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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – zestaw do badania dokumentów II 

 

Zestaw do kompleksowego badania i wizualizacji wyników badań dotyczących wszystkich 

rodzajów dokumentów. 

Ogólne warunki: 

1. Wykonawca musi zagwarantować, że oferowany asortyment jest oryginalnym, fabrycznie 

nowym produktem, objętym gwarancją przez okres nie krótszy niż gwarancja 

producenta. 

2. Oferent zapewni przeszkolenie użytkownika z obsługi urządzenia (minimum 2 osób, 

szkolenie minimum jednodniowe), 

3. Oferent musi posiadać autoryzację na serwis oferowanego urządzenia. 

4. Dostawa do Komendy Stołecznej Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa. 

5. Obsługa w niezbędnym zakresie w okresie gwarancji (min. 24 miesiące). 

6. Do zestawu muszą zostać dołączone wszelkie ewentualne dodatkowe karty rozszerzeń, 

klucze elektroniczne, urządzenia peryferyjne, kable niezbędne do współpracy komputera 

z cyfrową stacja kontroli dokumentów i zapewniające wykorzystanie wszystkich jej funkcji 

opisanych poniżej. 
 

W skład zestawu wchodzą: 

I. Oryginalne, fabrycznie nowe, stacjonarne urządzenie o zwartej konstrukcji dające 

możliwość przeprowadzenia gruntownej analizy autentyczności dokumentów  

i ujawnienia oraz zarejestrowania ewentualnej ingerencji dokonanej w dokumentach, 

umożliwiające transfer obrazu w czasie rzeczywistym do urządzenia rejestrującego, 

wraz z niezbędnym do tego transferu okablowaniem – cyfrowa stacja kontroli 

dokumentów 

II. Komputer z oprogramowaniem sterującym praca ww. urządzenia, dający możliwość 

rejestracji obserwowanego na nim obrazu. 

III. Monitor w technologii LED o wielkości przekątnej obrazu minimalnie 32”. 

 

I. CYFROWA STACJA KONTROLI DOKUMENTÓW  

wyposażona w: 

 kamerę cyfrową o rozdzielczości min. 5 mln pikseli wyposażoną w matrycę CMOS 

GigE, zakresie spektralnym 340-1100 nm, o czasie ekspozycji od 0,013 ms do 28 s, 

liczbie pikseli na cal minimum 5500 sztuk, 

 zmotoryzowany zoom obiektywu dający powiększenie od 1,85× do 130× (zoom 

optyczny) i do 260x (zoom cyfrowy) na ekranie monitora 32”, 

 automatycznie ustawiana przysłona z możliwością manualnej korekty, 

 automatyczna ekspozycja z możliwością manualnej korekty, 

 automatycznie ustawiana ostrość z możliwością manualnej korekty za pomocą rolki 

myszki, 

 pole widzenia min. 210×180 mm, 

 zestaw min. 15 filtrów na kamerze z zakresu od 550 do 925nm o kolejnych progach 

550, 570, 590, 610, 630, 645, 665, 695 nm, 

 źródło światła białego LED, widzialnego rozproszonego (białe, IR 780, 850, 940 

 i 980 nm)  

 punktowego zapewniającego obserwację zabezpieczeń w dokumentach  

w świetle przechodzącym (zarówno punktowe białe i IR 850nm, jak i rozproszone) i 

ukośnym białym i IR850 nm (bocznym ze zmiennym kątem – możliwość wyboru 

świecenia z lewej strony lub prawej oraz funkcją miksowania obrazu z poziomu 

oprogramowania) oraz przechodzącym, 



Załącznik 5B do SIWZ               

str. 2 

 

