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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

I. Odbiornik GNSS: 
1. Odbierane sygnały satelitarne: GPS (L1 C/A, L2C, L5), GLONASS (L1 C/A, L1P, L2 C/A, L2P), 

GALILEO (E1,  E5a, E5b, E5 Alt-BOC, E6), BeiDou (B1, B2, B3), IRNSS (L5),  QZSS (L1 C/A, L1C,  
L2C, L5), SBAS (WASS, EGNOS, MSAS) 

2. Ilość kanałów: min. 450 
3. Antena GNSS zintegrowana z odbiornikiem. 
4. Dokładność: 

RTN/RTK: H: 8mm + 1 ppm, V: 15mm + 1 ppm 
Tryb statyczny L1+L2: H: 3mm + 0.3 ppm, V: 5mm+ 0.5ppm 

5. Rejestracja  pomiarów statycznych w odbiorniku w pamięci wewnętrznej.  Pamięć 
wewnętrzna na dane: min. 6GB (nie dopuszcza się zastąpienia tej pamięci za pomocą kart 
wymiany danych typu microSD, SD, CF i in.) 

6. Odświeżanie pozycji w pomiarach RTK/RTN z częstotliwością 10Hz (w oprogramowaniu 
stanowiącym część niniejszych wymagań technicznych) 

7. Baterie odbiornika typu Hot-Swap (zmiana baterii wymienialnej bez konieczności wyłączania 
odbiornika dzięki wbudowanej baterii wewnętrznej lub drugiej baterii wymienialnej) 

8. Wbudowany radiomodem cyfrowy UHF (nadawczo-odbiorczy) do komunikacji typu Baza-
Rover 

9. Waga z baterią wewnętrzną oraz wymienną: max. 1.18kg  
10. Temp pracy odbiornika: -40°C - 65°C 
11. Stopień ochrony urządzenia przed wpływem czynników zewnętrznych IP: min. IP 67 
12. Odporność na upadek: wytrzymuje upadek na twarde powierzchnie z wysokości 2m 
13. Odporność na wibracje zgodne z normą MIL-STD 810G lub  MIL-STD 810F 
14. Wymiary max. : 120 / 120 /138 mm (dł / szer / wys) 
15. Komunikacja: Bluetooth,  mini USB lub USB, port szeregowy, Wi-Fi 
16. Obsługiwane formaty poprawek: RTCM 2.x, RTCM 3.x, CMR, CMR+ 
17. Baterie:  dostarczona ilość zapewniająca co najmniej 15h pracy w trybie RTK/RTN 
18. Możliwość zasilania odbiornika z zewnętrznego zasilania 
19. Zapewnienie bezprzewodowej komunikacji z kontrolerem na odległość co najmniej 250m 
20. Wbudowany pochyłomierz (kompensator wychylenia) umożliwiający korektę wychylenia 

odbiornika na tyczce w stosunku do położenia jej grotu – możliwość kompensacji zarówno 
podczas  procesu pomiaru jak i tyczenia, zapis punktu na podstawie jednej pozycji wychylenia 
bez konieczności uśredniania z większej ilości położeń 
 

II. Akcesoria odbiornika GNSS: 
1. Tyczka teleskopowa: min. 2m – 1szt. 
2. Sztywna waliza transportowa - 1szt. 
3. Ładowarka z kablem zasilającym - 1szt. 
4. Akumulatory – 2 szt. 
5. Szelki transportowe – 1szt 



6. Instrukcja obsługi w języku polskim - 1 szt. 
 
 

III. Kontroler: 
1. System operacyjny: Windows 10  
2. Wyświetlacz: min. 7” kolorowy z możliwością kalibracji do pracy w deszczu, rękawiczkach 
3. Orientacja wyświetlacza: pionowa lub pozioma 
4. Rozdzielczość ekranu: min. 1280x800px 
5. Procesor: czterordzeniowy o częstotliwości pojedynczego rdzenia m.in  1.3GHz 
6. Pamięć RAM: min. 4GB DDR3 
7. Wbudowana pamięć wewnętrzna: min. 64GB 
8. Komunikacja: Bluetooth 4.0 pozwalający na komunikację z odbiornikiem,  Wi-Fi 802.11 

a/b/g/n 2.4GHz,  
9. Porty: USB 3.0 (Host-Klient) –  podłączenie i obsługa pendrive’a bez dodatkowych adapterów 

i przejściówek, audio jack 3,5 mm, port microSD, 
10. Sensory: 

