewania
-

Model urządzenia

Cena netto
(1 szt.)

Oferty cen z Internetu

-

335,52 zł

Internec DS-2DF1672 Kamera
Megapix. z
uchwytem słup.
APC BackUPS ES
700 VA

Średnia cena
brutto (1 szt.)

Średnie ceny

10 900,00 zł

11 050,00 zł

13 481,00 zł

297,00 zł

316,26 zł

385,84 zł

817,00 zł

-

-

817,00 zł

996,74 zł

695,00 zł

-

-

695,00 zł

847,90 zł

-

-

1 500,00 zł

1 830,00 zł

14 378,26 zł

17 541,48 zł

-

SUMA:
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Średnia cena
netto (1 szt.)
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10.3 ŚREDNI KOSZT REALIZACJI CENTRUM DOZORU WIZYJNEGO (32 PUNKTY KAMEROWE)
W podrozdziale tym wyliczono średni koszt wyposażenia Centrum Dozoru Wizyjnego (CDW) dla obsługi 32 punktów kamerowych.
Tabela 13. Wyliczenia średniego kosztu wyposażenia CDW dla obsługi 32 punktów kamerowych.
Lp.

Typ urządzenia /
rodzaj prac

Model
urządzenia

Cena netto
Model
(1 szt./kpl.) urządzenia

Hikvision

Cena netto
(1 szt./kpl.)

Teleste

Stacja
komputerowa - 2
szt.

PKiVMS4000
Bez
monitora

5 800,00 zł VMX Client

2

Monitory LCD
(podgląd) - 2 szt.

27” iiyama
ProLite
1920x1080

3 600,00 zł

-

-

-

-

SMT-1923P

7 516,00 zł

-

-

-

4

Monitory LCD
(ściana
monitorów) - 8 szt.
Dekoder CCTV
Quad - 32 szt.

Cena netto
(1 szt./kpl.)

Model
urządzenia

Cena netto
(1 szt./kpl.)

BOSCH

1

3

Model
urządzenia

18 326,00 zł Dell T3400

-

BOSCH UML
19"

Oferty cen z Internetu
Stacja
komputerow
10 858,00 zł
12 200,00 zł
a wg
specyfikacji
LCD 27''
Prolite
2 351,22 zł
E2710HDSDB1
9 244,00 zł

SyncMaster
19'' B1940MR

BOSCH VIP
68 640,00 zł
XD
BOSCH
Uniwersalna
Hikvision DS3 100,00 zł klawiatura z
6 016,00 zł
1003KI
manipulatore
m
-

Średnia cena Średnia cena
netto (32
brutto (32
p.k.)
p.k.)
Średnie ceny
11 796,00 zł

14 391,12 zł

2 975,61 zł

3 630,24 zł

2 580,20 zł

6 446,73 zł

7 865,01 zł

-

68 640,00 zł

83 740,80 zł

2 780,00 zł

3 669,00 zł

4 476,18 zł

5

Manipulator - 2
szt.

6

Zasilacz awaryjny
stanowiska
operatora - 2 szt.

-

-

-

-

Back-UPS RS
1200VA

1 146,00 zł

APC SmartUPS 1000

2 794,50 zł

1 970,25 zł

2 403,71 zł

7

Drukarka kolor - 1
szt.

-

-

-

-

EPSON
AccuLaser
C2800N

1 873,00 zł

KYOCERA FSC5100DN

1 122,13 zł

1 497,57 zł

1 827,03 zł

DS-1003KI
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2 780,00 zł HFX 1400
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8
9
10

Konsola
operatorska - 1
szt.
Umeblowanie - 2
szt.
Oprogramowanie
klienckie - 1 szt.

-

-

-

-

Winsted Sight
Line 72" (2
51 240,00 zł
stanowiska)

-

-

-

-

Meble

12 102,00 zł

-

-

12 102,00 zł

14 764,44 zł

-

-

BVMS z
licencjami

18 947,50 zł

-

-

9 623,75 zł

11 740,98 zł

Ivms4000koszty
instalacji

300,00 zł

-

-

51 240,00 zł

62 512,80 zł

SUMA: 169 960,91 zł 207 352,31 zł

10.4 ŚREDNI KOSZT REALIZACJI CENTRUM REJESTRACJI (32 PUNKTY KAMEROWE)
W podrozdziale tym wyliczono średni koszt wyposażenia Centrum Rejestracji (CR) dla obsługi 32 punktów kamerowych.
Tabela 14. Wyliczenia średniego kosztu wyposażenia CR dla obsługi 32 punktów kamerowych.
Lp.

Typ urządzenia

Model
urządzenia

Cena netto
(1 szt.)

Model urządzenia

Hikvision

BOSCH

1.

Rejestrator /
Serwer

2.

Macierz dysków

-

-

3.

Nośniki pamięci
masowej

-

-

PKiVMS4000
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9 900,00 zł

Dell PowerEdge
R200 Quad 2,5 GHz

Infotrend A12E
-

Cena netto
(1 szt.)

Model urządzenia

Cena netto
(1 szt.)

Oferty cen z Internetu
HP DL 380 G7 z
osprzętem i
6 845,00 zł
26 166,00 zł
systemem
operacyjnym
HP P2000 G3 MSA
17 690,00 zł FC/iSCSI DC LFF
42 816,54 zł
Array
-

HP P2000 1TB 6G
SAS 7.2K 3.5in
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59 882,64 zł

Średnia cena
netto (1 szt.)

Średnia cena
brutto (1 szt.)

Średnie ceny
14 303,67 zł

17 450,47 zł

30 253,27 zł

36 908,99 zł

59 882,64 zł

73 056,82 zł

MDL HDD - 24 szt.

4.
5.
6.

7.

Obudowa pamięci
masowej
Konsola
administracyjna
Szafa
dystrybucyjna 42U
Zasilacz awaryjny
dla urządzeo w
szafie
dystrybucyjnej

-

-

-

-

Oxca KLA 101

-

-

42HU 800x800

-

-

APC RT 8000VA

HP ProCurve 3500yl
48G

8.

