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Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Przedmiotem niniejszej umowy jest dostarczenie oraz przeszkolenie z obsługi zestawu do inspekcji 

kanalizacji w zakresie średnic do 400 mm z wychylno-obrotową głowicą do przemieszczania w 

przewodach głównych i przyłączach. 

 

Wymagania techniczne zestawu: 

1. Średnica monitorowanych rur do DN400 wraz z łukami do 900, przy zasięgu do 90 m. 

2. Osłona kabla o średnicy nie większej niż 9,6 mm wykonana z wytrzymałego materiału 

zapewniającego ochronę znajdujących się wewnątrz przewodów, gwarantującego optymalne 

właściwości poślizgowe. 

3. Głowica kamery: 

➢ Obiektyw szerokokątny, kąt widzenia min. 1300 diagonalny, 

➢ Fokus ustawiany automechanicznie, 

➢ Światłoczuły moduł kamery barwnej min. 0,05 luksów/F1,2 o 520 liniach TV, chroniony 

przez szkło szafirowe o grubości min. 4mm 

➢ Automatyczna (inteligentna) regulacja oświetlenia (min. 10 szt. diod LED o dużej 

wydajności, 

➢ Rotacja bezgraniczna 3600  

➢ Funkcja samopoziomowania, 

➢ Zintegrowany nadajnik lokalizacyjny (sonda położenia) w przyłączu głowicy kamery, 

➢ Monitorowana wodoszczelność min. 0,6 MPa  

4. Jednostka sterująca zapewniająca co najmniej automatyczne poziomowanie głowicy, regulacje 

pozycji stałej głowicy kamery, joystick sterowania głowicą kamery, automatyczna kontrola 

mufki (obrót 3600), szybki powrót do pozycji 0: 

➢ Na osi bębna, 

➢ Poprzez pilot zdalnego sterowania, 

5. Monitor: 

➢ Umieszczony w zamykanej obudowie wykonanej z wytrzymałego materiału, 

gwarantującego jego ochronę. 

➢ Rozmiar min. 8”, jasność i kontrast znaków na ekranie musi gwarantować ergonomiczną 

pracę przy oświetleniu słonecznym. 

➢ Zapewnia wyświetlanie co najmniej następujących parametrów mierzonych przez czujniki: 

✓ Ilość metrów (długość) kanalizacji poddanej inspekcji, 

✓ Pozycja głowicy, 

✓ Wartość nachylenia, 

✓ Temperatura, 

✓ Data i godzina. 

➢ Z możliwości rejestracji i archiwizacji obrazu wideo w rozdzielczości min. 800 x 600 

pikseli, 

➢ Z możliwością rejestracji i archiwizacji obrazów (zdjęć) miejsc uszkodzeń kanału w 

rozdzielczości min. 640 x 480 pikseli, 

➢ Umożliwia nagrywanie komentarzy głosowych (mikrofon), 

➢ Umożliwia nanoszenie (wpisywanie) danych (informacji) na obrazie wideo 

6. Bęben na kabel: 

➢ Wykonany z wytrzymałego materiału odpornego na korozję, 

➢ Zapewniający eksploatację w pozycji stojącej lub leżącej, 

➢ Wyposażony w kule gumowe zapobiegające poślizgowi, 

➢ Dwa wymienne akumulatory (możliwość wymiany w trakcie pracy) 

➢ Wbudowany zasilacz 

➢ Zabezpieczona klawiatura do obsługi urządzenia i sterowania głowicą kamery, 

➢ Wyjście Video BNC out. 
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7. Wyposażenie dodatkowe: 

➢ Walizka na przyrządy zawierająca:, 

✓ Nasadki centrujące, 

✓ Wózki rolkowe, 

✓ Rolki wymienne, 

✓ Czytnik USB kart SD, 

✓ O-ring wymienny, 

✓ Osłonę przeciwsłoneczną na monitor, 

✓ Osłonę wtyczki kamery, etc. 
 

Zamawiający zastrzega, że wszystkie wskazane materiały (wyroby) z podaniem producenta, marki, 

znaku towarowego w zapytaniu ofertowy należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów 

technicznych lub standardów jakościowych – jako przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo 

zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 29 do 31. Oznacza to, że w przypadku wskazanych z nazwy 

materiałów i wyrobów zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów (wyrobów), nie 

gorszej jakości niż opisane w zapytaniu ofertowym. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest 

równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym 

ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry 

techniczne i użytkowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały 

(wyroby) do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście 

równoważne.  


