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Zaproszenie do składania ofert 
w post ępowaniu o warto ści nie przekraczaj ącej  

równowarto ści kwoty 14.000 euro 
na modernizacj ę systemu ł ączno ści radiowej  
w Stra ży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim 

 
 
 
 

I. Straż Miejska w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą przy ul. Słowackiego 19 w Piotrkowie  
   Trybunalskim zaprasza do złożenia oferty ( Załącznik nr 1 ) 
 
II. Opis przedmiotu zamówienia. 

 
 Głównym oczekiwaniem jakie stawia Straż Miejska w Piotrkowie Trybunalskim jako 
Zamawiający nowego systemu łączności radiowej jest zmodernizowanie obecnie użytkowanego 
systemu do stanu łączności cyfrowej w standardzie DMR TDMA. Zamawiający zakłada, iż nowy 
system będzie umożliwiał pracę z wszystkimi funkcjonalnościami nowoczesnych systemów DMR                   
z lokalizacją GPS oraz pracą na konsoli dyspozytorskiej włącznie. Zamawiający wymaga dostarczenia 
radiotelefonów nasobnych, przewoźnych oraz bazowego, zainstalowanie we wskazanych miejscach               
i pojazdach, dostawę i instalację stanowiska dyspozytora oraz uruchomienie całego systemu                        
i przeprowadzenie niezbędnych szkoleń dla użytkowników. Zamawiający wymaga wymiany anteny               
i instalacji antenowych radiotelefonu bazowego oraz radiotelefonów przewoźnych. Miejsce pracy 
dyspozytora musi zostać wyposażone w stanowisko składające się z komputera i monitora 
dotykowego z zainstalowaną aplikacją dyspozytorką o funkcjonalności opisanej w dalszej części. 
Stanowisko dyspozytora musi zostać doposażone w dwa mikrofony biurkowe z aktywnym przyciskiem 
nadawania umożliwiające prowadzenie korespondencji głosowej z przed monitora konsoli 
dyspozytorskiej oraz monitora monitoringu. Elementem styku sieci radiowej i aplikacji dyspozytorskiej 
powinien być radioserwer z właściwy oprogramowanie. Zamawiający wymaga dostarczenia sprzętu o 
parametrach nie gorszych niż zawarte w poniższej specyfikacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo 
do wezwania oferenta do dostarczenia sprzętu do testu w terminie trzech dni od chwili wezwania 
celem zweryfikowania spełniania wymogów specyfikacji technicznej. Wykonawca przygotuje w imieniu 
Zamawiającego wniosek do  Urzędu Komunikacji Elektronicznej o zmianę pozwolenia radiowego w 
związku z wdrożeniem nowego systemu łączności.  

 

 

 



Specyfikacja techniczna 

L.p.  Element systemu  Ilość 
1 Radiotelefon bazowy  1 
2 Zasilacz z akumulatorem buforowym  1 
3 Instalacja antenowa radiotelefonu bazowego 1 
4 Radioserwer 1 
5 Stanowisko dyspozytora z oprogramowaniem 1 
6 Radiotelefon przewoźny 4 
7 Radiotelefon nasobny 8 
8 Mikrofon biurkowy 2 
9 Ładowarka wielostanowiskowa 1 

 