Przełącznik
GigabitEthernet

-

-

9.

Drukarka kolor

-

-

10.

Oprogramow.
serwerowe

Ivms4000koszty
instalacji
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-

300,00 zł BVMS

-

HP MSA P2000
Dual I/O LFF Drive
Enclosure

11 177,00 zł

11 177,00 zł

13 635,94 zł

3 330,60 zł Aten CL-1008MA

4 240,00 zł

3 785,30 zł

4 618,07 zł

3 050,00 zł ZPAS

3 981,00 zł

3 515,50 zł

4 288,91 zł

3 971,97 zł

18 455,99 zł

22 516,30 zł

5 250,82 zł

13 115,41 zł

16 000,80 zł

1 122,13 zł

1 122,13 zł

1 369,00 zł

9 623,75 zł

11 740,98 zł

SUMA: 165 234,66 zł

201 586,28 zł

APC Smart-UPS
32 940,00 zł 2200 VA
RackMount 2U
HP ProCurve
20 980,00 zł Switch 2810-24G
J9021A#ABB
Kyocera FSC5100DN
18 947,50 zł

-
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-

10.5 ŚREDNI KOSZT PODŁĄCZENIA PUNKTU KAMEROWEGO Z PROJEKTU ZRM
W podrozdziale tym wyliczono średni koszt podłączenia istniejącego punktu kamerowego z projektu ZRM przez wideoserwer.
Tabela 15. Wyliczenia średniej ceny podłączenia punktu kamerowego z projektu ZRM.
Typ
Lp. urządzenia/
rodzaj prac

1.

Wideoserwer

2.

Montaż

Model
urządzenia

Cena netto
(1 szt.)

Model urządzenia

Cena netto
(1 szt.)

Oferta Hikvision
Oferta Teleste
AS-6101HFI-IP-A
Dla kamery
1 090,00 zł MPC-E1
2 989,19 zł
APH37
Średnio
1 500,00 zł
przyjmuje się
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Model urządzenia

Cena netto
(1 szt.)

Oferta BOSCH

Średnia cena
netto (1 szt.)

Średnia cena
brutto (1 szt.)

Średnie ceny

-

-

2 039,59 zł

2 488,30 zł

-

-

1 500,00 zł

1 830,00 zł

SUMA:

3 539,59 zł

4 318,30 zł
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10.6 ŚREDNI KOSZT PODŁĄCZENIA KAMERY ISTNIEJACEJ DO MWMZ PRZEZ WIDEOSERWER (BEZ MEDIÓW)
W podrozdziale tym wyliczono średni koszt podłączenia istniejącego punktu kamerowego przez wideoserwer.
Tabela 16. Wyliczenia średniej ceny podłączenia istniejącego punktu kamerowego przez wideoserwer.
Lp.

Typ
urządzenia/
rodzaj prac

1.

Wideoserwer

2.

Montaż

Model
urządzenia

Cena netto
(1 szt.)

Model urządzenia

Cena netto
(1 szt.)

Oferta Hikvision
Oferta Teleste
AS-6101HFI-IPA Dla kamery
1 090,00 zł MPC-E1
2 989,19 zł
APH37
Średnio
1 500,00 zł
przyjmuje się

Model urządzenia

Cena netto
(1 szt.)

Oferta BOSCH

Średnia cena
netto (1 szt.)

Średnia cena
brutto (1 szt.)

Średnie ceny

-

-

2 039,59 zł

2 488,30 zł

-

-

1 500,00 zł

1 830,00 zł

SUMA:

3 539,59 zł

4 318,30 zł

Koszty podłączenia istniejących punktów kamerowych podanych przez jednostki Miejskie do sieci MWMZ mogą zostad doprecyzowane
na etapie tworzenia dokumentacji technicznej po wcześniejszej inwentaryzacji ich stanu i parametrów zgodnie z założeniami projektu.
W związku z powyższym kosztorys całkowity podłączenia tych kamer nie będzie zawarty w niniejszej koncepcji.
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10.7 ŚREDNI KOSZT PODŁĄCZENIA PUNKTU KAMEROWEGO ZA POMOCĄ
ŁĄCZY DZIERŻAWIONYCH
W podrozdziale tym wyliczono średni koszt podłączenia punktu kamerowego
za pomocą łączy dzierżawionych.
Według informacji otrzymanej z Urzędu Miejskiego w Zabrzu aktualnie są
realizowane dwie umowy na udostępnienie połączeo światłowodowych do transmisji
danych między punktami kamerowymi, a centrum dozoru wizyjnego:


umowy zawartej w październiku 2009 r. na łącze dzierżawione do obsługi 16
punktów kamerowych;



umowy zawartej w październiku 2010 r. na łącze dzierżawione do obsługi 8
punktów kamerowych.

Z wykonanej analizy wynika, że średni roczny koszt utrzymania łącza dzierżawionego
dla jednego punktu kamerowego można określid na kwotę 5 856,00 zł brutto (4 800,00 zł
netto).
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11 KOSZTORYS ETAPÓW REALIZACJI PROJEKTU

Na podstawie przeprowadzonych analiz cen rynkowych i otrzymanych ofert
oszacowano koszty poszczególnych elementów realizacji projektu MWMZ. Średnia wartośd
tych cen stała się podstawą do wyliczenia kosztów poszczególnych etapów projektu
MWMZ.
Przy wyliczaniu kosztorysu przyjęto następujące założenia:
-

Punkty kamerowe obejmują 32 miejsca;

-

2 stanowiska komputerowe operatorskie do obsługi 32 punktów kamerowych
(1 na 16 kamer) w Centrum Dozoru Wizyjnego;

-

Jako serwer do rejestracji przyjęto cenę rynkową serwera HP model DL380 G7
wraz z osprzętem i systemem operacyjnym;

-

1 drukarka laserowa na 2 stanowiska operatorskie;

-

24 TB przestrzeni dyskowej do nagrywania materiału z 32 kamer.

Kosztorys poniższy nie uwzględnia budowy monitoringu miejskiego w punktach
wskazanych przez jednostki miejskie (ok. 340 szt.) ze względu na wysokie koszty
ich realizacji i brak infrastruktury sieci szerokopasmowej. Możliwośd wyceny budowy tych
punktów kamerowych może nastąpid dopiero po wybudowaniu miejskiej sieci ZMAN, gdyż
jej brak całkowicie uniemożliwia to działanie.
Kwoty przedstawione w kosztorysie są wartościami szacunkowymi i mogą zostad
doprecyzowane na etapie przygotowania szczegółowego projektu technicznego.
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11.1 KOSZTORYS REALIZACJI III ETAPU MWMZ
Łączna wartośd realizacji III etapu projektu MWMZ wynosi:
-

netto: 813 945,94 zł

-

brutto: 993 014,05 zł

Tabela 17. Kosztorys III etapu MWMZ.
Lp. Pkt.