 źródło światła punktowego (do luminescencji IR) o wysokiej intensywności minimum 10 

sztuk diod LED z wysokim i niskim pasmem filtrów zamontowanych na 2 niezależnych 

wielopozycyjnych kołach z filtrami wzbudzającymi o następujących parametrach: 

o 10 długości fali, zapewniających 1023 możliwych kombinacji ustawień) białe, 

fioletowe (410nm), niebieskie (445nm), niebieskie-zielone (475nm), cyjan 

(500nm), zielony (525nm), pomarańczowy (590nm), czerwony (640nm), głęboki 

czerwony (660nm), daleki czerwony (740nm), 

 system soczewek do rozszerzania lub skupiania światła punktowego, 

 źródła promieniowania nadfioletowego wbudowane w urządzenie: 

o odbite 254nm – minimum 2 sztuki o mocy 6W, 313nm – minimum 2 sztuki o 

mocy 6W, 365nm – typu LED, 

o przechodzące – 365nm typu LED, 

 połączony system bezpieczeństwa z używanym światłem UV 313nm i 254nm - po 

włączeniu światła otwarcie paneli urządzenia powoduje wyłączenie oświetlenia, 

 specjalistyczne źródła światła: 

o oświetlenie koaksjalne (poosiowe) 3 sztuki diod typu LED do kontroli 

zabezpieczeń retrorefleksyjnych, 

o źródła promieniowania w zakresie 840 – 1100nm do np. kontroli farb 

fluorescencyjnych typu anti-Stokes, 

o źródło światła UV do tuszy fosforofluorescencyjnych, 

o źródło światła typu LED do obserwacji zabezpieczeń w dwójłomności  

i polaryzacji, 

o krzyż min. 21 diod doprowadzających oświetlenie pod kątem pionowo   

i poziomo do skanowania zabezpieczeń typu DOVD,OVI, OVD  

i hologramów, 

 odłączany panel światła przechodzącego i możliwość umieszczenia w jego miejscu 

obiektów o dużych gabarytach  

 min. 5 portów USB wbudowanych w urządzenie do podłączenia innych peryferii  

w postaci pamięci USB, myszy, spektrometru zewnętrznego, klawiatury itp.  

 wymiary urządzenia nie większe niż 440mm (długość) ×375mm (szerokość)× 365mm 

(wysokość), 

 zasilanie 12V napięcia stałego, 

 klapa przednia urządzenia z siłownikami pozwalającymi na pozostawienie jej 

uchyloną, 

 system detekcji zużycia lamp, 

 zapasowe części (świetlówki), 

 zewnętrzny czytnik dokumentów biometrycznych USB, 

 wszystkie elementy cyfrowej stacji kontroli dokumentów (muszą być zintegrowane  

w jednej obudowie, przy czym musi się ona charakteryzować estetycznym wyglądem, 

obudowa winna być wykonana z materiału skutecznie zabezpieczającego optykę  

i elektronikę przed uszkodzeniem w przypadku wstrząsu i uderzenia innym 

przedmiotem (zaistniałych podczas przenoszenia lub przewożenia), 

 przygotowanie urządzenia do pracy nie powinno przekraczać 10 minut, 

 urządzenie powinno posiadać możliwość dołączenia w przyszłości drugiej kamery, np. 

z mikroskopu i pracy w tym samym oprogramowaniu sterującym urządzeniem. 

 

II. OPROGRAMOWANIE STERUJĄCE WW. URZĄDZENIEM 

parametry 

 polska wersja językowa oprogramowania sterującego, 

 umożliwiające odczyt OCR i weryfikacji kodów ICAO w paszportach, dowodach  

i wizach, 

 odczyt kodów kreskowych 1D i 2D formatu PDF417, 
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 zawierające moduły IPI/ICI i LetterScreen++ do dekodowania ukrytych informacji 

znajdujących się w zdjęciach i ciągach znaków, umożliwiający możliwość ustawienia 

do różnych paszportów i zapisanie ustawień, 

  zawierające system okienkowy do organizowania pracy i zarządzania: informacjami  

i zdjęciami oraz pełnymi ustawieniami parametrów, 

 posiadające możliwość przechowywania parametrów pracy i powrotu do nich (np. 