Radiotelefon bazowy 

Praca w standardach: cyfrowym ETSI TS 102 361 oraz analogowym; w trybach simpleks/duosimpleks 
Możliwość zaprogramowania powyżej 250 kanałów z ilością minimum 2 stref podziału 
Czytelny wyświetlacz w pełni kolorowy z podświetlaniem w trybie dzień i noc umożliwiający 
wizualizację odbieranych i wysyłanych wywołań oraz poziomu sygnału w trybie cyfrowym 
Programowanie wyświetlanej nazwy kanału  
Praca z dużą lub małą mocą fali nośnej nadajnika, programowana indywidualnie dla każdego kanału 
Programowe ograniczanie czasu nadawania 
Możliwość skanowania kanałów analogowych z kanału cyfrowego oraz użytkowników, grup                     
i kanałów cyfrowych z kanału analogowego 
Możliwość wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych 
Wizualna sygnalizacja (np. diodowa) stanów pracy radiotelefonu, w tym: wywołań, skaningu       i 
stanów monitorowania 
Wywołanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okólnikowe (wszystkich) w trybie cyfrowym z 
identyfikacją na wyświetlaczu abonenta wywołującego i sygnalizacją akustyczną (z możliwością 
wyłączenia sygnalizacji akustycznej) 
Programowalny adres IP radiotelefonu 
Radiotelefon posiada poniższe funkcje sygnalizacji: 
- zdalne sprawdzenie obecności radiotelefonu w sieci 
- zdalny monitoring 
- zdalne zablokowanie radiotelefonu 
- zdalne odblokowanie radiotelefonu 
Kodowa blokada szumów CTCSS wybierana programowo na dowolnym kanale analogowym  
Możliwość maskowania korespondencji w trybie cyfrowym (min. 16 kluczy kodowych). 
Możliwość pracy w systemie cyfrowym z wieloma urządzeniami retransmisyjnymi pracującymi na tej 
samej parze częstotliwości, z możliwością rozróżnienia urządzeń retransmisyjnych  
Sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami, oraz dodatkowo min. 4 programowalne 
przyciski 
Wybór kanałów – przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami 
Regulacja głośności przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami, 
automatyczna regulacja głośności do poziomu otoczenia 
Złącze akcesoryjne – umożliwia transmisję zgodną ze standardem USB, podłączenie dodatkowego 
głośnika i mikrofonu, przycisku nadawania, itp. 
Zabezpieczenie przepięciowe i przed odwrotnym podłączeniem biegunów zasilania 
Gniazdo antenowe VHF typ BNC 
Głośnik wbudowany w panel sterujący  
Możliwość programowego tworzenia listy kontaktów (książki adresowej) – wywołań indywidualnych w 
trybie cyfrowym 
Zintegrowany moduł Bluetooth z obsługą profili: profil słuchawki Bluetooh (HSP), Profil portu 
szeregowego (SPP),Obsługa szybkiego przycisku nadawania    
Sygnalizacja 5-tonów  (SELECT  V) w trybie analogowym 
Menu radiotelefonu w języku polskim 
Parametry techniczne ogólne 
Pasmo częstotliwości pracy 146÷174 MHz 
Modulacja na kanale analogowym: częstotliwości (11K0F3E) 
Modulacja na kanale cyfrowym: 2 szczelinowa TDMA (7K60FDX dane, 7K60FXE dane i głos) 
Odstęp międzykanałowy 12,5 kHz 



Zasilanie stałoprądowe 13,2 V ±20% minus na masie z zabezpieczeniem przepięciowym i przed 
odwrotnym podłączeniem biegunów zasilania 
Parametry techniczne nadajnika 
Moc wyjściowa fali nośnej nadajnika programowana w całym zakresie częstotliwości od 1 W do 25W 
W (tylko w trybie serwisowym) 
Możliwość ustawienia dwóch poziomów mocy dla radiotelefonu( moc niska / moc wysoka    w zakresie 
1 – 25W)  i ustawienie jednego z nich na dowolnym kanale. 
Maksymalna dopuszczalna dewiacja częstotliwości ± 2,5 kHz, dla odstępu 12,5 kHz 
Stabilność częstotliwości +/- 0,5 ppm. 
Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) 
Łączne zniekształcenia modulacji < 5%, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej 
Odstęp od zakłóceń min. -40 dB dla 12,5 kHz 
Moc emitowana na kanałach sąsiednich < 60dB dla odstępu 12,5 kHz 
Wokoder cyfrowy 
Protokół cyfrowy zgodny z ETSI TS102 361 
Parametry techniczne odbiornika 
Czułość analogowa nie gorsza niż 0,35 uV przy SINAD wynoszącym 12 dB. 
Czułość cyfrowa 5% BER/0,3 uV 
Współczynnik zawartości harmonicznych < 5 %, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej 
Charakterystyka pasma akustycznego (+1, -3 dB) 
Selektywność sąsiedniokanałowa min. 60 dB dla odstępu 12,5 kHz 
Przydźwięki i szumy nie więcej niż –40 dB dla odstępu 12,5 kHz 
Środowisko i klimatyczne warunki pracy 
zakres temperatury pracy N/O -30°C do +60°C 
zakres temperatury składowania – 40°C do +65°C 
Klasa odporności na warunki środowiskowe IP 54 
Wymagania uzupełniające: Metody pomiarów i parametry radiowe zgodne z normami: ETSI EN 300 
086, ETSI EN 300 113, ETSI EN 102 361-2. Wymagania dotyczące kompatybilności zgodne                          
z normami: ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5. Wymagania odnośnie bezpieczeństwa urządzeń 
nadawczych zgodne z normą EN 60950-1. 
 
 
Zasilacz z akumulatorem buforowym 28Ah 

• układ odłączania baterii (zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem) 
• układ ograniczenia prądu ładowania do 3A 
• wskaźniki LED pokazujące stan zasilacza oraz stan naładowania akumulatora 
• układ optycznej i akustycznej sygnalizacji awarii (przejście na pracę bateryjną) 

 
 
Instalacja antenowa 
 

• tłumienność < 3dB na 100m. 
• odgromnik 

 
antena:  

• zysk energetyczny – 5,15 dBi 
• charakterystyka promieniowania – dookólna 
• maksymalna moc doprowadzona – 500W 
• polaryzacja – pionowa 
• masa całkowita – max. 2 kg. 
• długość całkowita – max. 3m. 

