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Załącznik 1 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przenośnych kamer termowizyjnych niechłodzonych 

z akcesoriami w ilości 6 zestawów jako doposażenie jednostek pływających w ramach                  

skutecznego wspomagania ochrony środowiska na polskich obszarach morskich do                         

magazynu Wydziału Łączności i Informatyki Morskiego Oddziału Straży Granicznej             

w Gdańsku przy ulicy Oliwskiej 35.  

Specyfikacja dostawy - opis produktu: 

L.p. Opis produktu Ilość 

1.  

Zestaw przenośny kamery termowizyjnej 

niechłodzonej z akcesoriami. 

W skład każdego z 6 zestawów wchodzi: 

6 zestawów 

1.1.  
Ręczna kamera termowizyjna 

niechłodzona w obudowie 
1 szt. 

1.2.  Akumulatory wewnętrzne 

(zapewniające min. 8 godz. pracy) 
2 kpl. 

1.3.  Ładowarka akumulatorów 1 szt. 

1.4.  Podstawowy zestaw serwisowy 1 kpl. 

1.5.  Instrukcja obsługi w języku polskim 1 szt. 

1.6.  Torba podręczna 1 szt. 

1.7.  Walizka transportowa 1 szt. 

1.8.  Przewód lub karta pamięci wraz z 

czytnikiem kart pamięci do zgrywania 

zarejestrowanych obrazów i video do 

komputera PC 

1 kpl. 

1.9.  Oprogramowanie z licencjami 1 kpl. 

2. CPV:  32323500-8 Urządzenia do nadzoru wideo. 

3. Wymagania dostarczanych kamer termowizyjnych na jednostki pływające: 

1) wymagania szczegółowe dostarczanych kamer termowizyjnych na jednostki                          

pływające: 

 

a) dostarczane kamery termowizyjne muszą być nowe, nigdzie wcześniej                              

nie używane, wolne od wad fizycznych i prawnych, pochodzić z oficjalnego                     

kanału dystrybucji na terenie Unii Europejskiej oraz dopuszczone do obrotu                         

w krajach Unii Europejskiej,   

b)  kamery muszą być nie starsze niż 12 miesięcy, 

 

2) wymagania ogólne: 

a) wymaga się zastosowania kamer termowizyjnych niechłodzonych, minimum 

trzeciej generacji; 

b) przenośne kamery termowizyjne z akcesoriami muszą być urządzeniami                            

zasilanymi akumulatorowo z wymiennych, powszechnie dostępnych                                
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(nie dedykowanych) źródeł zasilania, spełniającymi wymagania typowe dla        

systemów zobrazowania, używanych przez operatora stacjonarnego. Dodatkowo 

dopuszcza się możliwość podłączenia zewnętrznego źródła zasilania kamery; 

c) przenośne kamery termowizyjne z akcesoriami muszą zapewnić możliwość ich 

obsługi w każdej porze doby, przez cały rok i w każdych warunkach                                      

atmosferycznych, szczególnie o dużym zawilgoceniu i narażeniu na zachlapania 

wodą morską, bez dodatkowego źródła światła; 

d) kamery termowizyjne muszą posiadać dwuoczny wizjer lub podwójny okular dla 

obserwacji dwuocznej; 

e) barwa obudowy nie może demaskować pozycji urządzenia (wymagany kolor 

ciemnozielony lub czarny); 

f) obudowa kamery musi umożliwić łatwe jej oczyszczanie; 

g) zestaw przenośnej kamery termowizyjnej z akcesoriami musi być oznaczony 

indywidualnym numerem identyfikacyjnym umieszczonym na tabliczce                        

znamionowej (ang. serial numer); 

h) tabliczka znamionowa musi być przytwierdzona do obudowy w sposób trwały, 

zapobiegający jej usunięciu. Może być wykonana w formie czytelnego                                       

wygrawerowania oznaczeń na obudowie; 

i) kamera musi posiadać obiektyw zabezpieczony przed zarysowaniem w czasie 

transportu; 

j) wszystkie części kamery muszą być wykonane z materiałów odpornych na                     

korozję lub zabezpieczone przez korozją; 

k) zestaw przenośny kamery termowizyjnej z akcesoriami nie może zawierać                           

materiałów radioaktywnych. 

