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Załącznik nr 1 
(ODA–2410–131/2018) 

           
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 
CZĘŚĆ 1 

System do współrzędnościowych pomiarów obiektów budowlanych, w tym przemieszczeń pod 
obciążeniem 

 
System do współrzędnościowych pomiarów obiektów budowlanych 

Wymagania 

ogólne 
 Mobilne urządzenie przeznaczone do współrzędnościowych 

pomiarów różnego rodzaju obiektów budowlanych i 

konstrukcyjnych 

 Dołączone oprogramowanie zawierające narzędzia 

automatycznego pomiaru profili poziomych i pionowych oraz 

pomiaru powierzchniowego 

 Narzędzie pomiarowe oraz oprogramowanie wyprodukowane 

przez jednego producenta w celu zachowania pełnej 

kompatybilności 

 Dostawa i jedno dniowe (6 godzin) szkolenie dla 4 osób z 

zakresu obsługi sprzętu wliczone w cenę 

 gwarancja minimalnie 24 miesiące 

 Wbudowana w urządzenie kamera cyfrowa; powiększenie 1x, 

2x, 4x, 8x 

 Kontrola obrotu oraz kąta nachylenia z poziomu kontrolera 

zewnętrznego 
Parametry Zasięg pomiaru 0,5-50 m 

Dokładność pomiaru 

współrzędnych X, Y, Z 

1 mm/10 m, 2 mm/30 m, 4 mm/50 m 

Zakres pomiarowy w poziomie 360°, w pionie 250° 

Klasa lasera 2 

Zakres samopoziomowania 3° 

Komunikacja z kontrolerem kablowa USB, Wi-Fi 

Kontroler zewnętrzny Pilot oraz tablet z ekranem dotykowym 

System operacyjny dla 

oprogramowania sterującego 

pracą dalmierza 

Windows 

Dołączone oprogramowanie 

pomiarowe 

pomiar współrzędnych, skanowanie w 

pionie/poziomie/skosie/powierzchniowe, 

podgląd i edycja szkicu pomiarowego 

Format eksportu danych 

pomiarowych 

DXF, DWG, TXT, CSV, JPG 

Zasilanie akumulator Li-Ion 

Czas pracy dalmierza ok. 8 godz. 

Oprogramowanie  Łączenie pomiarów z kolejnych stanowisk pomiarowych 

 Wytyczanie punków w sposób manualny oraz z 

zaimportowanych plików DXF 

 Kontrola wysokości na podstawie pomiaru dwóch punktów 

 Automatyczne tworzenie rysunków konturów na podstawie 

pomierzonych punktów 

 Licencja bezterminowa na dowolne stanowisko 



2 
 

Dodatkowy 

osprzęt 
 Statyw dopasowany do urządzenia pomiarowego 

 Walizka transportowa na urządzenie pomiarowe oraz kontroler 

zewnętrzny 

 Zasilacz do kontrolera zewnętrznego  

 Zestaw markerów pomiarowych 

 
 

CZĘŚĆ 2 

Optyczny system pomiarów współrzędnych 3D 

 

Optyczny system pomiarów współrzędnych 3D 

Pomiarowy system fotogrametryczny wspomagający pomiar za pomocą systemu CKO 

Wymagania 

ogólne 

Przenośny optyczny system do bezdotykowych pomiarów 

współrzędnościowych 3D  

możliwość wykonywania samodzielnych niezależnych od systemu CKO 

pomiarów 3D 

Oprogramowanie pozwalające na określanie przemieszczeń 3D (w tym 

względnych) oraz kąta obrotu na podstawie pomiarów punktowych 

tworzenie układu współrzędnych w 3D wspólnego dla kilku czujników 

systemu CKO oraz posiadanego przez Zamawiającego systemu 

ARAMIS 

 deklaracja zgodności CE dla wszystkich dostarczanych urządzeń, 

 podanie odnośnika internetowego (link) do strony, na której jest 

możliwość pobrania ogólnodostępnego oprogramowania do 

analizy pomiarowej, 

  transport, montaż i uruchomienie w oferowanej cenie, 

 dołączenie wzoru certyfikatów generowanych po 

przeprowadzeniu testu dokładności dla systemu pomiarowego, 

 gwarancja minimalnie 12 miesięcy, 

 wsparcie techniczne minimum 12 miesięcy polegające na: 