 
 
Radioserwer 
 
System operacyjny:  Windows® Embedded Standard 7 
Procesor VIA Eden X2 1GHz 
Obsługiwane przeglądarki: Microsoft Internet  Explorer 7 
Pamięć flash: 16 GB Flash 
2 GB pamięci DDR3 SDRAM 



Grafika: Zintegrowana technologia VIA ChromotionHD 2.0  
Interfejs sieciowy: 10/100/1000 Ethernet 
Porty: 

• 6 portów USB 2.0 
• 1 port szeregowy 
• 1 port równoległy 
• 2 porty PS/2 
• 1 port RJ-45 
• 1 port DVI-D 
• 1 port DVI-I (adapter DVI–VGA w zestawie) 
• 2 z 6 portów USB 2.0 powinny znajdować się w bezpiecznej kieszeni 

 
 
Stanowisko dyspozytora z oprogramowaniem 
 

• Terminal dyspozytorski „ALL-IN-ONE” 
• monitor dotykowy, minimum 20”, LCD 
• monitor zamocowany do biurka za pomocą uchwytu 
• rozdzielczość minimalna 1600x900, 
• wykonany w technologii all-in-one, 
• złącze COM zapewniające obsługę mikrofonu biurkowego radiotelefonu bazowego 
• oprogramowanie Windows 7 Professional, 
• klawiatura myszka, karta audio z wbudowanymi głośnikami o mocy minimalnej 2x3W, karta 

LAN 10/100/1000, napęd optyczny DVD, pamięć RAM minimum 2 GB DDR3, dysk twardy 3,5” 
o minimalnej pojemności 500GB, wyjście HDMI, procesor minimum 2 rdzeniowy taktowanym 
zegarem co najmniej 1,6 GHz. 

 
Zainstalowana aplikacja dyspozytorska pozwalająca na prace jednego radiotelefonu bazowego, 
jednego dyspozytora oraz 20 radiotelefonów mobilnych (przewoźnych i nasobnych). 
Aplikacja musi spełniać następujące wymagania: 

• Mieć możliwość zdalnej obsługi radiotelefonu bazowego będącego przedmiotem tego 
zamówienia, m.in.: realizowania wywołań głosowych, realizowania wywołań z dzwonieniem 
(call alert), emulacja (obsługa klawiszy) przycisków radiotelefonu.  

• W pełni odwzorowywać wyświetlacz radiotelefonu, wyświetlając w konsoli wszystkie 
informacje wyświetlane na jego wyświetlaczu.  

• Wyświetlać historię wywołań oraz umożliwiać szybkie odsłuchanie dowolnej ich części.  
• Obsługiwać wysyłanie i odbiór wiadomości tekstowych.  
• Udostępniać funkcje zarządzania siecią radiotelefonów, m.in.: 

- blokowanie wybranego radiotelefonu 
- sprawdzanie dostępności wybranego radiotelefonu 
- zdalne włączenie nadawania wybranego radiotelefonu (monitoring) 
- przerywanie trwających wywołań z pozostałych radiotelefonów w sieci  

• Mieć możliwość konfigurowania kontaktów radiowych dostępnych do szybkiego wywoływania. 
Kontakty mają mieć określną m.in.: grupę/identyfikator, strefę oraz kanał radiowy na którym 
będzie odbywało się wywołanie.  

• Mieć możliwość konfigurowania dedykowanych przycisków PTT. Po naciśnięciu takiego 
przycisku radiotelefon będzie nadawał na określonym kanale w określonej strefie oraz w 
określonym typie wywołania (prywatny, grupowy). Po zakończeniu wywołania za pomocą 
takiego przycisku radiotelefon ma się znajdować na kanale, na którym był przed wywołaniem.  

• Mieć możliwość wyświetlania dowolnej ilości dedykowanych przycisków PTT bezpośrednio w 
oknie konsoli oraz skonfigurowania dowolnej ich ilości jako ukrytych. Wyświetlane przyciski 
mają mieć możliwość dynamicznej ich zmiany na przyciski ukryte.  

• Dla konsoli obsługującej więcej niż jeden radiotelefon, mieć możliwość skonfigurowania 
dowolnej ilość dedykowanych przycisków PTT obsługujących jednoczesne nadawanie przez 
wybrane radiotelefony. Dla każdego z radiotelefonów ma być możliwość określenia kanału, 
strefy oraz typu kontaktu dla wywołania.  



• Mieć możliwość dynamicznego połączenia wybranych radiotelefonów przez obsługującego 
konsolę. Połączone radiotelefony mają przekazywać wywołania głosowe pomiędzy sobą.  

• Mieć możliwość pracy kilku użytkowników w odległych lokalizacjach na pojedynczym 
radiotelefonie z możliwością bezpośredniej komunikacji głosowej pomiędzy nimi (interkom) 
oraz przesyłania wiadomości tekstowych pomiędzy nimi (czat). Każdy z nich ma słyszeć pełną 
korespondencję głosową prowadzoną przez radiotelefon (łączenie z wywołaniami innych 
użytkowników obsługujących ten radiotelefon)  

• Mieć możliwość integracji z centralą telefoniczną (sygnalizacja SIP) w tym: skonfigurowania 
dowolnej ilości połączeń linii centralkowych z radiotelefonami. Takie połączenia mają mieć 
konfigurowalne m.in.: automatyczne odbieranie połączenia, radiotelefon na który 
przekazywane będzie połączenie oraz tryb jego nadawania: strefę, kanał oraz identyfikator 
radiotelefonu docelowego.  