- żyroskop 
- akcelerometr 
- czujnik światła 

11. Aparat:  tylny 8MPx z podświetleniem LED, przedni 2MPx  
12. Modem wbudowany: min. 4G LTE z obsługą kart microSIM 
13. Wewnętrzny odbiornik GNSS: TAK 

- ilość kanałów: min. 72 
- śledzone sygnały: GPS, GLONASS  
- odświeżanie: min. 5Hz 

14. Baterie:  czas pracy min. 15h bez konieczności ładowania i przerywania pracy na baterii lub 
bateriach, które są umieszczone w kontrolerze i nie wymieniane 

15. Klawiatura: Ilość przycisków: min. 6 + 4 przyciski nawigacyjne  + pełna typu QWERTY 
wirtualna na wyświetlaczu 

16. Norma pyło i wodoszczelności: IP68 
17. Odporność na upadek: 1.2m 
18. Temperatura pracy: -20°C - 50°C 
19. Kontroler może zostać wykorzystany do obsługi tachimetru w przyszłości 
20. Kontroler tego samego producenta co producent odbiornika 
21. Norma MIL-STD810G dla wody, wilgoci, piasku i pyłu, wibracji, wysokości , szoku 

temperaturowego, wysokich i niskich temperatur 
22. Ze  względu na  kompatybilność wymiany danych i połączenia kontroler musi być tego 

samego producenta co odbiornik GNSS 
 

IV. Akcesoria kontrolera: 
1. Uchwyt montażowy do tyczki - 1szt. 
2. Ładowarka z kablem zasilającym - 1szt. 
3. Folia ochronna - 1szt. 
4. Akumulator – 1szt. 
5. Rysik – 1 szt. 



6. Pasek na rękę – 1 szt. 
 
 

V. Oprogramowanie polowe kontrolera: 

1. Obsługa zapisu, tyczenia punktów, linii, łuków, pomiaru punktów niedostępnych za pomocą 
wcięć liniowych 

2. Polskie menu z możliwością zmiany na język angielski podczas pracy w terenie 
3. Obsługa pomiarów mas ziemnych. Uzyskanie objętości bezpośrednio w programie polowym 

na podstawie pomiaru dwóch płaszczyzn 
4. Obsługa plików: *dxf, *.xml, *.txt. Pliki wektorowe muszą być aktywne – umożliwiające 

bezpośredni wybór ze szkicu punktów, linii, tyczenie domiarów linii, pozyskanie informacji o 
elemencie np. długości, dzielenia na segmenty, bezpośrednie pomiary powierzchni,  

5. Możliwość pracy z podkładami mapowymi w formie rastra, min. *.jpg, *.bmp, *.tif 
6. Tworzenie układów współrzędnych oraz wpasowywanie w układy lokalne 
7. Wizualizacja podczas pomiaru liczby obserwowanych satelitów, wartość PDOP, średnie błędy 

współrzędnych wyznaczanego punktu, typ rozwiązania 
8. Możliwość pomiaru uśrednionych współrzędnych wraz z kontrolą dokładności 
9. Funkcja automatycznego tyczenia najbliższego punktu 
10. Obsługa podkładu mapowego Google Maps lub Bing Maps lub Open Street Map i WMS lub 

WFS. 
11. Obsługa zaawansowanego modułu COGO: obliczenie odległości, azymutu, punktu na 

kierunku, obliczenie przecięć linii, wpasowanie łuku o zadanych parametrach : promień/kąt 
cięciwy i rzędna środka, obliczenie pól powierzchni, katów, obliczenie przesunięć lini, łuków, 
utworzenie mapy warstwicowej dla podanego zbioru punktów, transformacja punktów. 

12. Tyczenie NMT (DTM) w postaci TIN 
13. Zaawansowany moduł drogowy z obsługą formatów plików LandXML 
14. Ze  względu na  kompatybilność wymiany danych i połączenia oprogramowanie polowe musi 

być tego samego producenta co odbiornik GNSS oraz kontroler 

VI. Oprogramowanie typu Desktop (6 licencji): 
 

1. Post-processing obserwacji statycznych z odbiorników GNSS (obsługa formatu RINEX) 
2. Zaawansowana funkcjonalność CAD 
3. Tworzenie Numerycznych Modeli Terenu (DTM) 
4. Tworzenie powierzchni 3D 
5. Tworzenie profile podłużnych oraz przekrojów poprzecznych 
6. Obliczenia objętości 
7. Tworzenie raportów i  obrazów CUT/FILL (Wykop / Nasyp) 
8. Plotowanie w skali 
9. Tworzenie punktów z tekstu 
10. Dodawanie i import wektorów z plików PDF 
11. Projektowanie kanalizacji sanitarnych i drenaży 
13. Obsługa plików robót i formatów wymiany danych z oprogramowania polowego kontrolera z cz. I 
niniejszego postępowania 