oświetlenie, filtry na kamerze, czas integracji, wzmocnienie kamery, ustawienie 

kontrastu itd.), 

 umożliwiające reset i powrót do automatycznych ustawień urządzenia, 

 umożliwiające zapisania zdjęcia w galerii z obecnej pracy i porównania  

z pracami wcześniejszymi oraz możliwość zapisu zdjęć w formatach; Bitmap, Jpeg, 

Jpeg 2000, lub Tiff, 

 posiadające tryby wyświetlania obrazu: pełnoekranowy, na połowie ekranu,  

w pełnej i roboczej (1,3 mln pikseli) rozdzielczości, 

 umożliwiające sterowanie wszystkimi funkcjami urządzenia z poziomu 

oprogramowania za pomocą klawiatury i myszy (niedopuszczalna kontrola spoza 

oprogramowania za wyjątkiem włącznika – dzięki czemu obsługa urządzenia 

odbywać się będzie dopiero po zalogowaniu się na odpowiednie konto do systemu), 

 umożliwiające automatyczne wyszukiwanie wysokiej intensywności luminescencji 

punktowej i kombinacji filtrów na kamerze, aby wyświetlić najwyższy kontrast, 

 umożliwiające nielimitowaną ilość operacji cofania wykonywanych prac, 

 umożliwiające pomiary (skalibrowane): odległości, kąta i powierzchni, skalibrowana 

siatka pomiarowa, 

 posiadające funkcję poprawy zdjęcia zawierającą: kontrast, HSI, RGB, filtry 

zmiękczające i średnie, 

 umożliwiające wyrównanie, transformację FFT, korekcję gamma, wyostrzenie obrazu, 

 umożliwiające porównanie obrazu żywego z zapisanym na dysku wzorcem: 

lewa/prawa lub górna/dolna połowa ekranu, nakładanie obrazów na siebie, 

migotanie. (zdjęcie powinno być pozycjonowane/obracane za pomocą myszki), 

 umożliwiające zsynchronizowany playback video do oglądania obrazu żywego (np. 

przy zmieniającym się hologramie), 

 zawierające pustą bazę danych obrazów dokumentów do własnych zastosowań 

użytkownika (np. paszportów, praw jazdy, innych dowodów tożsamości 

obowiązujących w danym kraju)  wbudowana w oprogramowanie. 

 

III. Komputer sterujący zestawem wraz z monitorem 

 

parametry minimalne 

 procesor: mający w teście PassMark CPU Mark minimum 11500 punktów 

https://www.cpubenchmark.net/desktop.html 

 pamięć: min. 16GB (min. 2×8GB DDR2), 

 dysk twardy: min. 256 GB SSD PCIe i min. 500 GB SATA 

 dysk optyczny: (SATA) 16 x DVD+/- RW Dual Layer Drive, 

 karta graficzna: dedykowana min. 1 GB pamięci 

 interfejs sieciowy: zintegrowany Gigabit(10/100/1000) RJ45, 

 interfejs USB: minimum 8xUSB 2.0 i/lub 3.0, 

 klawiatura standardowa. 

 mysz optyczna USB. 

 monitor 4K 32” LCD z matrycą PVA, DVI, 

 system operacyjny w języku polskim. 

komputer sterujący klasy PC musi: 
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 zostać dostarczony w konfiguracji i z oprogramowaniem w języku polskim 

umożliwiającym bezkolizyjną współpracę w urządzeniem do weryfikacji 

autentyczności dokumentów, i wykorzystanie przynajmniej wszystkich wymienionych 

wyżej funkcji urządzenia, 

 mieć zainstalowane niezbędne sterowniki i uaktualnienia (patche, hotfixy, serwispacki 

aktualne na dzień dostawy) do zakupionego oprogramowania (na płycie CD lub 

innym nośniku danych). 