• Dowolny przycisk PTT zdefiniowany w konsoli ma mieć możliwość przypisania zewnętrznego 
mikrofonu z mechanicznymi przyciskami, których naciśnięcie jest równoznaczne z 
naciśnięciem przycisku na konsoli.  

• Mieć wizualny konfigurator wyglądu okna konsoli, pozwalający na określenie wymiarów i 
położenia elementów konsoli (wizualizacja radiotelefonów, przycisków PTT).  

• Mieć możliwość uruchamiania w konfiguracji nie wyświetlającej systemowych ramek okien 
oraz uniemożliwiającej użytkownikowi przesuwanie lub zamykanie okien konsoli.  

• Mieć możliwość wizualizowania i alarmowania o stanie otoczenia radiotelefonu wyniesionego 
(m.in.: otwarcie szafki z radiotelefonem wyniesionym, sygnalizacja pracy radiotelefonu z 
akumulatora - brak zasilania sieciowego)  

• Mieć możliwość niezależnej od systemu operacyjnego regulacji poziomu dźwięku dla każdego 
z radiotelefonów wyniesionych  

• System obsługuje wiele typów obiektów z GPS, m.in.: 
- radiotelefony MotoTRBO 
- lokalizatory przenośne GSM 
- lokalizatory przewoźne GSM  

• System zbudowany w architekturze trójwarstwowej typu klient-serwer (klient nie łączy się 
bezpośrednio do baz danych).  

• System umożliwia zapisywanie danych w najpopularniejszych silnikach bazodanowych (m.in.: 
Oracle, Microsoft SQL Server, Firebird).  

• Aplikacja kliencka ma działać w 32 i 64 bitowych systemach Windows: WinXP, Vista, Win 7.  
• Aplikacja kliencka aby działać nie musi być instalowana na terminalach klienckich, może być 

uruchamiana z udostępnienia Windows.  
• Autoryzacja i określanie uprawnień użytkowników może być realizowana w oparciu o login i 

hasło lub w oparciu o usługi katalogowe Windows (Active Directory).  
• Ma posiadać funkcję ręcznego odpytywania obiektów lub grup obiektów z GPS o pozycję.  
• Ma posiadać funkcję automatycznego odpytywania obiektów z GPS o pozycję (pętla 

odpytująca).  
• Ma posiadać funkcję dynamicznego programowania parametrów raportowania, parametry 

raportowania ustawiane są po zgłoszeniu się obiektu do serwera, a następnie obiekt wysyła 
raporty w oparciu o te ustawienia (dla obiektów obsługujących taką funkcjonalność - m.in.: 
radiotelefony MotoTRBO).  

• Ma posiadać funkcję programowania stałego raportowania - obiekt z GPS zapamiętuje żądany 
tryb raportowania (dla obiektów obsługujących taką funkcjonalność - m.in.: radiotelefony 
MotoTRBO).  

• Ma posiadać funkcję odbierania i wysyłania wiadomości tekstowych do poszczególnych 
obiektów lub do grup obiektów z GPS (jeżeli obiekt obsługuje taką funkcjonalność).  

• Ma posiadać funkcję statusów dla użytkowników (np. zajęty, wolny, w akcji itp.), statusy mają 
być wizualizowane w podglądzie danych aktualnych oraz podczas przeglądania danych 
archiwalnych. ma być możliwość generowania raportów na podstawie statusów (m.in.: 
informacja o miejscach z których wysłano wybrany status oraz ich wizualizacja - w wybranym 
zakresie czasu).  

• Ma posiadać funkcję informowania o bieżących użytkownikach obiektów z GPS (użytkownicy 
wysyłają przypisany im identyfikator za pomocą wiadomości tekstowej i w ten sposób są 
przypisywani do danego obiektu z GPS), informacje o bieżącym użytkowniku mają być 
wizualizowane w podglądzie danych aktualnych oraz przeglądania danych archiwalnych. Ma 
być możliwość generowania raportów dla konkretnego użytkownika w zadanym zakresie 
czasu.  



• Ma posiadać funkcję wizualizacji i sterowania wyjściami/wejściami obiektów z GPS 
posiadających funkcjonalność telemetrii.  

• Możliwość wizualizowania na mapie obiektów ze zdefiniowaną pozycją GPS (np. obiekty nie 
posiadające GPS, służące do telemetrii i telesterowania).  

• Ma posiadać obsługę map: w formacie TAB, serwera map: "MapCenter" firmy Emapa, map 
dostępnych online (m.in.: Google Maps, MapGO), map rastrowych. ma posiadać dedykowany 
edytor map rastrowych.  

