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Nie ma to jak własna twierdza
Nawał pracy w ostatnich latach, ilość 
materiałów i urządzeń zajmujących 
wszystkie wolne miejsca w firmie, ster-
ty papierów i pudełek tak dały się nam 
we znaki, że pomysł, by zmienić siedzibę 
firmy, wreszcie dojrzał. W listopadzie 
2013 r. wygraliśmy ogłoszony przez mia-
sto Jelenia Góra przetarg na wysiedlony 
1-piętrowy czterorodzinny dom do ge-
neralnego remontu. Nieruchomość miała 
ponad 100 lat i była wpisana do gminnej 
ewidencji zabytków. 

Wokół domu były chaszcze, a wnę-
trze w opłakanym stanie. Po uzyskaniu 

Alphatec: 
nasz 2015 rok

pozwolenia na budowę wraz ze zmianą 
funkcji budynku na usługową i przepro-
wadzeniu prac budowlanych, przyszła 
pora na najciekawsze: własne projekto-
wanie i wykonywanie całej instalacji ni-
skoprądowej, czyli budowa twierdzy.

Postanowiliśmy uzbroić budynek 
we wszystkie instalacje bezpieczeństwa, 
nawet nie ze względów bezpieczeństwa, 
ale po to, by pracownicy mogli ćwiczyć, 
eksperymentować i doskonalić się na ży-
wym organizmie oraz po to, by naszym 
potencjalnym klientom pokazać, jak 
to działa, a nie opowiadać. Dotknąć 
czegoś, co się chce kupić i móc to wy-

próbować, to rzecz bezcenna. Pozwala 
klientom zdecydować, czy faktycznie 
dane rozwiązanie im odpowiada. I druga 
ważna rzecz: klient widzi, że skoro u nas 
to działa, to zapewne damy radę i będzie 
działało również u klienta. Czyli nie kupu-
je kota w worku.

Instalacje telewizji dozorowej wypo-
sażyliśmy w kamery paru producentów 
o różnej rozdzielczości i o różnej czuło-
ści – po to, by zwrócić uwagę klientów 
na ich różnice. Możemy pokazywać na-
grania w różnych warunkach oświetlenia, 
w porze dziennej, nocnej, przy wyłączo-
nym i włączonym oświetleniu zewnętrz-
nym i wewnętrznym. W tym celu pewne 
sekwencje nagrań zablokowaliśmy przed 
skasowaniem w systemie rejestracji.

Instalację systemu sygnalizacji włama-
nia i napadu oparliśmy na polskim pro-
dukcie firmy SATEL, centrali INTEGRA 128, 
dysponującej wieloma możliwościami. 
Na jej bazie wykonaliśmy również sys-
tem kontroli dostępu. Zastosowaliśmy 
przeróżne czujki wewnętrzne, by ocenić 
różnice między nimi. Zastosowaliśmy 
wiele różnych czytników kart do kontroli 
dostępu, by pokazać ich wygląd i różnice 
w działaniu. Bogactwo zaczepów elek-
tromagnetycznych w drzwiach (zwykłe, 
z pamięcią, ze zwalnianiem blokady) 
pozwoliło pokazać, jak każda z nich dzia-
ła i na czym to polega.

Oba te systemy „wystawiliśmy na ze-
wnątrz”: dostęp jest możliwy ze smart-
fonów. Obrazy CCTV można przeglądać 
na żywo oraz z zarejestrowanego mate-
riału. Widać, co się dzieje i co się działo 
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wokół firmy. Klienci chcą, by „zrobić 
im tak samo”. System SSWiN wysyła 
do wybranych pracowników komunika-
ty o działaniu, włączeniu i wyłączeniu 
czuwania. Można go zdalnie włączać 
i wyłączać, otwierać i zamykać bramę, 
sprawdzić przez podgląd CCTV, czy bra-
ma otwiera lub zamyka się. To wszystko 
działa na klientów. Widzą rozwiązania 
w działaniu. 