14. Ze  względu na  kompatybilność wymiany danych oprogramowanie typu Desktop musi być tego 
samego producenta co zestaw GNSS-RTK 
 
 
 

VII. Dron typu quadrocopter z funkcją pomiaru RTK za pomocą dedykowanej bazy 
 
Cechy drona: 

 

Wymiary nie większe niż: 900×900×430 mm (rozłożony), 730×290×250 mm (złożony) 

Maksymalna masa startowa: poniżej 6,20 kg 

Maksymalne obciążenie (ładunek użyteczny): co najmniej 1.20 kg 

Częstotliwość pracy: 2.400-2.4835 GHz; 5.725-5.850 GHz 

EIRP: 2.4 GHz: ≤26 dBm (NCC/FCC); ≤20 dBm (CE/MIC); ≤20 dBrh (SRRC) 
 5.8 GHz: ≤26 dBm (NCC/FCC); ≤14 dBm (CE); ≤26 dBm (SRRC) 

Dokładność zawisu (tryb P z GPS):  
 Pionowa ±0,5 m (±0,1 m z włączonym dolnym systemem wizyjnym) 
 Pozioma: ±1,5 m (±0,3 m z włączonym dolnym systemem wizyjnym) 
Dokładność zawisu (D-RTK): 
 Pionowa ±0,1 m; Pozioma: ±0,1 m 
Maks. prędkość kątowa: Pitch: 300°/s, Yaw: 120°/s 
Maksymalny kąt nachylenia w osi pitch (podwójny dolny gimbal / pojedynczy górny gimbal):  

 Tryb S: 30°,Tryb P: 30° (przednie czujniki wizyjne włączone – 25°),  Tryb A: 30° 
Maksymalny kąt nachylenia w osi pitch (pojedynczy dolny gimbal z adapterem):  

 Tryb S: 35°,Tryb P: 30° (przednie czujniki wizyjne włączone – 25°),  Tryb A: 30° 

Maksymalna prędkość wznoszenia: 5 m/s 

Maksymalna prędkość obniżania lotu (pionowo): 3 m/s 

Maksymalna prędkość (podwójny dolny gimbal / pojedynczy górny gimbal): Tryb S/A: 73,8 km/h, Tryb 
P: 61.2 km/h 

Maksymalna prędkość (pojedynczy dolny gimbal z adapterem): Tryb S/A: 81 km/h, Tryb P: 61.2 km/h 

Maksymalna wysokość n.p.m.: 3000 m 

Maksymalna odporność na wiatr: 12 m/s 

Maksymalny czas lotu (z akumulatorami opcjonlanymi): 33 min. (bez obciążenia), 24 min. (masa 
startowa 6,14 kg) 



Obsługiwane konfiguracje gimbala: pojedynczy dolny gimbal, podwójny dolny gimbal, pojedynczy 
górny gimbal 

Norma pyło- i wodoszczelności: IP43 

GNSS :GPS+GLONASS+Beidou+Galileo 

Temperatura pracy: -20°C - 50°C 

Dolny system czujników wizyjnych 

Zakres prędkości <10 m/s na wysokości 2 m 

Wysokość pracy <10 m 

Zakres działania czujników <10 m 

Środowisko operacyjne: Powierzchnie z wyraźną rzeźbą i odpowiednim oświetleniem (>15 luksów) 

Zakres pracy sonaru: (0.1m - 5m) 

Środowisko operacyjne sonaru: sztywna powierzchnia, niepochłaniająca fal dźwiękowych 

Górny system czujników podczerwieni 

Zakres wykrywania przeszkód: 0-5 m 

FOV: ±5° 

Środowisko operacyjne: duże, rozpraszające i odbijające światło przeszkody (odbicie światła >10%) 

Ładowarka 

Napięcie: 26.1 V 

Moc znamionowa: 180 W 

Aparatura zarządzania lotem 

Częstotliwość pracy: 2.400-2.4835 GHz; 5.725-5.850 GHz 

Maksymalny zasięg sygnału(nieprzesłonięty, bez zakłóceń): NCC/FCC: 8 km, CE/MIC: 5 km, SRRC:7 km 

EIRP: 2.4 GHz: ≤26 dBm (NCC/FCC); ≤20 dBm (CE/MIC); ≤20 dBrh (SRRC) 
 5.8 GHz: ≤26 dBm (NCC/FCC); ≤14 dBm (CE); ≤26 dBm (SRRC) 

Moc wyjściowa: 13W (bez podłączenia zasilania do monitora) 

Zasilanie USB: 1.5 A, 5,2 V (maks.) 