Zakupy wg kategorii
Etap III
Sprzęt zainstalowany w punkcie
kamerowym

1

-

Ceny
jednostkowe
SRP
-

-

-

Ilośd
(szt.)

Wartośd netto Wartośd brutto
-

-

277 151,00 zł

338 124,22 zł

1.1 Kamera IP

28

7 778,62 zł

217 801,36 zł

265 717,66 zł

1.2 Zasilacz awaryjny punktu kamerowego

28

316,26 zł

8 855,28 zł

10 803,44 zł

1.3 Złącze kablowo-pomiarowe

28

817,00 zł

22 876,00 zł

27 908,72 zł

1.4 Skrzynka kamerowa

28

695,00 zł

19 460,00 zł

23 741,20 zł

1.5 Wideoserwer

4

2 039,59 zł

8 158,36 zł

9 953,20 zł

160 337,17 zł

195 611,35 zł

2

Sprzęt zainstalowany w CDW

-

-

2.1 Stacja komputerowa

2

5 898,00 zł

11 796,00 zł

14 391,12 zł

2.2 Monitory LCD (podgląd)

2

1 487,81 zł

2 975,62 zł

3 630,26 zł

2.3 Monitory LCD (ściana monitorów)

8

805,84 zł

6 446,72 zł

7 865,00 zł

2.4 Dekoder CCTV

32

2 145,00 zł

68 640,00 zł

83 740,80 zł

2.5 Manipulator

2

1 834,50 zł

3 669,00 zł

4 476,18 zł

2.6 Zasilacz awaryjny stanowiska operatora

2

985,13 zł

1 970,26 zł

2 403,72 zł

2.7 Drukarka kolorowa

1

1 497,57 zł

1 497,57 zł

1 827,04 zł

2.8 Konsola operatorska

1

51 240,00 zł

51 240,00 zł

62 512,80 zł

2.9 Umeblowanie

2

6 051,00 zł

12 102,00 zł

14 764,44 zł

155 610,27 zł

189 844,53 zł

3

Sprzęt zainstalowany w CR

-

-

3.1 Rejestrator (serwer)

1

14 303,67 zł

14 303,67 zł

17 450,48 zł

3.2 Macierz dysków

1

30 253,27 zł

30 253,27 zł

36 908,99 zł

3.3 Nośniki pamięci masowej

1

59 882,00 zł

59 882,00 zł

73 056,04 zł

3.4 Obudowa pamięci masowej

1

11 177,00 zł

11 177,00 zł

13 635,94 zł

3.5 Konsola administracyjna

1

3 785,30 zł

3 785,30 zł

4 618,07 zł

3.6 Szafa dystrybucyjna 42U

1

3 515,50 zł

3 515,50 zł

4 288,91 zł

1

18 455,99 zł

18 455,99 zł

22 516,31 zł

1

1 122,13 zł

1 122,13 zł

1 369,00 zł

3.7

Zasilacz awaryjny dla urządzeo w szafie
dystrybucyjnej

3.8 Drukarka kolorowa
Monitoring wizyjny Miasta Zabrze
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3.9 Przełącznik GigabitEthernet
4

13 115,41 zł

16 000,80 zł

19 247,50 zł

23 481,95 zł

19 247,50 zł

23 481,95 zł

48 000,00 zł

58 560,00 zł

48 000,00 zł

58 560,00 zł

153 600,00 zł

187 392,00 zł

4 800,00 zł

153 600,00 zł

187 392,00 zł

Razem koszt realizacji III etapu projektu MWMZ:

813 945,94 zł

993 014,05 zł

Oprogramowanie zarządzające
4.1 Oprogramowanie klienckie i serwerowe

5

Prace instalacyjne
5.1 Montaż kamer / wideoserwerów

6

Media transmisyjne
6.1

Dzierżawa łącza dla 1 punktu
kamerowego (12 m-cy)

Monitoring wizyjny Miasta Zabrze

1
2
32
32

13 115,41 zł
9 623,75 zł
1 500,00 zł
-
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11.2 KOSZTORYS REALIZACJI IV ETAPU MWMZ
Łączna wartośd realizacji IV etapu projektu MWMZ wynosi:
-

netto: 673 875,62 zł

-

brutto: 822 128,26 zł

Tabela 18. Kosztorys IV etapu MWMZ.
Lp. Pkt.

1

Zakupy wg kategorii

-

Ceny
jednostkowe
SRP
-

-

-

Ilośd
(szt.)