 

3) wymagania funkcjonalne: 

a) zestaw przenośnej kamery termowizyjnej z akcesoriami musi zapewnić                             

regulację kontrastu (ang. contrast / gain) i jasności obrazu (ang. brightness)                      

zarówno w trybie manualnym, jak i automatycznym; 

b) wizjer lub okular kamery muszą posiadać łatwo wymienne gumowe osłony 

ograniczające ilość światła bocznego docierającego do oczu obserwatora                          

podczas prowadzenia obserwacji. Do każdej kamery muszą zostać dostarczone 

dodatkowe (zapasowe) osłony obiektywu i okularów (po 2 komplety); 

c) zestaw przenośny kamery termowizyjnej z akcesoriami musi zapewnić zmianę 

polaryzacji obrazu (ang. white hot / black hot); 

d) zestaw przenośny kamery termowizyjnej z akcesoriami musi być odporny na 

zmianę biegunowości napięcia zasilającego i odwrotne przyłączenie zasilacza 

bateryjnego, 

e) kamera musi umożliwiać przekaz video w czasie rzeczywistym przewodowo lub 

bezprzewodowo (RCA, WiFi itp.); 

f) kamera musi umożliwiać zapis na wewnętrznym nośniku danych lub                                    

wymiennej, powszechnie dostępnej, karcie pamięci (np. SD / SDHC),                                 

obserwowanych obrazów w formacie jpeg, w maksymalnej rozdzielczości                    

detektora, oraz nagrywania video (min. 60 min w formacie niewymagającym                     

stosowania kodeków i specjalnych licencji – np. AVI lub MPEG4). Zestaw                    

kamery powinien umożliwić zgranie zarejestrowanych obrazów i video                            

do  komputera PC (poprzez złącze typu USB). Jeżeli po podłączeniu kamery                
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do komputera PC wymagane jest oprogramowanie do zgrywania                                         

zarejestrowanego materiału, musi być ono również dostarczone. Licencja na                                            

oprogramowanie musi być bezterminowa. 

4) parametry techniczne kamery termowizyjnej: 

a) detektor niechłodzony, nie wymagający obsługi o wielkości co najmniej 

640×480 pikseli; 

b) widmowy zakres pracy detektora: obszar MWIR (3 ÷ 5µm) lub LWIR 

(7 ÷ 14µm). Dopuszczalna jest praca w podzakresach zakresów MWIR                           

lub LWIR; 

c) czas uruchomienia (czas do osiągnięcia pełnej funkcjonalności) kamery:                       

nie dłuższy niż 2 minuty przy temperaturze otoczenia 20ºC ± 2°C; 

d) przynajmniej jedno pole widzenia (HWFOV) o szerokości równej 7º ± 3º 

(w poziomie) lub zoom ciągły o zakresie zawierającym co najmniej wskazane 

pole widzenia; 

e) kamera musi posiadać przynajmniej dwukrotny zoom elektroniczny; 

f) obraz w każdym polu widzenia kamery musi być ostry i wyraźny, pozbawiony 

wad w postaci niepożądanych efektów wynikających z technologii produkcji 

ograniczających prowadzenie obserwacji (np. efekt Narcyza, halo, itp.), a także 

zakłóceń sygnałowych, które w jakikolwiek sposób wpływają na obraz; 

g) zakres regulacji ostrości: co najmniej  w zakresie od 60 m do nieskończoności; 

h) wartości zasięgów wykrycia, rozpoznania i identyfikacji muszą być nie mniejsze 

niż: 

- zasięg wykrycia 1 700 m, 

- zasięg rozpoznania 800 m, 

- zasięg identyfikacji 400 m; 

i) zakres temperatur pracy (otoczenia): co najmniej w zakresie -20ºC ÷ 50ºC; 

j) zakres temperatur składowania: co najmniej w zakresie -30ºC ÷ 55ºC; 

k) MTBF: nie mniej niż 5000 godz.; 

l) masa kamery wraz z akumulatorem zapewniającą co najmniej 4 godziny pracy 

(bez obiektywu, osłon, uprzęży i innych akcesoriów) nie może przekraczać 1000 

g; 

m) kamera musi być odporna przed zalaniem przy zanurzeniu na głębokość 1 m pod 

powierzchnią wody w czasie 30 minut (stopień ochrony min. IPX7); 

n) oprócz detektora podczerwieni dopuszcza się zastosowanie również innych        

sensorów wbudowanych w kamerę termowizyjną. 