dostępie do bezpłatnej aktualizacji oprogramowania 

 instrukcja obsługi w języku polskim; dopuszcza się instrukcję w 

języku angielskim w wersji elektronicznej, 

 Szkolenie u Zamawiającego z obsługi systemu 

fotogrametrycznego – minimum 2 dni (12 godzin) dla 4 osób 

Parametry 

cyfrowego 

aparatu 

pomiarowego 

 posiada lampę błyskową oraz kufer do transportu aparatu łącznie 

z akcesoriami, 

 rozdzielczość efektywna minimum 21 Mpikseli, 

 kolorowy przetwornik CMOS, 

 wbudowany wyświetlacz LCD o przekątnej minimum 3 cale, 

 szczelinowa migawka sterowana elektronicznie, 30 – 1/8000 s w 

krokach, co 1/2, 1/3 lub 1 EV, 

 minimalna szybkość w trybie zdjęć seryjnych: 4 kl./s, 

 zgodność z kartami SDHC, SDXC, 

 menu w języku język polski lub angielskim, 

 złącze USB 2.0 lub USB 3.0, 

 obudowa wykonana z lekkich stopów metali, 

 zestaw adapter oraz router WLAN umożliwiający przesyłanie 

zdjęć drogą radiową z aparatu do komputera mobilnego, 

 akumulatory litowo - jonowy z szybką ładowarką min. 2 sztuki 

 zasilacz sieciowy, 
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 kabel USB min., 

 test akceptacyjny ze wzorcami pomiarowymi opierający się o 

przewodnik VDI2634, 

 cyfrowy podgląd obrazu na żywo. 