Etap IV
Sprzęt zainstalowany w punkcie
kamerowym
1.1 Kamera IP

26

1.2 Zasilacz awaryjny punktu kamerowego
1.3 Złącze kablowo-pomiarowe
1.4 Skrzynka kamerowa
1.5 Wideoserwer
2

Sprzęt zainstalowany w CDW
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

3
3.1
3.2
4
4.1
5
5.1
6
6.1

-

-

253 858,06 zł

309 706,83 zł

7 778,62 zł

202 244,12 zł

246 737,83 zł

26

316,26 zł

8 222,76 zł

10 031,77 zł

26
26
2

817,00 zł
695,00 zł
2 039,59 zł

21 242,00 zł
18 070,00 zł
4 079,18 zł

25 915,24 zł
22 045,40 zł
4 976,60 zł

151 757,17 zł

185 143,75 zł

11 796,00 zł
2 975,62 zł
6 446,72 zł
60 060,00 zł
3 669,00 zł
1 970,26 zł
1 497,57 zł
51 240,00 zł
12 102,00 zł
82 236,64 zł
22 354,00 zł
59 882,64 zł
9 623,75 zł
9 623,75 zł
42 000,00 zł
42 000,00 zł
134 400,00 zł

14 391,12 zł
3 630,26 zł
7 865,00 zł
73 273,20 zł
4 476,18 zł
2 403,72 zł
1 827,04 zł
62 512,80 zł
14 764,44 zł
100 328,70 zł
27 271,88 zł
73 056,82 zł
11 740,98 zł
11 740,98 zł
51 240,00 zł
51 240,00 zł
163 968,00 zł

134 400,00 zł

163 968,00 zł

673 875,62 zł

822 128,26 zł

-

-

Stacja komputerowa
2
5 898,00 zł
Monitory LCD (podgląd)
2
1 487,81 zł
Monitory LCD (ściana monitorów)
8
805,84 zł
Dekoder CCTV
28
2 145,00 zł
Manipulator
2
1 834,50 zł
Zasilacz awaryjny stanowiska operatora
2
985,13 zł
Drukarka kolorowa
1
1 497,57 zł
Konsola operatorska
1
51 240,00 zł
Umeblowanie
2
6 051,00 zł
Sprzęt zainstalowany w CR
Obudowa pamięci masowej
2
11 177,00 zł
Nośniki pamięci masowej
1
59 882,64 zł
Oprogramowanie zarządzające
Oprogramowanie klienckie
1
9 623,75 zł
Prace instalacyjne
Montaż kamer
28
1 500,00 zł
Media transmisyjne
Dzierżawa łącza dla 1 punktu
28
4 800,00 zł
kamerowego (12 m-cy)
Razem koszt realizacji IV etapu projektu MWMZ:

Monitoring wizyjny Miasta Zabrze
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| Strona 103

11.3 KOSZTORYS REALIZACJI V ETAPU MWMZ
Łączna wartośd realizacji V etapu projektu MWMZ wynosi:
-

netto: 673 950,10 zł

-

brutto: 822 219,12 zł

Tabela 19. Kosztorys V etapu MWMZ.
Lp. Pkt.

1

2

3

4

Zakupy wg kategorii

-

-

Etap V
Sprzęt zainstalowany w punkcie
kamerowym
1.1 Kamera IP

31

1.2 Zasilacz awaryjny punktu kamerowego

Wartośd netto Wartośd brutto
-

-

326 367,54 zł

398 168,40 zł

7 778,62 zł

241 137,22 zł

294 187,41 zł

31

316,26 zł

9 804,06 zł

11 960,95 zł

1.3 Złącze kablowo-pomiarowe

31

817,00 zł

25 327,00 zł

30 898,94 zł

1.4 Skrzynka kamerowa

31

695,00 zł

21 545,00 zł

26 284,90 zł

1.5 Wideoserwer

14

2 039,59 zł

28 554,26 zł

34 836,20 zł

188 222,17 zł

229 631,05 zł

Sprzęt zainstalowany w CDW

-

-

2.1 Stacja komputerowa

2

5 898,00 zł

11 796,00 zł

14 391,12 zł

2.2 Monitory LCD (podgląd)

2

1 487,81 zł

2 975,62 zł

3 630,26 zł

2.3 Monitory LCD (ściana monitorów)

8

805,84 zł

6 446,72 zł

7 865,00 zł

2.4 Dekoder CCTV

45

2 145,00 zł

96 525,00 zł

117 760,50 zł

2.5 Manipulator

2

1 834,50 zł

3 669,00 zł

4 476,18 zł

2.6 Zasilacz awaryjny stanowiska operatora

2

985,13 zł

1 970,26 zł

2 403,72 zł

2.7 Konsola operatorska

1

51 240,00 zł

51 240,00 zł

62 512,80 zł

2.8 Umeblowanie

2

6 051,00 zł

12 102,00 zł

14 764,44 zł

2.9 Drukarka kolorowa

1

1 497,57 zł

1 497,57 zł

1 827,04 zł

82 236,64 zł

100 328,70 zł

Sprzęt zainstalowany w CR

-

3.1 Obudowa pamięci masowej

2

11 177,00 zł

22 354,00 zł

27 271,88 zł

3.2 Nośniki pamięci masowej

1

59 882,64 zł

59 882,64 zł

73 056,82 zł

9 623,75 zł

11 740,98 zł

9 623,75 zł

11 740,98 zł

67 500,00 zł

82 350,00 zł

1 500,00 zł

67 500,00 zł

82 350,00 zł

Razem koszt realizacji V etapu projektu MWMZ:

673 950,10 zł

822 219,12 zł

Oprogramowanie zarządzające
4.1 Oprogramowanie klienckie

5

-

Ceny
jednostkowe
SRP
-

Ilośd
(szt.)

Prace instalacyjne
5.1 Montaż kamer / wideoserwerów

Monitoring wizyjny Miasta Zabrze
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-

9 623,75 zł
-
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11.4 KOSZTORYS REALIZACJI VI ETAPU MWMZ
Łączna wartośd realizacji VI etapu projektu MWMZ wynosi:
-

netto: 660 625,24 zł

-

brutto: 805 962,79 zł

Tabela 20. Kosztorys VI etapu MWMZ.
Lp.

Pkt.

Zakupy wg kategorii

-

Ceny
jednostkowe
SRP
-

-

-

Ilośd
(szt.)

