
 1 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

Numer sprawy DAO. 251.4.2013  
  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

I. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa skanera- licznika do monitoringu wędrówek ryb wraz 

z kamerą dla Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. 

Urządzenie powinno gwarantować ciągłą pracę w wodzie, w różnych warunkach pogodowych                     

i zapewniać wysoką skuteczność prowadzonych pomiarów wędrówek ryb. Musi zapewniać także 

możliwość weryfikacji wzrokowej zapisanych wyników – być sprzężone z kamerą umożliwiającą 

robienie zdjęć i nagrywanie krótkich filmów, pozwalających na precyzyjny ogląd zapisanych na 

skanerze- liczniku rekordów odpowiadających czasowo migrującym rybom. 

 

II. Minimalne wymagania techniczne i wyposażenie:  

 wymiary skanera wraz z kamerą muszą umożliwiać jego zamontowanie w komorze 
przepławki o wymiarach: długość 4,2 m, szerokość, 2,5 m, wysokość komory 1,60 m; 

 ciągła praca skanera - system rejestracji na podczerwień IR  gwarantujący zapis sylwetek 
ryb nawet przy dużej mętności wody; 

 minimalna wielkość rejestrowanej ryby – 4 cm; 
 automatyczna rejestracja obiektów płynących w obu kierunkach (osobno), ich prędkości, 

wielkości i kształtu wraz z czasem rejestracji; 
 dla obiektów poruszających się pod prąd wody skaner winien zapewniać uzyskiwanie 

wysokiej jakości obrazu za pomocą wodoodpornej kamery cyfrowej w każdych 
warunkach oświetlenia (oświetlenie sztuczne z możliwością regulacji) oraz zapisywanie 
tych obrazów w pamięci PC;  

 poprawna praca w zakresie mętności do 90 NTU,  
 przechowywanie zapisów w pamięci wewnętrznej urządzenia; 
 format danych umożliwiający ich eksport do popularnych programów archiwizujących                            

i kalkulacyjnych – oprogramowanie kompatybilne z systemem Windows do analizy i 
prezentacji danych;  

 przystosowanie urządzenia do obsługi (konfigurowanie, testowanie, ściąganie 
zarejestrowanych danych, podgląd obrazu) online;  

 pomiar temperatury wody – min co 3 godziny, max co 6 godzin; 
 możliwość zasilania napięciem 220 V; 
 waga urządzenia nie powinna przekraczać 150 kg. 

 
 
*Po uruchomieniu w miejscu zamontowania (przepławka przy jazie głównym na rzece Słupi w 
Słupsku) urządzenie musi być gotowe do pracy. Niedopuszczalne jest, aby dla zapewnienia 
prawidłowej pracy urządzenia konieczne było instalowanie dodatkowych podzespołów 
(elementów), oprogramowania czy wyposażenia w późniejszym czasie, szczególnie za 
dodatkową opłatą. 
 


