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Zał. 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

Dostawa drona do monitorowania technicznego stanu szlaków  

dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego 

ZADANIE FINANSOWANE W RAMACH PROJEKTU 

 „Wykonanie kompleksowej rewitalizacji szlaków pieszych Bieszczadzkiego 

Parku Narodowego w celu wzmocnienia ochrony ich otoczenia przyrodniczego w 

latach 2017-2020.” 

w ramach działania 2.4., oś priorytetowa II 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 

Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0005/17-00 

 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zestaw: 

- dron (czterowirnikowiec/quadrocopter) (parametry drona: zasięg do 3.5 km, 

bezprzewodowy przekaz obrazu HD 720p na urządzenie mobilne (smartphone/tablet ) do 

2 km. Konstrukcja umożliwiająca pełen zakres obrotu gimbala (360 stopni) bez 

wchodzenia podwozia i śmigieł w kadr kamery, 

- aparatura sterująca z uchwytem smartphone/tablet  wraz z szelkami bezpieczeństwa, 

- kamera z 3-osiowym gimbalem (parametry kamery: matryca CMOS mikro 4/3 (MFT), 

rozdzielczość - 16 megapikseli, zapis video 4K 30fps  60Mbps), 

- obiektyw z mocowaniem MFT o ogniskowej 15 mm F/ 1.7, 

- śmigła - 4 pary, 

- karta micro SD o pojemności minimum 16 GB, 

- bateria, ładowarka, kabel zasilający oraz micro usb, 

- dodatkowa sztuka baterii o pojemności powyżej 5000 mAh z podgrzewaczem, 

- walizka wraz z pasami umożliwiającym wygodny transport na plecach. 

 

II. Opis wymogów realizowanego zamówienia:  

 

1.Wymagany termin realizacji zamówienia: do 05.06.2018r. 
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2.Wykonawca zamówienia udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczony towar na 

okres 24 miesięcy. 

 

3.Miejscem dostawy jest: Bieszczadzki Park Narodowy, Ośrodek Informacji i Edukacji 

Turystycznej, Lutowiska 2, 78-713 Lutowiska 

 

4.Koszty transportu na miejsce dostawy poniesie Wykonawca. 

 

 

Informacja dotycząca równoważności  

1.Jeżeli w dokumentach dotyczących zamówienia użyte zostały nazwy własne urządzeń 

materiałów lub nazwy producentów, oznacza to jedynie, że są to urządzenia, których 
parametry spełniają techniczne minimalne wymagania Zamawiającego.  

2.Wykonawca może zastosować rozwiązania równoważne pod warunkiem, że materiały i 

urządzenia użyte do ich realizacji będą posiadały parametry techniczne nie gorsze od 

wymienionych w dokumentacji zamówienia 

3.Jeżeli wykonawca zamierza zastosować rozwiązania równoważne zobowiązany jest 

dostarczyć wraz ofertą : karty katalogowe urządzeń, certyfikaty i deklaracje zgodności, 
które umożliwią Zamawiającemu dokonanie porównania parametrów technicznych.  

4.Udowodnienie równoważności zastosowanych rozwiązań jest obowiązkiem Wykonawcy. 