1.1

Etap VI
Sprzęt zainstalowany w punkcie
kamerowym
Kamera IP

36

1.2

Zasilacz awaryjny punktu kamerowego

1.3
1.4

1

2

Wartośd netto Wartośd brutto
-

-

345 847,68 zł

421 934,17 zł

7 778,62 zł

280 030,32 zł

341 636,99 zł

36

316,26 zł

11 385,36 zł

13 890,14 zł

Złącze kablowo-pomiarowe

36

817,00 zł

29 412,00 zł

35 882,64 zł

Skrzynka kamerowa

36

695,00 zł

25 020,00 zł

30 524,40 zł

168 917,17 zł

206 078,95 zł

Sprzęt zainstalowany w CDW

-

2.1

Stacja komputerowa

2

5 898,00 zł

11 796,00 zł

14 391,12 zł

2.2

Monitory LCD (podgląd)

2

1 487,81 zł

2 975,62 zł

3 630,26 zł

2.3

Monitory LCD (ściana monitorów)

8

805,84 zł

6 446,72 zł

7 865,00 zł

2.4

Dekoder CCTV

36

2 145,00 zł

77 220,00 zł

94 208,40 zł

2.5

Manipulator

2

1 834,50 zł

3 669,00 zł

4 476,18 zł

2.6

Zasilacz awaryjny stanowiska operatora

2

985,13 zł

1 970,26 zł

2 403,72 zł

2.7

Konsola operatorska

1

51 240,00 zł

51 240,00 zł

62 512,80 zł

2.8

Umeblowanie

2

6 051,00 zł

12 102,00 zł

14 764,44 zł

2.9

Drukarka kolorowa

1

1 497,57 zł

1 497,57 zł

1 827,04 zł

Sprzęt zainstalowany w CR

-

82 236,64 zł

100 328,70 zł

3.1

Obudowa pamięci masowej

2

11 177,00 zł

22 354,00 zł

27 271,88 zł

3.2

Nośniki pamięci masowej

1

59 882,64 zł

59 882,64 zł

73 056,82 zł

Oprogramowanie zarządzające

-

9 623,75 zł

11 740,98 zł

Oprogramowanie klienckie

1

9 623,75 zł

11 740,98 zł

Prace instalacyjne

-

54 000,00 zł

65 880,00 zł

1 500,00 zł

54 000,00 zł

65 880,00 zł

Razem koszt realizacji VI etapu projektu MWMZ:

660 625,24 zł

805 962,79 zł

3

4
4.1
5
5.1

Montaż kamer

36

Monitoring wizyjny Miasta Zabrze

-

-

9 623,75 zł
-
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11.5 KOSZTORYS REALIZACJI VII ETAPU MWMZ
Łączna wartośd realizacji VII etapu projektu MWMZ wynosi:
-

netto: 692 953,39 zł

-

brutto: 845 403,14 zł

Tabela 21. Kosztorys VII etapu MWMZ.
Lp. Pkt.

1

2

3

4

Zakupy wg kategorii

-

-

Wartośd
netto

Wartośd
brutto

-

-

355 454,56 zł

433 654,56 zł

Etap VII
Sprzęt zainstalowany w punkcie
kamerowym
1.1 Kamera IP

37

7 778,62 zł

287 808,94 zł

351 126,91 zł

1.2 Zasilacz awaryjny punktu kamerowego

37

316,26 zł

11 701,62 zł

14 275,98 zł

1.3 Złącze kablowo-pomiarowe

37

817,00 zł

30 229,00 zł

36 879,38 zł

1.4 Skrzynka kamerowa

37

695,00 zł

25 715,00 zł

31 372,30 zł

171 062,17 zł

208 695,85 zł

Sprzęt zainstalowany w CDW

-

-

2.1 Stacja komputerowa

2

5 898,00 zł

11 796,00 zł

14 391,12 zł

2.2 Monitory LCD (podgląd)

2

1 487,81 zł

2 975,62 zł

3 630,26 zł

2.3 Monitory LCD (ściana monitorów)

8

805,84 zł

6 446,72 zł

7 865,00 zł

2.4 Dekoder CCTV

37

2 145,00 zł

79 365,00 zł

96 825,30 zł

2.5 Manipulator

2

1 834,50 zł

3 669,00 zł

4 476,18 zł

2.6 Zasilacz awaryjny stanowiska operatora

2

985,13 zł

1 970,26 zł

2 403,72 zł

2.7 Konsola operatorska

1

51 240,00 zł

51 240,00 zł

62 512,80 zł

2.8 Umeblowanie

2

6 051,00 zł

12 102,00 zł

14 764,44 zł

2.9 Drukarka kolorowa

1

1 497,57 zł

1 497,57 zł

1 827,04 zł

101 312,91 zł

123 601,75 zł

Sprzęt zainstalowany w CR

-

3.1 Obudowa pamięci masowej

1

11 177,00 zł

11 177,00 zł

13 635,94 zł

3.2 Nośniki pamięci masowej

1

59 882,64 zł

59 882,64 zł

73 056,82 zł

3.3 Macierz dysków

1

30 253,27 zł

30 253,27 zł

36 908,99 zł

9 623,75 zł

11 740,98 zł

9 623,75 zł

11 740,98 zł

55 500,00 zł

67 710,00 zł

1 500,00 zł

55 500,00 zł

67 710,00 zł

Razem koszt realizacji VII etapu projektu MWMZ:

692 953,39 zł

845 403,14 zł

Oprogramowanie zarządzające
4.1 Oprogramowanie klienckie

5

-

Ceny
jednostkowe
SRP
-

Ilośd (szt.)

Prace instalacyjne

1
-

5.1 Montaż kamer

37

Monitoring wizyjny Miasta Zabrze
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9 623,75 zł
-
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11.6 KOSZTORYS REALIZACJI VIII ETAPU MWMZ
Łączna wartośd realizacji VIII etapu projektu MWMZ wynosi:
-

netto: 581 113,96 zł

-

brutto: 708 959,03 zł

Tabela 22. Kosztorys VIII etapu MWMZ.
Lp.

Pkt.

Zakupy wg kategorii

-

Ceny
jednostkowe
SRP
-

-

-

Ilośd
(szt.)