Wszystko rodziło się nie bez kłopo-
tów, okazywało się, że pewne rozwiąza-
nia nie działają najlepiej między innymi 
z powodu pewnych przyzwyczajeń lub 
niewiedzy ludzi (czyli również naszych 
pracowników i nas samych). Pewne 
funkcje i rozwiązania musieliśmy modyfi-
kować, aby eliminować fałszywe alarmy. 
W początkowym okresie eksploatacji 
firma ochroniarska, która monitoruje 
nasz budynek, miała niezły ubaw, gdy 
alarmy były wywoływane po kilka razy 
w tygodniu. Ale dzięki temu nabyliśmy 
doświadczenia i już wiemy, że pewne 
rozwiązania są technicznie poprawne, ale 
przyzwyczajenia ludzi są silne i architek-
tura systemu SSWiN musi te przyzwycza-
jenia przewidzieć.

Te wszystkie doświadczenia zebra-
liśmy już po przeprowadzce w ciągu 
całego 2015 roku. Remont zakończyliśmy 
w grudniu 2014 r., a formalności związa-
ne z zasiedleniem wypełniliśmy w stycz-

niu 2015 r. Mamy teraz charakterystyczny 
adres. Wystarczy powiedzieć: „taki czer-
wony domek przy Lipowej”. 

Zgierz 2014-2015
W 2013 roku otrzymaliśmy zlecenie 
na wykonanie w systemie „zaprojektuj 
i wybuduj” monitoringu wizyjnego histo-
rycznego centrum Zgierza. Było to zle-
cenie od firmy budowlanej Steinbudex, 
która wygrała przetarg na rewitalizację 
tego miejsca. Przed przetargiem złożyli-
śmy Steinbudexowi ofertę na naszą część 
robót i projekt. Termin to IV kwartał 
2014 r., więc pozornie dużo czasu. Pozor-
nie, ponieważ w zakres zadania wchodzi-
ło uzyskanie pozwolenia na budowę. 

Steinbudex dysponował dobrą ekipą 
projektantów i prace projektowe ruszyły 
żwawo. Załącznikiem do specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, czyli 
SIWZ, był program funkcjonalno-użytko-
wy, czyli PFU. Był podstawą do wyceny 
oferty, ale ponieważ napisano go niesa-
mowicie szczegółowo, aż do poziomu 
wewnętrznych parametrów interfejsu ko-
munikacji UPS ze światem zewnętrznym, 
specjalnie się nim nie przejmowaliśmy. 
Niestety, szybko okazało się, że wszystko, 
co napisano w PFU, zamawiający trak-
tował poważnie. Projekt wykonawczy 
systemu monitoringu rodził się w bólach, 
ale po kolejnych spotkaniach roboczych 

z zamawiającym wreszcie ustalono listę 
urządzeń, uzgodniono ich lokalizację 
w wytypowanych punktach miasta, 
uzgodniono te miejsca z konserwatorem 
zabytków w Łodzi i w grudniu 2013 r., 
zgodnie z wymogami kontraktu, prze-
kazano 7 (!) kompletów dokumentacji. 
Wszystkie zamawiający przyjął, a ściślej: 
nie odrzucił ich. 

Ale to był dopiero początek drogi. 
Równolegle powstawał projekt budowla-
ny poszczególnych obszarów rewitaliza-
cji, pozyskiwano mapy do celów projek-
towych, trwały uzgodnienia z drogowca-
mi, konserwatorami, a w naszej działce 
CCTV wytyczanie i uzgadnianie tras kabli, 
rur, słupów kamerowych, lokalizacja sza-
fek dla urządzeń itp. Projekty budowlane 
poszczególnych obszarów rewitalizacji 
Zgierza oddawano do realizacji. Oczywi-
ście prace rozpoczynały się od rozbiórki 
starych nawierzchni dróg, ścieżek, chod-
ników i trawników. 