Parametry 

dołączonego 

oprogramowania 

 otwieranie wyników pomiaru wraz ze zdjęciami pomiarowymi 

wygenerowanymi w oprogramowaniu wspierającym obsługę 

aparatu pomiarowego, 

 import danych CAD w formatach IGES, STEP, X_T, CATIA, 

 bazowanie różnymi metodami: najlepsze dopasowanie. 3-2-1, 

płaszczyzna-linia-punkt, 

 analiza tolerancji położenia i kształtu (GD&amp;D) według norm 

PN EN ISO 1101 oraz ASME Y14.5, 

 pełne zwymiarowanie elementów geometrycznych, 

 możliwość przeprowadzenia serii niezależnych pomiarów w 

różnych stanach badanego detalu oraz ich wspólnej analizy 

deformacji, 

 tworzenie raportów pomiarowych, 

 w pełni automatyczne orientowanie zdjęć, 

 automatyczne określanie pozycji aparatu pomiarowego i kierunku 

wykonania zdjęcia fotogrametrycznego, 

 automatyczne odtworzenie planu pomiarowego, 

 nawigacja poprzez mapowanie obrazów w 3D, 

 automatyczne przeliczanie współrzędnych 3D, 

 eksport współrzędnych 3D, w formatach np. G3D, STL, POL, 

PLY, JT-Open, CSV, ASCII, VDA/PSET,IGES, 

 import danych CAD w formatach przynajmniej: IGES, STEP, 

VDA, JT Open, STL, CATIA v4/v5, UG,Pro/E, Parasolid, 

 konstruowanie punktów pomiarowych na wielu powierzchniach 

lub wzdłuż krawędzi, 

 wykonywanie przekrojów inspekcyjnych z wektorami odchyłek, 

 współpraca z adapterami do pomiarów pośrednich cech obiektu, 

 wyznaczenie deformacji statycznych obiektów, 

 wizualizacja wektorów przemieszczeń na zdjęciach pomiarowych 

lub w 3D, 

 kompensacja ruchu ciała sztywnego (RBMC), 

 wizualizacja wyników pomiarów na zdjęciach pomiarowych, 

 samokalibrujący się aparat/system pomiarowy, 

 tworzenie prostych elementów geometrycznych na danych CAD 

np. punkt, okrąg, walec itp., 

 automatyczne przeliczenie wektorów przemieszczeń 3D, 

 wizualizacja deformacji na zdjęciu lub w 3D, 

 zarządzanie seriami pomiarowymi, 

 wykonanie szablonów pomiarowych zdefiniowanych przez 

użytkownika, 

 automatyczna aktualizacja raportów podczas powtarzalnych 

pomiarów, 

 eksport wyników w formatach np. PDF, PNG, CSV, 

 wszystkie funkcje w jednym oprogramowaniu. 

 licencja bezterminowa z kluczem sprzętowym dongle 

Jednostka 

sterująca typu 
 system operacyjny o architekturze 64 bitowej kompatybilny z 

oprogramowaniem, 
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laptop  minimum jeden procesory czterordzeniowy 2,7 GHz, 

 minimum 16 GB pamięci operacyjnej RAM, 

 karta graficzna wspierająca obróbkę danych 3D, 

 dysk twardy w technologii SSD minimum 512 GB, 

 zewnętrzny dysk minimum 1TB z plikiem do przywrócenia 

fabrycznych ustawień systemu 

 operacyjnego, 

 monitor minimum 17” o rozdzielczości minimum 1920x1080, 

 klawiatura i mysz optyczna. 

Dodatkowy 

osprzęt 
 zestaw wzorców skalujących pozwalających na zbudowanie 

wzorców od długości 0.5 m do 5m.  

 wzorce kalibracji wraz z torbą transportową (certyfikat kalibracji 

dla wszystkich elementów wzorców długości), 

 zestaw punktów kodowanych umożliwiających automatyczne 

łączenie zdjęć do jednego układu współrzędnych, 

 zestaw punktów magnetycznych, 

 zestaw markerów pomiarowych 

 
 
CZĘŚĆ 3 

Optyczny system pomiarowy 
 

Optyczny system pomiarowy 

Zestaw urządzeń do pomiarów optycznych nieniszczących metodą CKO (cyfrowa korelacja 

obrazu) 

Wymagania 

ogólne 
 deklaracja zgodności CE dla wszystkich dostarczanych urządzeń, 

 głowica pomiarowa wraz ze sterownikiem oraz oprogramowanie 

wyprodukowane przez jednego producenta w celu zachowania 

pełnej kompatybilności, 

 podanie odnośnika internetowego (link) do strony, na której jest 

możliwość pobrania ogólnodostępnego oprogramowania do 

analizy pomiarowej, 

  transport, montaż i uruchomienie w oferowanej cenie, 

 dołączenie przykładowego wzoru certyfikatów generowanych po 

przeprowadzeniu testu dokładności dla systemu pomiarowego, 

 gwarancja minimalnie 12 miesięcy, 

 wsparcie techniczne minimum 12 miesięcy polegające na: 

dostępie do bezpłatnej aktualizacji oprogramowania 

 instrukcja obsługi w języku polskim – dopuszcza się instrukcję w 

języku angielskim w wersji elektronicznej.  