1.1

Etap VIII
Sprzęt zainstalowany w punkcie
kamerowym
Kamera IP

30

1.2

Zasilacz awaryjny punktu kamerowego

1.3
1.4

1

2

Wartośd netto

Wartośd brutto

-

-

288 206,40 zł

351 611,81 zł

7 778,62 zł

233 358,60 zł

284 697,49 zł

30

316,26 zł

9 487,80 zł

11 575,12 zł

Złącze kablowo-pomiarowe

30

817,00 zł

24 510,00 zł

29 902,20 zł

Skrzynka kamerowa

30

695,00 zł

20 850,00 zł

25 437,00 zł

156 047,17 zł

190 377,55 zł

Sprzęt zainstalowany w CDW

-

2.1

Stacja komputerowa

2

5 898,00 zł

11 796,00 zł

14 391,12 zł

2.2

Monitory LCD (podgląd)

2

1 487,81 zł

2 975,62 zł

3 630,26 zł

2.3

Monitory LCD (ściana monitorów)

8

805,84 zł

6 446,72 zł

7 865,00 zł

2.4

Dekoder CCTV

30

2 145,00 zł

64 350,00 zł

78 507,00 zł

2.5

Manipulator

2

1 834,50 zł

3 669,00 zł

4 476,18 zł

2.6

Zasilacz awaryjny stanowiska operatora

2

985,13 zł

1 970,26 zł

2 403,72 zł

2.7

Konsola operatorska

1

51 240,00 zł

51 240,00 zł

62 512,80 zł

2.8

Umeblowanie

2

6 051,00 zł

12 102,00 zł

14 764,44 zł

2.9

Drukarka kolorowa

1

1 497,57 zł

1 497,57 zł

1 827,04 zł

Sprzęt zainstalowany w CR

-

-

82 236,64 zł

100 328,70 zł

3.1

Obudowa pamięci masowej

2

11 177,00 zł

22 354,00 zł

27 271,88 zł

3.2

Nośniki pamięci masowej

1

59 882,64 zł

59 882,64 zł

73 056,82 zł

Oprogramowanie zarządzające

-

-

9 623,75 zł

11 740,98 zł

Oprogramowanie klienckie

1

9 623,75 zł

11 740,98 zł

Prace instalacyjne

-

45 000,00 zł

54 900,00 zł

1 500,00 zł

45 000,00 zł

54 900,00 zł

Razem koszt realizacji VIII etapu projektu MWMZ:

581 113,96 zł

708 959,03 zł

3

4
4.1
5
5.1

Montaż kamer

Monitoring wizyjny Miasta Zabrze

30

-

9 623,75 zł
-
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11.7 KOSZTORYS REALIZACJI IX ETAPU MWMZ
Łączna wartośd realizacji IX etapu projektu MWMZ wynosi:
-

netto: 851 477,12 zł

-

brutto: 1 038 802,09 zł

Tabela 23. Kosztorys IX etapu MWMZ.
Lp.

Pkt.

Zakupy wg kategorii

-

Ceny
jednostkowe
SRP
-

-

-

Ilośd
(szt.)

1.1

Etap IX
Sprzęt zainstalowany w punkcie
kamerowym
Kamera IP

37

1.2

Zasilacz awaryjny punktu kamerowego

1.3
1.4

1

2

Wartośd netto

Wartośd brutto

-

-

355 454,56 zł

433 654,56 zł

7 778,62 zł

287 808,94 zł

351 126,91 zł

37

316,26 zł

11 701,62 zł

14 275,98 zł

Złącze kablowo-pomiarowe

37

817,00 zł

30 229,00 zł

36 879,38 zł

Skrzynka kamerowa

37

695,00 zł

25 715,00 zł

31 372,30 zł

171 062,17 zł

208 695,85 zł

Sprzęt zainstalowany w CDW

-

2.1

Stacja komputerowa

2

5 898,00 zł

11 796,00 zł

14 391,12 zł

2.2

Monitory LCD (podgląd)

2

1 487,81 zł

2 975,62 zł

3 630,26 zł

2.3

Monitory LCD (ściana monitorów)

8

805,84 zł

6 446,72 zł

7 865,00 zł

2.4

Dekoder CCTV

37

2 145,00 zł

79 365,00 zł

96 825,30 zł

2.5

Manipulator

2

1 834,50 zł

3 669,00 zł

4 476,18 zł

2.6

Zasilacz awaryjny stanowiska operatora

2

985,13 zł

1 970,26 zł

2 403,72 zł

2.7

Konsola operatorska

1

51 240,00 zł

51 240,00 zł

62 512,80 zł

2.8

Umeblowanie

2

6 051,00 zł

12 102,00 zł

14 764,44 zł

2.9

Drukarka kolorowa

1

1 497,57 zł

1 497,57 zł

1 827,04 zł

Sprzęt zainstalowany w CR

-

-

82 236,64 zł

100 328,70 zł

3.1

Obudowa pamięci masowej

2

11 177,00 zł

22 354,00 zł

27 271,88 zł

3.2

Nośniki pamięci masowej

1

59 882,64 zł

59 882,64 zł

73 056,82 zł

Oprogramowanie zarządzające

-

-

9 623,75 zł

11 740,98 zł

Oprogramowanie klienckie

1

9 623,75 zł

11 740,98 zł

Prace instalacyjne

-

55 500,00 zł

67 710,00 zł

3

4
4.1
5

9 623,75 zł
-

5.1

Montaż kamer

1 500,00 zł

55 500,00 zł

67 710,00 zł

177 600,00 zł

216 672,00 zł

6.1

Media transmisyjne
Dzierżawa łącza dla 1 punktu
37
4 800,00 zł
kamerowego (12 m-cy)
Razem koszt realizacji IX etapu projektu MWMZ:

177 600,00 zł

216 672,00 zł

6

Monitoring wizyjny Miasta Zabrze

37

-

851 477,12 zł 1 038 802,09 zł
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12 ANALIZA ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA PROJEKTU

Budowa kompleksowego Monitoringu Wizyjnego Miasta Zabrze – MWMZ,
co do zasady może byd finansowana z następujących źródeł:


budżet miasta,



dotacje z funduszy strukturalnych UE,



dotacje w ramach programów krajowych,



środki pochodzące z darowizn przeznaczone na realizacje wyznaczonych
zadao,



inne środki od instytucji np. zakłady i towarzystwa ubezpieczeniowe,

Głównym założeniem finansowania przez budżet miasta realizacji jakichkolwiek
etapów i działao związanych z monitoringiem wizyjnym Miasta Zabrza jest to, że będą
one realizowane zgodnie z tą koncepcją. Oznacza to, że jeśli jakakolwiek jednostka
lub spółka miejska będzie realizowała zadania inwestycyjne niezgodnie z wytycznymi
i założeniami, zarówno technicznymi, jak i organizacyjnymi określonymi w tej koncepcji,
to działanie to jest równoznaczne z naruszeniem dyscypliny budżetowej.