I nadszedł moment, który przy tego 
typu inwestycjach już ćwiczyliśmy, a któ-
ry w żadnym dokumencie – ani SIWZ, ani 
PFU – nie został nawet wspomniany. Było 
to życzenie inwestora i generalnego wy-
konawcy: „Chcielibyśmy, aby monitoring 
działał wcześniej, już w trakcie budowy”. 
I tu chciałbym zaapelować do inwesto-
rów i osób przygotowujących dokumenty 
SIWZ, PFU i inne podobne: nie przepisuj-
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cie kart katalogowych różnych urządzeń, 
ale opisujcie swoje wymagania stawiane 
systemowi, co ma obserwować i z jaką 
jakością w różnych warunkach. Jeśli chce-
cie ustrzec się kiepskiej jakości urządzeń, 
stawiajcie wymagania odpowiedniej dłu-
gości i warunków gwarancji. Wpisywanie 
do SIWZ warunku, że kamera ma mieć 
obiektyw o ogniskowej o zakresie nie 
mniej niż 2,661÷11,875 na kilometr 
cuchnie wskazaniem dostawcy, a ponie-
waż obecnie producenci zmieniają asor-
tymenty co pół roku, jest prawie pewne, 
że z listy tak opisanych urządzeń jakieś 
kluczowe wypadnie z produkcji i cały 
misterny plan będzie można wyrzucić 
do kosza. Z pewnością więcej pożytku 
przyniesie szczegółowe opisanie w SIWZ 
obszaru, który kamera ma obserwować, 
oraz parametrów tej obserwacji w dzień 
i w nocy. 

Urządzenia zasilające poszczególne 
kamery nie muszą mieć parametrów, 
jak dla zasilania serwerów, nie ten po-
ziom ważności danych. Ważniejsze jest, 
by kamera pracowała przez 2 godziny 
po zaniku sieci i generowała jedynie 
alarm zaniku zasilania, niż aby prze-
kazywała on-line wszystkie parametry 
sieci zasilającej, stanu akumulatorów 
i UPS-a oraz zapewniała pracę kamery 
przez 30 minut. A koszty i tak będą niż-
sze. Przy tak rozdmuchanych wymogach 
co najmniej połowę kosztów inwestycji 
pożerają urządzenia całkowicie zbędne 
lub mało przydatne. A można za te same 
pieniądze zaplanować dodatkowe punkty 
kamerowe obserwujące plan z innej stro-
ny i zasilane z innych miejsc, co zwiększy 
właściwości użytkowe całego systemu. 

Wracając do naszej inwestycji i wy-
mogu, aby monitoring działał już na eta-
pie budowy, w wielu punktach udało się 
uruchomić monitoring przed wykona-
niem całości prac budowlanych, dzięki 
czemu w kilku przypadkach straż miejska 
mogła wykryć sprawców dewastacji i kra-
dzieży materiałów na budowie. Działanie 
monitoringu wizyjnego już na etapie 
budowy było w mieście odpowiednio 
nagłośnione i po zakończeniu inwestycji 
nie notowano wielu dewastacji i prób 
kradzieży. 

Odbiory końcowe całej inwestycji 
odbyły się w październiku 2014 roku 
i wydawało się, że to już koniec. Ale jak 
to bywa w dużych i skomplikowanych 
systemach nie wszystkie problemy były 
za nami. W tym czasie inwestor zatrudnił 
obsługę centrum dozoru. 5 osób mia-
ło całodobowo obsługiwać system 17 
kamer miejskich. W październiku prze-
prowadziliśmy szkolenie dla personelu. 
Niestety, już w kwietniu 2015 r. należało 
szkolenie powtórzyć, ponieważ personel 
częściowo się zmienił. Również w kwiet-
niu, zgodnie z kontraktem, zmienialiśmy 
na nowszą wersję oprogramowanie 
systemu. Niestety, okazało się, że now-
sza wersja oprogramowania Boscha jest 
obciążona błędami, które uniemożliwiają 
pracę systemu. Należało przywrócić po-
przednią wersję i czekać. W październiku 
przy okazji wymiany w ramach gwarancji 
uszkodzonej kamery obrotowej operacja 
została powtórzona. 

W grudniu Miasto Zgierz zamówiło 
dwie następne licencje do obsługi ko-
lejnych kamer, więc prawdopodobnie 
system będzie w 2016 roku rozbudowy-
wany. 

Muzeum Carla i Gerharda 
Hauptmannów w Szklarskiej 
Porębie 2014-2015
I w tym przypadku roboty były wykony-
wane w 2014 roku od połowy sierpnia 
do połowy października, ale ciekawe rze-
czy działy się w 2015 roku. W obiektach 
zabytkowych, a szczególnie w muzeach, 
po zakończeniu prac instalacyjnych 
często składamy wizyty związane z eks-
ploatacją zainstalowanych systemów. 
Wynika to z zaostrzonych przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa zbiorów 
i częstości zabiegów konserwacyjnych 
oraz ze specyfiki tych obiektów. 