 Szkolenie u Zamawiającego z obsługi systemu CKO – minimum 

3 dni (20godzin) dla 4 osób 

Głowica 

pomiarowa CKO 

Umożliwia pomiary drgania powierzchni i poszczególnych punktów w 

3D (trzy składowe wektora) 

Obszary pomiarowy o minimalnych wymiarach:  

- obszar nr 1: szerokość 2m, wysokość 1,8m  

- obszar nr 2: szerokość 3,8m, wysokość 2,9m 

Mierzący współrzędne 3D na żywo w trakcie pomiaru (trzy składowe 

wektora) 

Umożliwia pomiary przemieszczenia 3D na żywo w trakcie pomiaru  

Posiada możliwość pracy w pętli sprzężenia zwrotnego z maszynami 
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różnych producentów – jako urządzenie sterujące pętlą  

system posiada możliwość dalszej rozbudowy o dodatkowe pola 

pomiarowe czy urządzenia pomiarowe 

dwie identyczne kamery o łącznej rozdzielczości nie mniejszej niż 24M 

pikseli, gwarantujące stereoskopowy układ kamer i rejestrację 

wszystkich trzech składowych wektora przemieszczeń 

dokładność pomiaru przemieszczeń i współrzędnych w przestrzeni 3D w 

tym w pomiarze na żywo nie gorsza niż ±0.01 mm 

dokładność pomiaru odkształceń względnych nie gorsza niż 0.005 % (50 

µε) mierzona na zasadzie pomiaru szumu pomiarowego 

zaprezentowanego np. na wykresie przynajmniej 100 par zdjęć (etapów), 

gdzie za wynik uznaje się najgorszą wartość międzyszczytową. Wartości 

odniesione do pola wielkości typowego tensometru 

częstotliwość rejestracji obrazu dla każdej z kamer w pełnej 

rozdzielczości 12MPx minimum 75Hz, z możliwością zwiększenia 

częstotliwości do minimum 400 Hz przy redukcji rozdzielczości do HD 

Możliwość późniejszego upgrade kamer o dodatkową pamięć celem 

osiągnięcia 2000 Hz. 

okablowanie przewodami o długości 10 metrów 

Sterownik 

głowicy 

pomiarowej 

CKO 

pozwalający na współpracę z dwoma kontrolerami systemu ARAMIS 

5M dostarczonym przez firmę GOM mbH posiadanymi przez 

Zamawiającego 

posiada min. 8 kanałów analogowych wejściowych (zakres regulacji 

napięcia ±1V do ±10V); kanały posiadają filtrowanie szumu metodą 

low-pass przy częstotliwości odcięcia 100 kHz i rozdzielczości 16 bitów; 

częstotliwość zbierania danych z kanałów wejściowych analogowych 

minimum 200 000  wartości/ s 

posiada min. 4 wyjścia analogowe ±10V, wykorzystujące 16 bitowy 

konwerter cyfrowo – analogowy, akceptujący łącznie dla wszystkich 

kanałów analogowych wyjściowych prąd o natężeniu max 30 mA 

posiada minimum 3 kanały cyfrowe wejściowe: wyzwalanie TTL i 

możliwość podłączenia bramki świetlnej 

sprzętowe wyzwalacze obsługiwane przez oprogramowanie w 

schematach blokowych procedury pomiarowej pozwalające na 

automatyzację procesu pomiarowego - procedura badawcza z maszyny 

wytrzymałościowej, która zarówno steruje procesem obciążania próbki i 

jednocześnie systemem pomiarowym CKO 

pozwala na synchroniczne wyzwalanie pomiarów systemu ARAMIS 

posiadanego przez Zamawiającego – tak by później możliwa była praca 

na projektach złożonych z kilku czujników 3D 

Pozwalający na pracę w tzw buforze kołowym ze zrzutem zdjęć 

Oprogramowanie 

do pomiarów 

CKO 

pozwala na sterowanie własną kamerą z obsługą protokołu GenICam do 

pomiarów 2D 

Pozwala na obsługę posiadanego przez Zamawiającego systemu 

ARAMIS (kalibracja oraz wykonanie pomiaru) 

proces kalibracji musi uwzględniać temperaturę; moduł kalibracyjny 

pozwalający na podanie współczynnika rozszerzalności cieplnej dla 

materiału wzorca kalibracyjnego; 