• Ma posiadać możliwość otwarcia dowolnej ilość niezależnych okien z mapą, wizualizujących 
wybrane obiekty lub grupy obiektów z GPS w trybie automatycznego centrowania mapy w ten 
sposób, aby pokazywała wizualizowane obiekty.  

• Ma mieć możliwość dynamicznego wyboru warstwy mapowej dla każdego z otwartych okien 
mapy (np. możliwość przełączania warstwy mapowej wybranego okna z rastrowej na 
wektorową).  

• Ma wizualizować bieżącą pozycję obiektu GPS na mapie m.in.: za pomocą punktu, tabliczki z 
nazwą wybranej ikony graficznej.  

• Możliwość załączenia wizualizowania aktualnej pozycji wraz z śladem z poprzednich pozycji 
(linia obrazująca poruszanie się obiektu w zadanym okresie czasu - np. ostatnie 10 min.).  

• Możliwość tworzenia i wizualizacji punktów, obszarów, tras.  
• Możliwość definiowania i szybkiego przełączania mapy na różne jej widoki.  
• Możliwość definiowania jasności podkładu mapowego.  
• System ma posiadać funkcjonalność alarmowania definiowalnych sytuacji/stanów (np. 

przebywanie poza obszarem, wystąpienie określonego statusu) oraz raportowania ich w 
postaci m.in.: wiadomości email, sms. zdarzenia mają być graficznie wizualizowane (z opcją 
centrowania mapy w miejscu zdarzenia). zdarzenia mają być zapisywanie w systemie i mieć 
opcję wymuszenia zatwierdzenia ich przez dyspozytora - niezatwierdzone zdarzenia mają 
pokazywać się obsługującemu aplikację w formie przypomnień.  

• System ma mieć możliwość generowania m.in. następujących raportów: (raport postojów, 
raport przebytych tras, raport pobytu w obszarach, raport pobytu na ulicach, raport zdarzeń, 
raport użytkowników dla wybranego obiektu z GPS, raport statusów).  

• System ma mieć możliwość konfigurowania złożonych raportów m.in.: raport wystąpienia 
określonego statusu, dla wybranego obszaru, w wybranych godzinach wybranych dni 
tygodnia, dla określonego użytkownika.  

 
Radiotelefon przewo źny 
 
Praca w standardach: cyfrowym ETSI TS 102 361 oraz analogowym; w trybach simpleks/duosimpleks 
Możliwość zaprogramowania powyżej 250 kanałów z ilością minimum 2 stref podziału 
Czytelny wyświetlacz w pełni kolorowy z podświetlaniem w trybie dzień i noc umożliwiający 
wizualizację odbieranych i wysyłanych wywołań oraz poziomu sygnału w trybie cyfrowym 
Programowanie wyświetlanej nazwy kanału  
Praca z dużą lub małą mocą fali nośnej nadajnika, programowana indywidualnie dla każdego kanału 
Programowe ograniczanie czasu nadawania 
Możliwość skanowania kanałów analogowych z kanału cyfrowego oraz użytkowników, grup i kanałów 
cyfrowych z kanału analogowego 
Możliwość wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych 
Wizualna sygnalizacja (np. diodowa) stanów pracy radiotelefonu, w tym: wywołań, skaningu i stanów 
monitorowania 
Wywołanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okólnikowe (wszystkich) w trybie cyfrowym z 
identyfikacją na wyświetlaczu abonenta wywołującego i sygnalizacją akustyczną (z możliwością 
wyłączenia sygnalizacji akustycznej) 
Programowalny adres IP radiotelefonu 
Radiotelefon posiada poniższe funkcje sygnalizacji: 

• zdalne sprawdzenie obecności radiotelefonu w sieci 
• zdalny monitoring 
• zdalne zablokowanie radiotelefonu 
• zdalne odblokowanie radiotelefonu 