Często muzea organizują wystawy 
czasowe, które należy dodatkowo chro-
nić. Dlatego na etapie projektu trzeba 
je przewidzieć, zaprojektować dodatko-
we kable i punkty zasilania oraz w sys-
temie SSWiN uwzględnić dodatkowe 
moduły obsługujące czujki bezprzewo-
dowe. System SSWiN musi już na etapie 
projektu spełniać zaostrzone wymagania 

klasy 3. i jest obowiązkowo opiniowany 
przez Narodowy Instytut Muzealnic-
twa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ) przy 
Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego (MKiDN). System alarmu 
pożarowego oraz telewizji dozorowej 
również podlegają opiniowaniu przez 
NIMOZ. W styczniu 2015 roku przepisy 
o ochronie zbiorów muzealnych zmieniły 
się. Zmiany opisane w rozporządzeniu 
MKiDN z 2 września 2014 (Dz.U. 2014 
poz. 1240). Muzealnicy bardzo rygory-
stycznie podchodzą do systemów zabez-
pieczeń zbiorów, szczególnie do ochrony 
przeciwpożarowej. 

W muzeum Hauptmannów w Szklar-
skiej Porębie oprócz nowych systemów 
SSWiN oraz CCTV zaplanowano wymianę 
wszystkich instalacji kablowych w budyn-
ku: całą instalację elektryczną i oświe-
tlenie eksponatów oraz całą instalację 
alarmu pożarowego. Obiekt wyłączono 
z eksploatacji na 2 miesiące, zbiory za-
bezpieczono i zapakowano w skrzynie. 
Tego typu prace, mimo iż dotyczą tylko 
instalacji wewnętrznych, obowiązkowo 
muszą mieć pozwolenie na budowę wraz 
z opinią służb konserwatora zabytków. 
O rozpoczęciu robót obowiązkowo za-
wiadamia się go. 

Instalacje w naszym muzeum zapro-
jektowano jako podtynkowe, co wiązało 
się z wykonaniem setek metrów bruzd. 
Bruzdowanie odbywało się głównie 
mechanicznie z obowiązkowo włą-
czonym odkurzaczem przemysłowym. 
Codziennie cały obiekt był po pracy 
sprzątany. Po wykonaniu wszystkich 
instalacji, a przed zainstalowaniem czu-
jek, kamer itp. wszystkie ściany i sufity 
w pomieszczeniach zostały pomalowane. 
Po zainstalowaniu czujek weszła ekipa 
cykliniarzy i dokonała renowacji drew-
nianych parkietów. Po zakończeniu prac 
konserwator zabytków jako członek ko-
misji odbiorowej nie zgłosił do zakresu 
i jakości robót żadnych zastrzeżeń. 

„ Nie przepisujcie kart katalogowych różnych 
urządzeń, ale opisujcie swoje wymagania 
stawiane systemowi, co ma obserwować  
i z jaką jakością w różnych warunkach”

Sąd Rejonowy w Bolesławcu
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W listopadzie 2014 obiekt już był 
czynny, a w grudniu zorganizowano 
pierwszą wystawę czasową. Był to trudny 
okres, bo personel muzeum to nie tech-
nicy. Są to humaniści, którym szkolenia 
z obsługi systemów trzeba przeprowa-
dzać kilkakrotnie. Pierwsze szkolenie 
odbyło się po zainstalowaniu systemów 
i ich uruchomieniu. Później kilkudniowe 
lub nawet kilkutygodniowe problemy 
z obsługą oraz z czujkami, pomoc te-
lefoniczna i wizyty w obiekcie. Drugie 
szkolenie przeprowadziliśmy po wstęp-
nym okresie eksploatacji. Zmiana haseł, 
zmiana stref dostępu, analiza rejestrów 
i przyczyn fałszywych alarmów. 