Monitor: 7,85", rozdzielczość: 2048×1536; jasność: 1000 cd/m2; system operacyjny:  Android 5.1; 
pamięć ROM: 128 GB 

Temperatura pracy: -20° do 50° C 



W zestawie wymagane sa 2 komplety akumulatorów  (1 komplet ma stanowić pełny zestaw do 
obsługi aparatury) 

Przedni system czujników wizyjnych 

Zakres pracy czujników: 0.7m - 30 m 

FOV: Poziomo: 60°; Pionowo: 54° 

Środowisko operacyjne: Powierzchnie z wyraźną rzeźbą i odpowiednim oświetleniem (> 15 luksów) 

Akumulator 

Pojemność: co najmniej 7660 mAh 

Napięcie: 22.8 V 

Typ akumulatora: LiPo 6S 

Energia: 174.6 Wh  

Temperatura pracy: -20°C do 50°C 

Temperatura ładowania: 5°C do 40°C 

Maksymalna moc ładowania: 180 W 
W zestawie wymagane są co najmniej 3 komplety akumulatorów do drona (1 komplet ma stanowić 
pełny zestaw do lotu) 

Hub ładowania  

Napięcie wejściowe: 26.1 V 

Prąd wejściowy: 6.9 A  

 

VIII. Dedykowana baza RTK do drona (ze względu na kompatybilność komunikacyjną baza musi 
być tego samego producenta co dron) 

 

Stacja mobilna dostarczająca do drona danych różnicowych w czasie rzeczywistym, w celu osiągnięcia 
wysokich dokładność w pozycjonowaniu wraz z wbudowaną anteną. 

 

Odbiornik GNSS 
Odbiór sygnałów： GPS: L1 C/A, L2, L5 
   BEIDOU: B1, B2, B3 
   GLONASS: F1, F2 
   Galileo: E1, E5A, E5B 



Dokładność pozycjonowania: 
Pojedynczy punkt: 
 Poziomo：1.5 m(RMS) 
 Pionowo：3.0 m(RMS) 
RTK: 
 Poziomo：1 cm+ 1 ppm(RMS) 
 Pionowo：2 cm+ 1 ppm(RMS) 
 1 ppm oznacza o 1mm mniejszą dokładność za każdy km odległości od urządzenia. 
Częstotliwość pozycjonowania: 1 Hz, 2 Hz, 5 Hz, 10 Hz i 20 Hz 
Zimny start < 45 s 
Gorący start＜ 10 s 
Czas odzyskiwania＜ 1 s 
Dokładność inicjalizacji ＞ 99.9% 
Format danych: RTCM 2.X/3.X 

IMU 
Wbudowany, precyzyjny 6-osiowy akcelerometr 
System monitorowania ruchów 
Pomiar nachylenia terenu 
Elektroniczna poziomnica  

Cechy fizyczne 
Rozmiary (z pałąkiem): kompatybilne z dronem opisanym w pkt VII 
Norma pyło- i wodoszczelności: IP65 
 

Komunikacja i przechowywanie danych 
Typ transmisji: HD, Wi-Fi, LAN, 4G 
Częstotliwość pracy:  
 2.400 GHz to 2.483 GHz (Chiny, USA, Australia, Europa, Japonia, Korea południowa) 
 5.725 GHz to 5.850 GHz (Chiny, USA) 
EIRP:  
 System transmisji: HD 
 Dla częstotliwości: 2.4 GHz 
 SRRC (Chiny kontynentalne) / CE (Europa) / MIC (Japonia) / KCC (Korea): ＜ 20 dBm 
 FCC (USA, Australia) / NCC (Tajwan, Chiny): ＜ 26 dBm 
 Dla częstotliwości: 5.8 GHz 
 FCC (USA, Australia) / SRRC (Chiny kontynentalne) / NCC (Tajwan, Chiny): ＜ 26 dBm 
 