moduł kalibracyjny oprogramowania pozwalający na podanie i 

skorygowanie (np. po recertyfikacji wzorca) odległości 

charakterystycznych; możliwością zapisu protokołu z przeprowadzonej 

kalibracji 

Czas kalibracji do 10 minut (od pierwszego zdjęcia do wyniku 
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kalibracji) 

możliwość analizy całych powierzchni (metoda cyfrowej korelacji 

obrazu) oraz pojedynczych markerów (naklejane punkty w celu 

wyznaczenia np. strzałki ugięcia) 

wyniki pomiarów i ich wizualizacja dla obszarów/wybranych punktów: 

współrzędne 3D, przemieszczenia 3D, odkształcenia, prędkości 

odkształceń, odkształcenia główne i ich kierunki, prędkości 3D, 

przyspieszenia 3D, zmiana odległości i kąta między punktami , 

trajektorie ruchu punktów 

możliwość tworzenia własnych układów współrzędnych z 

wykorzystaniem kształtów i geometrii uzyskanych z analizy jak i modeli 

CAD oraz wykonywania pomiarów pomiędzy nimi 

wizualizacja przemieszczeń w postaci wektorów przemieszczeń oraz 

kolorowych map przemieszczeń na całej powierzchni próbki 

funkcja tworzenia kształtów prostych (punkt, linia, płaszczyzna, okrąg, 

wielokąt, otwór podłużny (np. pod wpust), walec, kula, stożek) w celu 

wyznaczenia np. zmiany średnicy walca w wyniku jego ściskania 

dopasowanie uzyskanej z pomiarów siatki do elementów 

geometrycznych za pomocą metody Gaussian, Chebyshev, 

maksymalnego obiektu danego kształtu wpisanego w zmierzoną siatkę 

lub minimalnego obiektu danego kształtu opisanego na zmierzonej i 

wskazanej siatce 

funkcja interpolacji brakujących węzłów siatki 3D 

funkcja ekstensometru, pozwalająca określić długość bazy 

ekstensometru oraz osi wzdłuż której powinien zostać on stworzony 

funkcja filtrowania wykresów w celu wyeliminowania szumów 

wyznaczanie ugięć i rozkładów odkształceń elementów oraz ich 

przedstawienie w postaci wykresów i map np. w funkcji wartości 

przyłożonego obciążenia 

automatyczne generowanie filmów obrazujących wyniki pomiarów i 

zapis tych filmów do przenośnych formatów: avi, czy osadzonych 

filmów w plikach pdf 

zarządzanie wszystkimi zarejestrowanymi etapami (funkcja zamrażania 

zdjęć bez ich usuwania, tworzenie dowolnych zakresów ze zdjęć 

wybranych do analizy, zmiana etapu odniesienia(referencyjnego) 

- import zdjęć w formatach tiff, png oraz jpg z innych kamer za pomocą 

ich przeciągnięcia i upuszczenia (z ang. drag and drop) w celu dokonania 

pomiarów bez wykonanej kalibracji, możliwość podania własnej skali do 

pomiarów 2D 

import chmur punktów i siatek trójkątów (STL, ASCII, POL, PLY, PSL, 

etc.) 

poligonizacja chmur punktów z kontrolą szumu oraz możliwość 

wykonywania porównania zpoligonizowanego obiektu (na podstawie 

chmury punktów) do modelu CAD 

możliwość wykonania analizy GD&T (wymiarowania i tolerancji) wraz 

z możliwością wybrania ogólnie przyjętej w pomiarach GD&T normy – 

np. ISO 1101 lub  ASME Y.14.5 

bezpośredni (bez  konieczności używania dodatkowego 

oprogramowania) import danych CAD w formatach:IGES, STEP, JT 

Open 

pozwala na tesselację punktów do komponentów powierzchniowych 

pozwalający na teksturyzację komponentów przy użyciu zdjęć 3D 

pozwala na: 
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- import projektów z systemu ARAMIS posiadanego przez 

Zamawiającego  

- export projektów do systemu ARAMIS posiadanego przez 

Zamawiającego. 