 

5) akcesoria: 

do każdej kamery muszą być dołączone akcesoria opisane poniżej: 

a) zestaw akumulatorów: 

 akumulatory wewnętrzne muszą zapewniać minimum 8 godzinny czas pracy 

kamery. Dopuszcza się zastosowanie wymiennych lub dodatkowych                           

akumulatorów, jednak czas pracy na jednym komplecie akumulatorów                    

nie może być krótszy niż 4 godziny, 

 temperatura pracy: co najmniej w zakresie od -20ºC ÷ 45ºC; 

 zakres temperatur składowania akumulatorów: co najmniej w zakresie -30ºC 

÷ 55ºC; 
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b) ładowarki wchodzące w skład zestawu muszą spełniać następujące wymagania: 

 ładowarka akumulatorów musi być zasilana co najmniej z sieci niskiego                    

napięcia (230V / 50Hz) stosowanego w Polsce, 

 zakres temperatur pracy (otoczenia): nie mniejsza niż 0 ÷ 45ºC, 

 zakres temperatur składowania: nie mniejsza niż -20ºC ÷ 55ºC, 

 ładowarka musi posiadać funkcję automatycznej kontroli naładowania, o ile 

funkcji takiej nie ma zestaw akumulatorowy, 

 ładowarka (ładowarki) muszą zapewnić jednoczesne ładowanie wszystkich 

akumulatorów zapewniających 4 godzinną pracę ciągłą; 

c) kabel lub karta pamięci wraz z czytnikiem kart pamięci do przegrywania zdjęć                      

wykonanych kamerą do komputera PC; 

d) podstawowy zestaw serwisowy: 

 zestaw czyszczący do optyki, 

 zestaw czyszczący do obudowy, 

 zestaw narzędzi i akcesoriów zapewniający wykonanie czynności                                   

obsługowych przez operatora (o ile są przewidziane przez producenta); 

e) instrukcja obsługi: 

 instrukcja obsługi musi być w języku polskim, 

 instrukcja obsługi musi być w formie książki formatu nie większego niż A5 

oraz musi posiadać laminowane karty, co umożliwi jej długotrwałe                              

użytkowanie w trudnych warunkach, 

 instrukcja obsługi musi zawierać opis podstawowych czynności                                       

zapewniających użytkownikowi właściwe wykorzystanie sprzętu do                            

prowadzenia obserwacji oraz wykonywania czynności obsługowych przez 

operatorów; 

f) torba podręczna: 

 do każdego zestawu wymagana jest torba podręczna wielokrotnego użytku, 

odporna na mechaniczne uszkodzenie (rozerwanie), w kolorze ciemnym 

(czarny lub ciemnozielony). 

 torba musi pomieścić kamerę wraz z dwoma kompletami akumulatorów.                  

Dopuszcza się rozwiązanie w formie torby na ramię lub małego plecaka.        

Rozmiar torby ma być dostosowany do gabarytów kamery i akumulatorów,                      

nie może być dużo większy od przenoszonej kamery wraz z akumulatorami 

z jednoczesnym zapewnieniem możliwości jej swobodnego wkładania                           

i wyjmowania. Kieszenie w torbach muszą być tak wykonane, aby                                  

zabezpieczyć przenoszony sprzęt przed wypadnięciem i swobodnym                                             

przemieszczaniem się podczas przenoszenia, 

 wszystkie dostarczone torby muszą być identyczne, 

 dopuszcza się zmianę koloru toreb za zgodą Zamawiającego. 

g) walizka transportowa: 

 walizka transportowa musi pomieścić kamerę oraz wszystkie akcesoria              

wymienione w punkcie 3 podpunkt 4 a-f), 

 walizka transportowa musi zabezpieczać przenoszoną lub przewożoną                     

kamerę termowizyjną z akcesoriami przed wypadnięciem i swobodnym                 

przemieszczaniem się podczas przenoszenia, przewożenia w różnych                     
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środkach transportu lub magazynowania (konstrukcja i wykonanie walizki 

muszą zapewniać bezpieczeństwo znajdującej wewnątrz zawartości), 

 opakowanie transportowe musi być wielokrotnego użytku, 

 do każdego zestawu kamery wraz z akcesoriami wymagana jest jedna walizka 

transportowa koloru czarnego lub ciemnozielonego, 

 wszystkie dostarczone walizki transportowej muszą być identyczne, 

 dopuszcza się zmianę koloru walizki transportowej za zgodą Zamawiającego. 

6) oprogramowanie: 

Wraz z urządzeniami musi zostać dostarczone oprogramowanie wraz                                               

z bezterminową licencją, jeżeli taka jest wymagana, umożliwiające spełnienie                      

funkcjonalności wymaganych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 

Aktualna wersja oprogramowania zostanie przekazana na nośniku danych (np. płyta 

CD / płyta DVD, elektroniczny nośnik danych np. dysk pendrive), a także zostanie 

udostępniony link do ściągnięcia aktualnej wersji oprogramowania ze strony                           

producenta lub innej strony, jeżeli oprogramowanie jest dostępne do ściągnięcia 

przez sieć Internet. 

Na zakończenie okresu gwarancyjnego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

wszystkie hasła do poszczególnych programów (o ile takie będą miały                                       

zastosowanie). 

 

 

 

 