 Sytem transmisji Wi-Fi: 
 Dla częstotliwości: 2.4 GHz 
 SRRC (Chiny kontynentalne) / CE (Europa) / MIC (Japonia) / KCC (Korea): ＜ 20 dBm 
 FCC (USA, Australia) / NCC (Tajwan, Chiny): ＜ 22 dBm 
 Dla częstotliwości: 5.8 GHz 
 FCC (USA, Australia) / SRRC (Chiny kontynentalne) / NCC (Taiwan, China): ＜ 22  dBm 
Zasięg transmisji: 



 Transmisja HD: 2 km (bez przeszkód oraz zakłóceń, przy odległości anteny do  podstawy 
statywu wynoszącej 1,8m różnicy wysokości pomiędzy aparaturą a bazą  wynoszącej mniej niż 
2 m, kiedy aparatura znajduje się na wysokości 1,2m nad  ziemią) 
Wbudowana pamięć: 16 GB 
 

Charakterystyka elektryczna: 
Zużycie prądu: 12 W 
Zasilanie: 16.5 do 58.8V DC 
Akumulator: typ: litowo-jonowy 
  pojemność: minimum 4920 mAh 
  energia: 37.3 WH 
Czas pracy akumulatora > 2 godziny 
 

Temperatura pracy 
Temperatura pracy: -20°C do 55°C 
 

IX. Czujnik termowizyjny typu FLIR wraz z kamerą wizyjną  

Ogólne: 
Wymiary maksymalne: 
Z obiektywem normalnokątnym: 124×113×128 mm 
Z innym obiektywem: 119×112×126 mm 

Kamera termowizyjna 
Sensor termowizyjny: niechłodzony Microbolometr VOx 
Rozdzielczość: 640×512 
Zoom cyfrowy:  1x, 2x, 4x, 8x 
Rozmiar pixela: 17 μm 
Pasmo widmowe: 7.5-13.5 μm 
Częstotliwość odświeżania: 30 Hz 
Czułość NedT＜ 50 mk @ f/1.0 
Zakres wykrywanych temperatur (wysoki stopień wzmocnienia): od -25° to 135℃  
Zakres wykrywanych temperatur (niski stopień wzmocnienia): od -40° do 550℃ 
Przechowywanie danych: karta MicroSD 
Format zdjęć: JPEG, TIFF, R-JPEG 
Format Wideo: 8 bit: MOV, MP4 14 bit: TIFF Sequence, SEQ 
 

Kamera optyczna 
Sensor nie mniejszy (wymiary fizyczne) niż: 1/1.7" , standard CMOS 
Obiektyw: kąt widzenia nie mniejszy niż 57°× 42° 
Zoom cyfrowy: 1x, 2x, 4x, 8x 
Format zdjęć: JPEG 
Format Wideo: MOV, MP4 
Rozdzielczość Wideo nie mniejsza niż: 



 4K Ultra HD: 3840×2160 29.97p 
 FHD: 1920×1080 29.97p 
Tryby pracy: Capture, Record, Playback 
Tryby zdjęć:  
 Single Shot 
 Burst Shooting (3/5 klatek) 
 Interval (2/3/4/7/10/15/20/30 sec) 
Video Caption: Wspierane 
Anti-flicker: Auto, 50 Hz, 60 Hz 
Pamięć: 
 karta MicroSD 
 maksymalna pojemność: 128GB wymagana UHS-3  
 Obsługiwany system plików: FAT 32 (≤32GB), exFAT (>32GB) 
 

Gimbal 
Zakres wibracji kątowej: ±0.01° 
Mocowanie: odłączany 
Zakres kontrolowany: Tilt: +30° do -90°, Pan: ±320° 
Zakres mechaniczny: Tilt: +45° do -130°, Pan: ±330°, Roll: -90° do +60° 
Maksymalna kontrolowana prędkość: Tilt: 90°/s, Pan: 90°/s 

Obróbka obrazu oraz panel sterowania 
Optymalizacja obrazu: TAK 
Cyfrowe wyostrzenie detali: TAK 
Kontrola polaryzacji (czarne ciepłe/ białe ciepłe): TAK 
 

Obiektyw 

Wymagna rozdzielczość matrycy nie mniejsza niż:  1640×512 pikseli 

Parametry obiektywu porównywalne ( w zakresie 5 %)do: FoV 32° x 26°, 0.895 mr,  przy 9mm 
ogniskowej , przysłona minimalna f/1.25 

Minimalna odległość ostrzenia: 15.3 cm  

Odległość hiperfokalna: 9.5 m 
Hiperfokalna głębia ostrości:  4.8 m  

 