- import projektów z systemu fotogrametrycznego 

- parametryzację wszystkich funkcji za pomocą własnych skryptów 

pomiarowych (każdą czynność można edytować, a później następuje 

automatyczne przeliczenie projektu, np.: utworzono układ 

współrzędnych, wykonano analizę przemieszczeń wzdłuż jednej osi 

stworzono raport; następnie po edycji układu współrzędnych i np. 

zamianie osi x i y nastąpi automatyczne przeliczenie projektu i 

wszystkich wyników 

- import modeli CAD w natywnych formatach: CATIA, UG, Pro/E, 

SolidWorks bez konieczności korzystania z konwerterów i zew. 

Oprogramowania – co znacznie oszczędza czas 

obsługuje skrypty i pozwala tworzyć swoje własne 

umożliwia tworzenie szablonów projektów czyli funkcjonalności 

pozwalającej np. dla wielu takich samych próbek na jednokrotne 

stworzenie wszystkich funkcji pomiarowych i analiz wraz z raportami, a 

następnie po otworzeniu takiego projektu jako szablonu i 

zaimportowaniu do niego projektu nieobliczonego na automatyczne 

wykonanie wszystkich funkcji i stworzenie raportu z uwzględnieniem  

nowych danych z zaimportowanego projektu 

pozwala na tworzenie, importowanie, eksportowanie własnych 

szablonów raportów 

zawiera Otwartą Strukturę Danych. Oznacza to że możliwy jest import 

np. danych z kamer termowizyjnych czy innych systemów, 

zorientowanie go w układnie współrzędnych, naniesienie pomiarów 

systemem CKO i porównanie różnic na wykresie i jako graficzną mapę 

kolorystyczną różnic. 

pozwala na tworzenie jednego wspólnego układu współrzędnych dla 

dowolnej liczby użytych jednocześnie czujników pomiarowych 

pozwala na wykonywanie analiz na obiekcie stworzonym z wielu serii 

pomiarowych w jednym układzie współrzędnych 

obsługuje projekty systemu fotogrametrycznego  (np. importowanie 

chmur punktów celem użycia ich do stworzenia jednego wspólnego 

układu współrzędnych dla wielu czujników) 

Pozwala na pracę z wieloma różnymi detalami i projektami jednocześnie 

– np. wykonanie analiz geometrycznych i analizy złożeń wirtualnych 

geometrycznych w tym z wykorzystaniem danych z systemu 

fotogrametrycznego jak i chmur punktów typu stl i innych. 

Licencja bezterminowa z kluczem sprzętowym dongle 

Jednostka 

sterująca CKO 
 Procesor minimum 2x 64 Bit minimum 3.0 GHz minimum 12 

rdzeni 

 Minimum 128 GB RAM 

 karta graficzna kompatybilna z oprogramowaniem 

 24 ‘’ monitor z opakowaniem transportowym lub większy 

 twardy dysk: 512 GB SSD + 2 x 2000 GB RAID lub o większej 

pojemności 

 dysk zewnętrzny do tworzenia kopii zapasowej systemu 

 DVD+/-RW 

 interfejs przetwarzania obrazu 
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 LAN, USB 2.0/USB 3.0 

 Mysz z rolką, klawiatura 

 system operacyjny: Windows 10 (64 Bit) lub kompatybilny z 

oprogramowaniem 

 opakowanie transportowe z blatem (możliwość pracy w pozycji 

siedzącej lub stojącej) 

 5 lat gwarancji producenta komputera na jednostkę sterującą  

 dostępna 24/7/365  

 serwis na miejscu, w następny dzień roboczy, po 

przeprowadzeniu zdalnej diagnozy 

 technologia rack 

Dodatkowy 

osprzęt 

dedykowane opakowania transportowe dla wszystkich belek 

pomiarowych 

dedykowany statyw na kółkach do pozycjonowania głowicy względem 

mierzonego obiektu 

zestaw wzorców kalibracyjnych zestaw belek pomiarowych ze 

zintegrowanym oświetleniem oraz zestaw obiektywów stało-

ogniskowych zapewniające precyzyjny pomiar w obszarach: 