W maju 2015 r. telefony z prośbą 
o interwencję umilkły. Przeprowadzone 
w czerwcu kompleksowa konserwacja 
i audyt systemów wykazały, że wszyst-
ko działa bez zarzutu. Przegląd roczny 
przeprowadziliśmy w ostatnich dniach 
grudnia. Po doświadczeniach z lat po-
przednich i w innych obiektach nigdy 
nie przeprowadzamy takich przeglądów 
przed świętami Bożego Narodzenia. 
Przeważnie taki przegląd kończy się inter-
wencją serwisu w czasie świąt.

Sąd Rejonowy w Bolesławcu 
2015
Właściwie obiekt jeszcze bez naszej hi-
storii. W październiku 2015 r. przystąpili-
śmy do przetargu na wykonanie systemu 
monitoringu wizyjnego, zgromadziliśmy 
wszystkie dokumenty, w tym wyma-
gane referencje z podobnych instalacji 
w obiektach wpisanych do rejestru za-
bytków, mieliśmy najniższą cenę i czeka-
liśmy na rozstrzygnięcia. Obawialiśmy się 
protestów konkurencji, która miała nieco 
droższą ofertę, ale sąd ogłosił wyniki i już 
13 października podpisaliśmy z sądem 
umowę. Termin realizacji to 22 grudnia. 
Wiadomo – budżetówka, do końca roku 
trzeba rozliczyć zadanie. 

16 października przekazanie placu bu-
dowy, zawiadomienie konserwatora zabyt-
ków o terminie rozpoczęcia prac, ustalenie 
z inspektorem nadzoru harmonogramu 
i sposobu prowadzenia prac, sprawdzenie 
aktualności dokumentacji projektowej. 

Najważniejsza część prac to instalacja 
nowych kamer monitoringu zewnętrzne-
go w miejsce starych atrap. Co ciekawe, 
przez kilka lat te atrapy nieźle służyły. 
Potencjalni wandale i złodzieje omijali 
obiekt z daleka i nie ma na nim żadnego 
śladu graffiti. Atrapy były na tyle reali-
styczne, że wykonano nawet kable od 

a efekt bardzo niepewny. Pozostawiliśmy 
ten sposób jako ostateczny. Spróbowa-
liśmy wiercić przez dwu-, a w kilku miej-
scach trzymetrowy mur. Udało się. Kilka 
razy naszym instalatorom udało się wy-
celować w sam narożnik ścian wewnętrz-
nych. To jak trafić szóstkę w lotto. Pozosta-
łe otwory też wyszły nieźle, maksymalne 
odchylenie od narożnika to 15 cm.

Po zamontowaniu 13 kamer ze-
wnętrznych instalacja pozostałych 24 
kamer wewnętrznych oraz całego syste-
mu w szafach serwerowych poszła gład-
ko. System zgłosiliśmy jako gotowy 16 
grudnia i po kilku dniach odbiór został 
dokonany. Co nie oznacza, że o sądzie 
w Bolesławcu zapomnimy, zapewne 
jeszcze w ciągu kilku następnych tygodni 
wykonamy ponowne szkolenie, po uwa-
gach personelu sądu dokonamy regulacji 
scen kamer i wykonamy inne prace ko-
rekcyjne. 

kamer i zakończono je w puszkach obok. 
Niestety, dalej nie wykonano już ani 
kawałka instalacji i czekał nas trud takie-
go wykonania prac, by nie pozostawić 
po naszej instalacji śladów. 

Oczywiście otwory mocujące stare 
uchwyty do starych obudów nie pa-
sowały do nowych uchwytów nowych 
obudów. Aby nie wiercić dodatkowych 
otworów w zabytkowym piaskowcu mu-
sieliśmy zaprojektować przejściówki – ka-
wałki blach z otworami na stare rozstawy 
kołków i ze śrubami na nowe uchwyty. 
Znajomy ślusarz wykonał je bez zarzutu. 
Zdjęcie pokazuje, że ich nie widać. 

Drugą trudnością było wykonanie 
instalacji do kamer zewnętrznych. Doku-
mentacja projektowa tego nie opisywała. 
Z doświadczenia wiemy, że konserwator 
zabytków bardzo nie lubi instalacji, któ-
re wyraźnie widać. Przymierzaliśmy się 
do układania kabli w fugach i do odtwa-
rzania fug, ale to bardzo mozolna praca, 
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