X. Kamera optyczna - RGB 

Ogólne 
Rozmiary: nie większe niż 140×98×132 mm 
Waga: nie większa niż 461 g (Zestaw obiektywu) 



Kamera 
Obiektywy kitowy: 15mm/1.7 ASPH (z Balancing Ring oraz z osłoną przeciwsłoneczną) 
Dodatkowy obiektyw: 12mm/2.0 (z Balancing Ring) 
 
Matryca: CMOS, 4/3” 
Efektywne piksele: 20.8MP 
FOV: 72° (dla obiektywu 15mm/1.7 ASPH ) 
Rozdzielczosć zdjęć:  
 4:3, 5280×3956 
 16:9, 5280×2970 
Rozdzielczość wideo: 
 Proporcje 17:9, 16:9, 2.44:1,  
Obsługiwane formaty zdjęć: DNG，JPEG，DNG+JPEG 
Obsługiwane formaty wideo: RAW，ProRes，MOV，MP4 
Tryby operacyjne: Capture, Record, Playback 
Tryby fotograficzne: 
 Micro SD: zdjęcie pojedyńcze, zdjęcia seryjne (3 / 5 / 7 / 10 / 14 klatek), Auto Exposure 
 Bracketing: (3 / 5 klatek ze zmianą ekspozycji o 0,7 EV) 
 SSD: seria RAW (3/5/7/10/14/20/∞ klatek) 
Tryby ekspozycji: Auto, Manual, Shutter, Aperture 
Kompensacja ekspozycji: ±3.0 
Pomiar: centralny pomiar, punktowy pomiar 
AE Lock: Wspierany 
Electronic Shutter Speed: 8-1/8000s 
Balans bieli: Auto, słoneczny, pochmurny, ciepły, neon, własny (2000 K – 10000 K) 
Czułość wg ISO: Wideo: 100 – 6400, Zdjęcia:100 - 25600  
Napisy wideo: Wspierane 
Anti-Flicker: Auto, 50Hz, 60Hz 
PAL/NTSC: Wspierane 
 
Gimbal 
Zakres drgań kątowych: ±0.01° 
Uchwyt: odczepiany 
Zakres kątowy: Tilt: +40° do -130°; Pan: ±320°; Roll: ±20° 
Zakres mechaniczny: Tilt: +50° do -140°, Pan: ±330°, Roll: +90° do -50° 
Maksymalna prędkość obracania: Tilt: 180° /s; Pan: 270° /s; Roll: 180° /s 

Środowisko pracy 
Temperatura operacyjna: od -10℃ do 40℃ 
Temperatura przechowywania: od - 20℃ do 60℃ 
 
Kamera multispektralna 

Waga: nie większa niż  295 g 

Wymiary:  nie większe niż 8.7 cm x 5.9 cm x 4.54 cm 

Zasilanie:    z drona za pomocą adaptera 



Kanały spektralne:   Blue, Green, Red, Red edge, Near IR 

Wyjściowe RGB:   3.6 MP (globalna migawka, wyrównanie z wszystkimi kanałami) 

Rozdzielczość czujnika: 1280 x 960 (1.2 MP / EO band) 

GSD:     8 cm na piksel (na każdy kanał) przy 120 m AGL 

Szybkość przechwytywania:  1 klatka na sekundę (wszystkie kanały), 12-bit RAW 

Interfejs:    Szeregowy, 10/100/1000 BT Ethernet, zewnętrzny wyzwalacz 

FOV:    47° HFOV (±5%) 

Pamięć:   Karta SD 

 

XI. Spadochron do drona 

Kompatybilny z dronem stanowiącym cześć niniejszego postępowania 

Waga: 740 gramów 

Utrata wysokości podczas otwarcia czaszy: 6-10 metrów 

Średnia prędkość opadania: 4-4,7 m/s 

Energia upadku: 36-68J 

Automatyczne uzbrajanie i automatyczne rozbrajanie 

Automatyczne uruchamianie środków bezpieczeństwa w sytuacjach awaryjnych lub spadków. 

Ostrzeżenie dźwiękowe dla ludzi na ziemi. 

Dostęp do logów z danymi z czarnej skrzynki 

Zawleczka zapobiegająca niezamierzonemu uzbrojeniu lub aktywacji. 

System klasy przemysłowej o poziomie niezawodności występującym w komercyjnych systemach 
lotniczych. 