12.1 DOTACJE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UE
Projekt budowy kompleksowego Monitoringu Wizyjnego Miasta Zabrze – MWMZ
z założenia realizowany będzie wspólnie z projektami do niego komplementarnymi
określonymi w dokumencie o nazwie „e-Zabrze Program budowy społeczeostwa
informacyjnego miasta Zabrze”. Do projektów tych należą:
Budowa sieci szerokopasmowej: ZMAN1, ZMAN2, ZMAN3 i ZMAN4
Centrum Komputerowe programu e-Zabrze - CKZ
Zarządzanie Ruchem Miejskim - ZRM,
Centrum Zarządzania Kryzysowego – CZK
Oznacza to, że realizacja MWMZ co do zasady nie może byd prowadzona
bez uwzględnienia innych działao strategicznych określonych w programie e-Zabrze,
na które można pozyskad środki z funduszy strukturalnych.
Z posiadanych informacji wynika, że Miasto Zabrze złożyło obecnie wnioski
o dofinansowanie projektów:
ZMAN1 – etapu realizowanego w ramach projektu SILESIANET;
ZMAN2 – etapu sieci bezprzewodowej opartej na technologii WIMAX.
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Sam projekt MWMZ można realizowad korzystając głównie z dofinansowania
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 –
2013; Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.1.
Rewitalizacja – „duże miasta”. Działanie to przewiduje wsparcie m.in. tworzenia
i rozbudowy systemów monitoringu w celu podniesienia bezpieczeostwa w przestrzeniach
publicznych.
Zakładając maksymalny określony programem operacyjnym poziom dofinansowania,
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, koszty projektu MWMZ można
dofinansowad w 85% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
W ramach projektu dopuszcza się działania związane z adaptacją pomieszczeo
i zakupem niezbędnego wyposażenia – zestawów urządzeo rejestrujących. Warunkiem
uzyskania dofinansowania jest ujęcie projektu w Lokalnym Programie Rewitalizacji.
Zakres etapu III i IV pozwala na aplikację o środki EFRR w ramach ww. działania.
Nie są znane jeszcze możliwości i warunki finansowania ze środków unijnych projektów
czasowo odpowiadających kolejnej perspektywie finansowej, tj. 2014-2020.
Zaleca się monitorowanie przygotowao w zakresie tworzenia programów operacyjnych
do kolejnej perspektywy pod kątem uzyskania możliwości dalszego współfinansowania
projektu.

12.2 INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE
Obecnie istnieje możliwośd pozyskania środków w ramach programu „Razem
bezpieczniej” realizowanego przez MSWiA. Wśród obszarów działania, w ramach których
dofinansowane są (na zasadzie porozumieo administracyjnych) zadania programu
znajdziemy m.in.:


inicjowanie działao mających na celu ochronę zabytków oraz promowanie
nowoczesnych technicznych środków zabezpieczeo (wraz z monitoringiem),
zarówno na wypadek klęsk żywiołowych, jak i przestępczej działalności człowieka;



promowanie wykorzystania możliwości technicznych (m.in. monitoringu),
mających na celu poprawę bezpieczeostwa w miejscach publicznych.

W 2008 roku w województwie śląskim wszystkie dofinansowane w ramach
rządowego programu projekty ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowao
zostały w pełni zrealizowane. Podjęte przez jednostki samorządowe województwa
śląskiego inicjatywy potwierdzają ich duże zaangażowanie w problematykę bezpieczeostwa
publicznego na administrowanym terenie. Wsparcie finansowe budżetu paostwa pozwoliło
na realizację podjętych inicjatyw w zakresie poprawy bezpieczeostwa i znacząco przyczyniły
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się do osiągnięcia wytyczonych celów w poszczególnych obszarach programu „Razem
bezpieczniej”.
Środki na realizację projektu można również pozyskad od innych instytucji
zainteresowanych zwiększeniem bezpieczeostwa publicznego np. zakłady i towarzystwa
ubezpieczeniowe. Instytucje te mogą przekazad środki w ramach realizowanych zadao
statutowych na przygotowane do tego celu wyodrębnione konto (fundusz celowy).
Przekazanie tych środków może odbywad się zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
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13 KOSZTORYS PROJEKTU Z UWZGLĘDNIENIEM ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ DOFINANSOWANIA

Poniższa tabela przedstawia podsumowanie kosztów poszczególnych etapów projektu MWMZ wraz z uwzględnieniem zewnętrznych
źródeł współfinansowania i środków funduszy Unii Europejskiej (dofinansowanie z działania opisanego w rozdziale 12).
Tabela 24. Kosztorys projektu MWMZ z uwzględnieniem zewnętrznych źródeł dofinansowania.
Koszty \ Etapy
Ilośd kamer (szt.)

2011
Etap III

2012
Etap IV

2013
Etap V

2014
Etap VI

2015
Etap VII

2016
Etap VIII

2017
Etap IX

32

28

45

36

37

30

37

Koszt netto

813 946 zł

673 876 zł

673 950 zł

660 625 zł

692 953 zł

581 114 zł

851 477 zł

Koszt brutto

993 014 zł

822 128 zł

822 219 zł

805 963 zł

845 403 zł

708 959 zł

1 038 802 zł

85%

85%

844 062 zł

698 809 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

148 952 zł

123 319 zł

822 219 zł

805 963 zł

845 403 zł

708 959 zł

1 038 802 zł

Możliwe
dofinansowanie
Kwota
dofinansowania
Wkład własny
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0%

0%

14 KOSZTORYS WARIANTOWY PROJEKTU MWMZ W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTU ZMAN

W dwóch poniższych tabelach zobrazowano następujące warianty realizacji projektu MWMZ:
-

Wariant 1 uwzględniający realizację projektu sieci szerokopasmowej ZMAN,

-

Wariant 2 nie uwzględniający realizacji sieci szerokopasmowej ZMAN (dzierżawa łączy).