1800x1800 – 2200x2200mm 

3000x3000 -4000x4000mm 

dwa dodatkowe panele oświetleniowe LED ze statywami, skrętnymi 

głowicami oraz torbami transportowymi 

 
 
CZĘŚĆ 4 

System naziemnego skanowania laserowego 
 

System naziemnego skanowania laserowego 
Wymagania ogólne  Narzędzie pomiarowe oraz oprogramowanie wyprodukowane 

przez jednego producenta w celu zachowania pełnej 

kompatybilności 

 Dostawa i 2 dniowe (16 godzin)szkolenie dla 4 osób z zakresu 

obsługi sprzętu wliczone w cenę 

 gwarancja minimalnie 12 miesięcy (czas reakcji na zgłoszenie do 

24h, maksymalny czas naprawy do 11 dni roboczych) 

 wsparcie techniczne minimum 12 miesięcy polegające na: 

dostępie do bezpłatnej aktualizacji oprogramowania 

 Wbudowany w urządzenie aparat cyfrowy 

 Kontrola bezpośrednio z panelu sterowania urządzenia oraz za 

pomocą urządzeń zewnętrznych dysponujących łącznością 

WLAN kompatybilnych z dostarczonym oprogramowaniem 

 Automatyczna kompensacja ma miejscy wykonywania pomiaru 

 Wszystkie elementy w wersji komercyjnej 

 Wykonawca musi dostarczyć ze skanerem certyfikat producenta 

potwierdzający jego kalibrację przez producenta 

 Wykonawca musi posiadać ważny certyfikat ISO 9001:2008 

 Oprogramowanie w języku polskim lub angielskim 

 Waga urządzenia wraz z zasilaniem nie powinna być większa niż 

10 kg. przez zasilanie Zamawiający rozumie baterię albo 

dedykowany system zasilania urządzenia 
Parametry Maksymalny zasięg pomiaru minimalnie 120 m 

Minimalny zasięg pomiaru maksymalnie 0.6 m 
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Dokładność pomiaru punku 

w przestrzeni 3D 

Nie gorsza niż 2 mm/10m 

Szumy na pomiarze 

odległości 10m 

Przy albedo 90% maksymalnie 0,3mm  

Maksymalna szybkość 

pomiaru 

Nie gorsza niż 950 000pkt/s 

Zakres pomiarowy w poziomie 360°, w pionie minimalnie 

300° 

Przechowywanie danych SD, SDHC™, SDXC™ 

Dołączony nośnik danych Minimalnie 32GB 

Wbudowany aparat o 

rozdzielczości matrycy 

Minimalnie 8Mpx 

Komunikacja z urządzeniem Bezprzewodowa WLAN 

Sterowanie urządzeniem Ekran dotykowy, urządzenie zewnętrzne 

(WLAN)  

Zintegrowane z urządzeniem 

czujniki 

GPS/GLONASS, kompas, czujnik 

wysokości 

Zasilanie akumulator Li-Ion (dołączone 2szt. wraz 

z zasilaczem) 

Poziom ochrony IP54 

Klasa laseru Klasa 1 

Oprogramowanie Oprogramowanie do wyświetlania, analizowania, zarządzania i 

przetwarzania trójwymiarowych chmur punktów. 