 

XII. Urządzenia do planowanie lotu 
Kontroler wraz z oprogramowaniem umożliwiającym import danych wektorowych w celu 
zaplanowania trasy lotu 

Kontroler o parametrach: 
 
Przekątna ekranu:    9.7 cali (±5%) 

Technologia dotykowa:   ekran pojemnościowy 

Typ wyświetlacza:    IPS 

Rozdzielczość:    co najmniej 2048 x 1536 pikseli 

Funkcjonalność multi-touch:  Tak 

Pamięć Flash    32 GB 

Interfejsy komunikacyjne   Bluetooth 4.2 

     Lightning 



     Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac) 

Interfejsy Audio-Video:   jack stereo 3.5 mm 

Wbudowane głośniki:   stereo 

Aparat fotograficzny z tyłu:  8 Mpix 

Aparat fotograficzny z przodu:  1.2 Mpix 

Autofocus:     Tak 

Standard nagrywania filmów  1080p 

Typ akumulatora:    litowo-polimerowy (LiPoly) 

Maks. czas pracy na akumulatorze:  10 godz. 

Ładowanie przez US:   Tak 

System operacyjny:    Kompatybilny z oprogramowaniem do planowania lotu 

Czujniki i komponenty:  akcelerometr, barometr, czujnik światła, czytnik linii   
     papilarnych, żyroskop 

Wymiary:     nie mniejsze niż 169 mm x 240 mm x 7.5 mm 

Masa:      nie większa niż 470 g 

Akcesoria:     kabel Lightning do USB, ładowarka sieciowa  

 

XIII. Oprogramowanie: 

1. Przeprowadzanie i zarządzanie automatycznymi misjami, zarządzanie danymi i udostępnianie ich 
do innych projektów za pomocą chmury. 

2. Przechowywanie kopii zapasowych danych w chmurze. Dostęp do historii misji, zapisów lotów, listy 
operatorów i platform.  

3. Udostępnianie danych dla wszystkich członków projektu zebranych w trakcie danego lotu.  

4. Generowanie optymalnej ścieżki lotu po wprowadzeniu przez użytkownika parametrów kamery i 
zaznaczeniu obszaru do pokrycia.  

5. Możliwość zebrania danych w trakcie procesu mapowania w celu zaimplementowania ich do 
oprogramowania tworzącego modele 3D.  

6. Możliwość zapisania ustawień misji do powtórnego użytku. 

7. Dostosowywanie parametrów tj.  interwał i pokrycie terenu, wysokość, kąt wykonywania zdjęć- 
równolegle/ prostopadle do ścieżki lotu, kurs lotu oraz margines 

8. Przechwytywanie zdjęcia w równych odstępach czasowych, cyklicznie, po przebyciu danej 
odległości lub włączenie zawisu w celu zrobienia zdjęcia. 

9. Różne tryby pokonywania trasy:  
- automatyczne generowanie trasy wewnątrz zaznaczonego obszaru; 
- najszybsze pokrycie wybranego terenu; 

10. Możliwość importu formatów: KML oraz SHP. 

11. Oprogramowanie powinno zapewniać współpracę z wszystkimi kamerami będącymi częścią 
niniejszego postępowania. 



 

 

XIV. System analizy i pomiaru zanieczyszczeń powietrza 

Wymagane parametry techniczne jednostki centralnej: 
 
Urządzenie powinno mieć możliwość bezpiecznego montażu wraz z dostarczonym uchwytem na 
dronie, który jest częścią niniejszego postępowania.  

System musi posiadać możliwość montażu i dokonywania pomiaru na innych mobilnych nośnikach tj. 
samochody czy autobusy jak również w miejscach stacjonarnych tj. dachy budynków. 

Wyniki pomiarów wszystkich zamontowanych czujników muszą być odczytywane w czasie 
rzeczywistym w miejscu pomiaru (za pomocą odbiornika radiowego) na urządzeniu mobilnym typu 
laptop, tablet. 

Wysyłanie danych on-line (za pomocą wbudowanego modemu GPRS) do komputera PC bądź 
urządzenia mobilnego typu laptop bądź tablet zlokalizowanego poza miejscem pomiaru (jako opcja 
do rozbudowy). 

Możliwość stałego zapisu danych w urządzeniu na karcie SD w przypadku utraty połączenia z 
laptopem bądź z tabletem. 

Wbudowany odbiornik GPS lub złącze antenowe pozwalające podłączyć zewnętrzny odbiornik GPS - 
pozwalający w czasie rzeczywistym lokalizować urządzenie. 