Kodowa blokada szumów CTCSS wybierana programowo na dowolnym kanale analogowym  



Możliwość maskowania korespondencji w trybie cyfrowym (min. 16 kluczy kodowych). 
Możliwość pracy w systemie cyfrowym z wieloma urządzeniami retransmisyjnymi pracującymi na tej 
samej parze częstotliwości, z możliwością rozróżnienia urządzeń retransmisyjnych  
Sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami, oraz dodatkowo min. 4 programowalne 
przyciski 
Wybór kanałów – przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami 
Regulacja głośności przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami, 
automatyczna regulacja głośności do poziomu otoczenia 
Złącze akcesoryjne – umożliwia transmisję zgodną ze standardem USB, podłączenie dodatkowego 
głośnika i mikrofonu, przycisku nadawania, itp. 
Zabezpieczenie przepięciowe i przed odwrotnym podłączeniem biegunów zasilania 
Gniazdo antenowe VHF typ BNC 
Głośnik wbudowany w panel sterujący  
Możliwość programowego tworzenia listy kontaktów (książki adresowej) – wywołań indywidualnych w 
trybie cyfrowym 
Zintegrowany moduł Bluetooth z obsługą profili: profil słuchawki Bluetooh (HSP), Profil portu 
szeregowego (SPP),Obsługa szybkiego przycisku nadawania    
Sygnalizacja 5-tonów  (SELECT  V) w trybie analogowym 
Menu radiotelefonu w języku polskim 
Parametry techniczne ogólne 
Pasmo częstotliwości pracy 146÷174 MHz 
Modulacja na kanale analogowym: częstotliwości (11K0F3E) 
Modulacja na kanale cyfrowym: 2 szczelinowa TDMA (7K60FDX dane, 7K60FXE dane i głos) 
Odstęp międzykanałowy 12,5 kHz 
Zasilanie stałoprądowe 13,2 V ±20% minus na masie z zabezpieczeniem przepięciowym i przed 
odwrotnym podłączeniem biegunów zasilania 
Parametry techniczne nadajnika 
Moc wyjściowa fali nośnej nadajnika programowana w całym zakresie częstotliwości od 1 W do 25W 
W (tylko w trybie serwisowym) 
Możliwość ustawienia dwóch poziomów mocy dla radiotelefonu( moc niska / moc wysoka w zakresie 1 
– 25W)  i ustawienie jednego z nich na dowolnym kanale. 
Maksymalna dopuszczalna dewiacja częstotliwości ± 2,5 kHz, dla odstępu 12,5 kHz 
Stabilność częstotliwości +/- 0,5 ppm. 
Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) 
Łączne zniekształcenia modulacji < 5%, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej 
Odstęp od zakłóceń min. -40 dB dla 12,5 kHz 
Moc emitowana na kanałach sąsiednich < 60dB dla odstępu 12,5 kHz 
Wokoder cyfrowy 
Protokół cyfrowy zgodny z ETSI TS102 361 
Parametry techniczne odbiornika 
Czułość analogowa nie gorsza niż 0,35 uV przy SINAD wynoszącym 12 dB. 
Czułość cyfrowa 5% BER/0,3 uV 
Współczynnik zawartości harmonicznych < 5 %, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej 
Charakterystyka pasma akustycznego (+1, -3 dB) 
Selektywność sąsiedniokanałowa min. 60 dB dla odstępu 12,5 kHz 
Przydźwięki i szumy nie więcej niż –40 dB dla odstępu 12,5 kHz 
Środowisko i klimatyczne warunki pracy 
zakres temperatury pracy N/O -30°C do +60°C 
zakres temperatury składowania – 40°C do +65°C 
Klasa odporności na warunki środowiskowe IP 54 
Zintegrowany GPS o parametrach: 
Dokładność horyzontalna < 5 metrów 
Zimny rozruch < 1 minuty 



Wymagania uzupełniające: Metody pomiarów i parametry radiowe zgodne z normami: ETSI EN 300 
086, ETSI EN 300 113, ETSI EN 102 361-2. Wymagania dotyczące kompatybilności zgodne z 
normami: ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5. Wymagania odnośnie bezpieczeństwa urządzeń 
nadawczych zgodne z normą EN 60950-1. 
Ukompletowanie: 

• antena VHF ¼ 
• antena GPS 
• elementy montażowe 
• Instrukcja obsługi radiotelefonu w języku polskim. 
• Deklaracja zgodności dla radiotelefonu 

 
 
 
 
 
Radiotelefon nasobny 
 
Praca w standardach: cyfrowym ETSI TS 102 361 oraz analogowym; w trybach simpleks/duosimpleks 
Możliwość zaprogramowania min. 250 kanałów z możliwością podziału na strefy. 
Czytelny wyświetlacz  (min. 4 wiersze), umożliwiający wizualizację odbieranych i wysyłanych wywołań, 
poziomu sygnału w trybie cyfrowym, stanu naładowania akumulatora. 
Praca z dużą lub małą mocą nadajnika (programowana indywidualnie dla każdego kanału). 
Programowe ograniczanie czasu nadawania. 
Możliwość ustawienia dowolnego kanału do pracy w skaningu zarówno w trybie cyfrowym i 
analogowym. 
Możliwość wysyłania wiadomości tekstowych. 
Wizualna sygnalizacja (np. diodowa) stanów pracy radiotelefonu, w tym: wywołań, skaningu i stanów 
monitora. 
Wywołanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okólnikowe (wszystkich) w trybie cyfrowym z 
identyfikacją na wyświetlaczu abonenta wywołującego i sygnalizacją akustyczną (z możliwością 
wyłączenia sygnalizacji akustycznej). 
Dedykowany łatwo dostępny przycisk sygnału alarmowego. 
Sygnalizacja 5-tonów  (SELECT  V) w trybie analogowym 
Radiotelefon musi posiadać poniższe funkcje sygnalizacji: 

• zdalne sprawdzenie obecności radiotelefonu w sieci, 
• zdalny monitoring, 
• zdalne zablokowanie radiotelefonu, 
• zdalne odblokowanie radiotelefonu. 