Funkcja redukcji szumów pomiarowych 

Automatyczne rozpoznawanie obiektów, pozycjonowanie skanów 

Możliwość łączenia chmur punktów 

Umożliwia zdalne sterowanie i konfigurację urządzeniem, wyzwalanie 

skanowania z poziomu urządzenia przenośnego bądź komputera PC 

dysponującego łącznością WLAN 

pobieranie chmur punktów ze skanera bezprzewodowo 

Automatyczna funkcja mapowania HDR 

Obsługiwane formaty siatki: .stl, .obj, .ply i .wrl 

Umożliwia pomiary odległości pomiędzy punktami zarejestrowanych 

obiektów 

Umożliwiające kolorowanie chmury punktów zdjęciami z cyfrowego 

aparatu 

Współpraca z programami takimi jak AutoCAD, AutoCAD 

Plant 3D®, AutoCAD Civil 3D® 

Wykonywanie ortofotomapy i jej zapis do formatów graficznych (np. 

JPG, PNG) 

eksport do podstawowych formatów danych 3D: txt, xyz, xyb, ptc, ptx, 

igs, dxf 

Licencja bezterminowa z kluczem sprzętowym typu dongle 

Dodatkowy osprzęt  Statyw dopasowany do urządzenia pomiarowego z pokrowcem 

 Walizka transportowa na urządzenie pomiarowe 

 Zewnętrzny czytnik kart pamięci USB 

 elementy referencyjne min. 6szt. 

 Szybkozłącze montażowe przykręcane do statywu w celu 

szybkiego montażu i demontażu skanera 
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CZĘŚĆ 5 

Uchwyty [szczęki] do siłownika hydraulicznego 100 T umożliwiające badanie elementów 
stalowych np. zbrojenia do betonu 
 
Uchwyty [szczęki] do siłownika hydraulicznego 100 T umożliwiające badanie elementów stalowych np. 

zbrojenia do betonu 
Wymagania 

ogólne 
 Uchwyt hydrauliczny przeznaczony do montażu na posiadanym 

stanowisku składającym się z ramy stalowej i siłownika Zwick 

LH1000 

 Działanie uchwytu oparte na zasadzie klina 

 Możliwość prowadzenia badań statycznych oraz dynamicznych 

 Szczęki do próbek okrągłych oraz płaskich 

 Dostawa, montaż i 1 dniowe szkolenie w siedzibie 

zamawiającego (6godzin) z zakresu obsługi sprzętu wliczone w 

cenę 

 gwarancja minimalnie 12 miesięcy (czas reakcji na zgłoszenie do 

24h, maksymalny czas naprawy do 15 dni roboczych – ze 

względu na ograniczony dostęp do części zamiennych czas ten 

może ulec wydłużeniu) 
Parametry 

uchwytów 

hydraulicznych 

Maksymalna siła 

rozciągająca 
Nie mniejsza niż 1000kN 

Wysokość uchwytu Nie większa niż 420mm 

Średnica/maksymalna 

szerokość uchwytu 
Nie większa niż 450mm 

Zakres szerokość (wymiar w 

świetle pomiędzy szczękami) 

chwytanej próbki płaskiej nie 

mniejszy niż 

10-60mm 

Zakres szerokość chwytanej 

próbki okrągłej nie mniejszy 

niż 

10-60mm 

Waga uchwytu Nie większa niż 400kg 
Parametry 

agregatu 

zasilającego  

Zakres generowanego 

ciśnienia  
Nie mniejszy niż 10-70MPa 

Maksymalna temperatura 

otoczenia wymagana dla 

prawidłowej pracy 

Nie mniejsza niż 30oC 

Waga zasilacza Nie większa niż 80kg 

Zasilanie 230V/50Hz 
Dodatkowy 

osprzęt 
 niezbędne elementy pozwalające na zamontowanie uchwytu 

wraz z oprzyrządowaniem na stanowisku badawczym 

 zestaw okładzin/szczęk pozwalający na badanie próbek o różnym 

kształcie i wymiarach zgodnie z podanym powyżej zakresem 

szerokości chwytanej próbki 

 możliwość wymiany szczęk w przypadku zużycia w okresie 

gwarancji 

 zestaw zapasowych elementów i materiałów eksploatacyjnych 

(uszczelki, przyłącza i olej - w ilości pozwalającej na pełną 

wymianę) 

 
 