Tabela 25. Wariant kosztorysu projektu MWMZ w przypadku realizacji projektu ZMAN.
Koszty \ Etapy
Ilośd punktów kamerowych planowanych do
realizacji w danym roku (szt.)
Ilośd linii dzierżawionych do punktów
kamerowych

2011
Etap III

2012
Etap IV

2013
Etap V

2014
Etap VI

2015
Etap VII

2016
Etap VIII

2017
Etap IX

Podsumowanie

32

28

45

36

37

30

37

245

32

60

105

141

178

208

245

245

Koszt brutto dzierżawy łączy

187 392 zł

351 360 zł

0 zł

0 zł

0 zł

Koszt brutto etapów MWMZ

993 014 zł 1 009 520 zł

822 219 zł

805 963 zł

845 403 zł
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0 zł

216 672 zł

755 424 zł

708 959 zł 1 038 802 zł

6 223 880 zł

Tabela 26. Wariant kosztorysu projektu MWMZ w przypadku braku realizacji projektu ZMAN.
2011
Etap III

2012
Etap IV

2013
Etap V

2014
Etap VI

2015
Etap VII

2016
Etap VIII

2017
Etap IX

Podsumowanie

Ilośd punktów kamerowych planowanych do
realizacji w danym roku (szt.)

32

28

45

36

37

30

37

245

Ilośd linii dzierżawionych do punktów
kamerowych

32

60

105

141

178

208

245

245

Koszty \ Etapy

Koszt brutto dzierżawy łączy

187 392 zł

351 360 zł

614 880 zł

825 696 zł 1 042 368 zł 1 218 048 zł 1 434 720 zł

5 674 464 zł

Koszt brutto etapów MWMZ

993 014 zł 1 009 520 zł 1 437 099 zł 1 631 659 zł 1 887 771 zł 1 927 007 zł 2 256 850 zł

11 142 920 zł

W przypadku braku realizacji projektu ZMAN całkowity szacowany koszt brutto dzierżawy łączy dla 245 punktów kamerowych w latach
2011 - 2017 wyniesie 5 674 464 zł, natomiast w przypadku budowy sieci ZMAN wyniesie maksymalnie 755 424 zł. A zatem w przypadku braku
realizacji projektu ZMAN szacowany koszt utrzymania systemu monitoringu w latach 2011 - 2017 wzrósłby o 4 919 040 zł.
Łączna szacowana wartośd realizacji etapów projektu MWMZ w latach 2011 - 2017 w przypadku budowy sieci szerokopasmowej ZMAN
wynosi 6 223 880 zł, natomiast w przypadku braku realizacji ZMAN zwiększy się o 4 919 040 zł i wyniesie 11 142 920 zł.
Z powyższych wyliczeo wynika jednoznacznie, że realizacja projektu MWMZ jest ekonomicznie uzasadniona tylko i wyłącznie wtedy,
gdy będzie realizowana łącznie z projektem ZMAN. Brak realizacji projektu ZMAN może spowodowad znaczne zwiększenie kosztów
i uzależnienie się od usług komercyjnych.
Zgodnie z posiadanymi informacjami pierwsza infrastruktura, która powstanie w projekcie ZMAN4 będzie oddana do użytku na koniec
2012 roku, a zatem koszt dzierżawy łączy od tego czasu nie będzie ponoszony w ramach realizowanej inwestycji.
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15 SZACUNKOWE KOSZTY UTRZYMANIA SYSTEMU MONITORINGU
W poniższej tabeli zostały określone szacunkowe koszta utrzymania systemu monitoringu w rozbiciu na uzgodnione etapy realizacji
projektu MWMZ.
Tabela 27. Szacunkowe koszta utrzymania systemu monitoringu miasta.
L.p.

Pkt.

1.

Koszty / Etapy

Rok obecny

2011
Etap III

2012
Etap IV

2013
Etap V

2014
Etap VI

2015
Etap VII

2016
Etap VIII

2017
Etap IX

Całkowita Ilośd funkcjonujących
kamer w danym roku (szt.)

24

56

84

129

165

202

232

269

Zużycie materiałów i energii

12 991 zł

30 313 zł

45 469 zł

69 827 zł

89 314 zł

109 342 zł

125 581 zł

145 609 zł

500 zł

1 167 zł

1 750 zł

2 687 zł

3 437 zł

4 208 zł

4 833 zł

5 604 zł

1.1

Zużycie materiałów (tj. tonery,
papier, itp.)

1.2

Energia - pomieszczenia

7 521 zł

17 549 zł

26 324 zł

40 426 zł

51 707 zł

63 302 zł

72 703 zł

84 298 zł

1.3

Energia - zasilanie kamer

4 970 zł

11 597 zł

17 395 zł

26 714 zł

34 169 zł

41 832 zł

48 044 zł

55 706 zł

162 291 zł

355 683 zł

519 651 zł

20 000 zł

20 000 zł

20 000 zł

20 000 zł

236 672 zł

14 000 zł

14 000 zł

14 000 zł

14 000 zł

14 000 zł

14 000 zł

14 000 zł

14 000 zł

148 291 zł

335 683 zł

499 651 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

216 672 zł

0 zł

6 000 zł

6 000 zł

6 000 zł

6 000 zł

6 000 zł

6 000 zł

6 000 zł

175 282 zł

385 996 zł

565 120 zł

89 827 zł

109 314 zł

129 342 zł

145 581 zł

382 281 zł

2.

Usługi obce
2.1

Opłata za częstotliwośd TPSA

2.2

Dzierżawa łącza

2.3

Inne (np. okresowe szkolenia)
RAZEM:
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