Kodowa blokada szumów CTCSS (wybierana programowo na dowolnym kanale analogowym)  
Możliwość maskowania korespondencji w trybie cyfrowym (min. 16 kluczy kodowych). 
Panel sterowania: przyciski do nawigacji w MENU oraz dodatkowo min. 3 programowalne przyciski. 
Wybór kanałów - przełącznikiem obrotowym. 
Regulacja głośności potencjometrem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami, 
automatyczna regulacja głośności do poziomu otoczenia 
Złącze akcesoryjne umożliwiające: transmisję zgodną ze standardem USB, podłączenie dodatkowych 
akcesoriów (mikrofonogłośnika, zestawu do pracy kamuflowanej, zestawu podkaskowego, itp.). 
Możliwość programowego tworzenia listy kontaktów (książki adresowej) - wywołań indywidualnych w 
trybie cyfrowym. 
Możliwość wyłączenia sygnalizacji akustycznej i optycznej, tzw. „cicha praca". 
Możliwość pracy w systemie cyfrowym z wieloma urządzeniami retransmisyjnymi pracującymi na tej 
samej parze częstotliwości, rozróżnionymi tzw. kodem koloru. 
Programowanie wyświetlanej nazwy kanału. 
Zintegrowany moduł Bluetooth z obsługą profili: profil słuchawki Bluetooh (HSP), Profil portu 
szeregowego (SPP),Obsługa szybkiego przycisku nadawania    
Zintegrowany odbiornik GPS 
Uproszczona klawiatura. 
Wbudowany głośnik. 
 
Parametry techniczne ogólne: 

• Minimalny zakres częstotliwości pracy: 146 -174 MHz. 
• Odstęp między kanałowy:12,5 kHz. 



• Modulacja na kanale analogowym: częstotliwości (11K0F3E). 
• Modulacja na kanale cyfrowym: 2-szczelinowa TDMA (7K60FDX dane, 7K60FXE dane i głos). 
• Zasilanie z baterii akumulatorów przez minimum 8 godzin w trybie cyfrowym, przy proporcjach 

nadawania/ odbioru/ stanu gotowości do pracy wynoszących odpowiednio 5% /5% / 90% i 
mocy nadajnika 5W 

 
Parametry techniczne nadajnika: 

• Maksymalna moc nadajnika 5 W, z możliwością ustawienia dwóch poziomów mocy: poziom 
niski 1 W, poziom wysoki 5 W, programowana w całym zakresie częstotliwości. 

• Maksymalna dopuszczalna dewiacja częstotliwości ± 2,5 kHz (dla odstępu 12,5 kHz). 
• Stabilność częstotliwości +/- 0,5 ppm. 
• Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB). 
• Odstęp od zakłóceń -40 dB. dla odstępu 12,5 kHz. 
• Wokoder cyfrowy. 
• Protokół cyfrowy ETSI-TS102 361. 

 
Parametry techniczne odbiornika: 

• Czułość analogowa nie gorsza niż 0,35 uV przy SINAD wynoszącym 12dB. Czułość cyfrowa 
przy stopie błędu 5% nie gorsza niż 0,3 uV. 

• Moc wyjściowa akustyczna dla głośnika wewnętrznego minimum 0,5 W. 
• Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB). 
• Selektywność sąsiedniokanałowa min. 60 dB dla odstępu 12,5 kHz. 

 
Parametry anteny: 

• Antena helikalna VHF Impedancja wejściowa o wartości znamionowej 50 Ohm. 
• Polaryzacja pionowa.  
• Dookólna charakterystyka promieniowania w płaszczyźnie poziomej. 

 
Ładowarka do baterii akumulatorów: 

• Ładowarka jednopozycyjna zasilana z sieci 230 V ± 10%, 50 Hz: 
• Ładowarka musi zapewnić ładowanie baterii akumulatorów NiMH, Li-ION z technologią 

zgodną z zastosowaną w bateriach akumulatorów. 
• Sygnalizacja cyklu pracy ładowania/zakończenia ładowania. 

 
Środowisko i klimatyczne warunki pracy: 

• Minimalny zakres temperatury pracy radiotelefonu -20°C  do 55°C. 
• Minimalny zakres temperatury składowania -40°C do +65°C 
• Odporność na działanie wody EN60529 - IP57. 

 
Wymagania uzupełniające: 

• Radiotelefon, zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym, musi posiadać deklarację zgodności z 
dyrektywą R&TTE (1999/5/WE). 

• Zgodny z ETSI TS 102 361 (części 1, 2, 3) - ETSI DMR Standard. 
 