Wbudowany port microUSB umożliwiający zasilanie urządzenia bezpośrednio z drona, urządzenia 
typu Power Bank oraz komputera bądź tabletu. 

Obudowa urządzenia powinna być wykonana z włókna węglowego i posiadać właściwości 
Maksymalna waga 650g. 

Aktywny system wentylacji. 

Jednostka centralna o procesorze min. 1GHz oraz pamięci 512 MB RAM 

Wbudowane czujniki temperatury, wilgotności oraz ciśnienia. 

Urządzenie powinno umożliwiać montaż równocześnie wszystkich modułów odczytujących zawartość 
związków chemicznych w powietrzu, które muszą być dostarczone wraz z systemem, tj.: 
 - laserowy moduł wykrywania pyłu, PM 1.0, PM 2.5, PM 10. Rozdzielczość teoretyczna 
1µg/m³, zakres odczytu 1 ～1000 µg/m³. Metoda pomiaru: laserowe rozpraszanie. 

 - moduł wysokiej rozdzielczości do wykrywania O3+NO2. Rozdzielczość teoretyczna 0.5ppb, 
zakres odczytu 20500 µg/m³. Metoda pomiaru: elektrochemiczna 

 - moduł wysokiej rozdzielczości do wykrywania CO. Rozdzielczość teoretyczna 0.7ppb, zakres 
odczytu 12500 µg/m³. Metoda pomiaru: elektrochemiczna 

 - moduł wysokiej rozdzielczości do wykrywania SO2. Rozdzielczość teoretyczna 0.5ppb, zakres 
odczytu 42500 µg/m³. Metoda pomiaru: elektrochemiczna 

- moduł o zwiększonym zakresie wykrywania SO2. Rozdzielczość teoretyczna 6ppb, zakres 
odczytu 286000 µg/m³. Metoda pomiaru: elektrochemiczna 

- moduł o zwiększonym zakresie wykrywania H2S. Rozdzielczość teoretyczna 1ppb, zakres 
odczytu 76000 µg/m³. Metoda pomiaru: elektrochemiczna 

Dostawca przedstawi certyfikat zgodności CE dla jednostki centralnej oraz modułów. 



Dostawca przedstawi raport z kalibracji każdego modułu. 

 

Wraz z jednostką centralną oraz modułami do odczytu związków chemicznych należy dostarczyć 
oprogramowanie umożliwiające: 

Odczyt temperatury, wilgotności powietrza oraz wskazań z wszystkich dostarczonych i 
zamontowanych w jednostce centralnej modułów. 

Możliwość włączenia i wyłączenia wskazań dowolnego modułu. 

Wyświetlanie ilości śledzonych satelitów, wysokości w m n.p.m., ilości przesłanych danych 

Podgląd pozycji GPS, w której zlokalizowany jest system monitorujący na tle ortofotomapy: Google 
Hybryd, Google Street, Bing Hybryd, Bing Street oraz importu GeoTiffa. 

Prezentacja wyników w postaci jednostek objętościowych (ppm i ppb) lub wagowych (mg/m³ i 
µg/m³) 

Możliwość definiowania obszarów na ortofotomapie o dowolnie zdefiniowanych wielkościach w 
postaci siatki kwadratów, wewnątrz których prezentowane są uśrednione wyniki wskazanego modułu 
w jednostkach objętościowych i wagowych – uśredniony pomiar obszarowy. 

Możliwość przełączania widoku pomiarów z siatki na widok 3D i odwrotnie. 

W przypadku braku zasięgu GPS w miejscu pomiaru możliwość wpisania współrzędnych BLH ręcznie. 

Import danych wcześniej zgromadzonych i zapisanych pomiarów. 

Interfejs oprogramowania w całości w języku polskim. 

Eksport danych: 

- do raportu PDF (temperatura, współrzędne geograficzne, liczba próbek, pomierzona 
powierzchnia, data pomiaru, obraz ortofotomapy z miejsca pomiaru 

- szczegółowy raport do pliku CSV (data i godzina każdego pomiaru, temperatura, wilgotność, 
wyniki z każdego zamontowanego modułu w odpowiednich jednostkach) 

Udostępnianie danych z poziomu oprogramowania po wykonaniu pomiarów do chmury dla 
zalogowanych użytkowników. 

System operacyjny Windows.  

Licencja oprogramowania powinna być wieczysta z możliwością bezpłatnej aktualizacji. 

Oprogramowanie umożliwiające kalibrację modułów. 
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