Ukompletowanie zestawu: 

• Akumulator o pojemności min. 1300 mAh, NiMH (oryginalne baterie producenta sprzętu). 
• Antena VHF 
• Klips do pasa. 
• Dedykowana ładowarka jednopozycyjna. 
• Instrukcja obsługi radiotelefonu w języku polskim. 
• Deklaracja zgodności dla radiotelefonu 
• Mikrofonogłośnik o parametrach: 

Klasa odporności na warunki środowiskowe IP 54 
Urządzenie posiadające duży, łatwo dostępny przycisk nadawania. 
Urządzenie jest tego samego producenta co stacja nasobna.  
Urządzenie posiadające obrotowy klips mocujący. 

 
Mikrofon biurkowy 
 



Oryginalny mikrofon biurkowy producenta radiotelefonu bazowego przystosowany do podłączenia do 
komputera dyspozytora. Mikrofon musi posiadać aktywny przycisk nadawania oraz manualną 
regulację wzmocnienia. 
 
 
Ładowarka wielostanowiskowa 
 
Oryginalne urządzenie producenta radiotelefonów nasobnych umożliwiające jednoczesne ładowanie 
min 6 stacji. 
 

 
III.  Zleceniodawca nie dopuszcza realizacji usługi przez podwykonawców. 
 
IV.  Wykonawca w celu potwierdzenia iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie 

do wykonania zamówienia, zobowiązany jest do złożenia oświadczenie o wykonaniu w okresie 
ostatnich 2 lat minimum 5 usług z zakresu modernizacji systemu łączności radiowej opartej na 
cyfrowym przekazie sygnału ( Załącznik nr 2 ).  

 
V.   Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących  
      działalności Zamawiającego, o których dowiedział się w trakcie realizacji niniejszej umowy.  
 
VI.   Termin wykonania zamówienia. 
       24 maja 2013r.  
 
VII.   Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert. 

     Ofertę należy złożyć w formie pisemnej:  
       a) osobiście w siedzibie: Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim ul. Słowackiego 19, 
       b) przesłać na adres: Straż Miejska 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Słowackiego 19 
     w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 6 maja 2013 r. do godz. 15 00. 
     Oferty otrzymane po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.  
     Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie: 
      Kopertę należy zaadresować według poniższego wzoru: 
     < nazwa Zamawiającego> 
           <adres Zamawiającego> 
 <nazwa i adres Oferenta> 
      OFERTA dot.   Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie  
                                   przekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro na modernizację systemu  
                                    łączności radiowej w Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim                                   
                                 NIE OTWIERAĆ PRZED <data i godzina otwarcia ofert> 

 
VIII.  Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty: 
         a) wypełniony i podpisany formularz oferty, 

       b) wypełnione i podpisane oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia, 
       c) wypełnioną i podpisaną umowę, 
       d) wykaz sprzętu użytego do realizacji zamówienia z podaniem producenta, typu sprzętu,  
          parametrów technicznych oraz ilości. 
 

IX.  Sposób otwarcia ofert; 
   1. Otwarcie ofert nastąpi przez osobę upoważnioną przez Komendanta Straży Miejskiej w  
       Piotrkowie Trybunalskim, które odbędzie się w siedzibie zamawiającego w Piotrkowie  
       Trybunalskim przy ul. Słowackiego 19 pokój nr 2, w dniu  07.05.2013. o godz. 1000. 
   2. Otwarcie ofert jest jawne. 
   3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką zamawiający zamierza  
      przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
   4. Podczas otwarcia kopert z ofertami Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz  
      adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także cenę oferty. 

 
X.  Opis kryteriów którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem  
     znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny oferty. 

  1. Do oceny ofert zakwalifikowanych jako nie odrzucone Zamawiający przyjął kryterium określone  
      w ogłoszeniu o przetargu wraz ze wskazaniem jego znaczenia. 
  2. Sposób oceny ofert – opis kryterium: 



      - cena 100 %  
  3. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium  
     oceny  
  4. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert przedstawi taką samą cenę na wykonanie zamówienia  
      w toczącym się postępowaniu Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do  
      złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.  

      5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień  
         dotyczących treści złażonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli; 

- jej treść nie odpowiada treści rozpoznania ofertowego, 
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

      6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą    
          ofertę uwzględniającą kryteria wskazane w punkcie 1, nie przekraczającą wartości budżetu  
          ustalonego przez Straż Miejską w Piotrkowie Trybunalskim.  
XI.   Wykonawca zobowiązany będzie do podpisania umowy z Zamawiającym. 
XII.  Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń       
        względem Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z tytułu otrzymania niniejszego  
        rozpoznania cenowego oraz przygotowania i złożenia swojej oferty na to rozpoznanie.   
 
XIII. Oferentom nie przysługują środki prawne ochrony prawnej, określone w ustawie Prawo  
        Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm. ) 
 
XIV. Straż Miejska w Piotrkowie Trybunalskim zastrzega sobie prawo unieważnienia wyboru  
        Wykonawcy bez podania przyczyn. 
 
XV.  Wzór umowy stanowi  załącznik nr 3. 
 
 
 
 


