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Załącznik Nr 5 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
System wizyjny wspomagający komunikacje osób sparaliżowanych, w skład którego wchodzi: 

 

i.d. 186,1  Kamera przemysłowa monochromatyczna o wysokiej czułości z kablem USB 3.0 i 
zasilaczem 1 szt. 

Rozdzielczość:  min. 1920 x 1200 
Częstotliwość wyświetlania klatek:  min. 163 FPS 
2,3 Megapiksele 
Typ czujnika: CMOS, monochromatyczny 
Metoda odczytu: globalna migawka 
Format czujnika: 1 / 1,2 " 
Rozmiar pikseli: maks. 5,86 µm 
Montaż obiektywu: mocowanie C 
Przetwornik AD min.: 10-bitowy i 12-bitowy 
Wydajność kwantowa (QE): nie mniej niż 76% (przy 525 nm) 
Chwilowy szum ciemny [e-]: nie większy niż 6.83 e- do 15.22 e- (w zależności od trybu pracy) 
Bezwzględny próg czułości [y]: przynajmniej 21,02 do 9,77 (w zależności od trybu pracy) 
Zakres dynamiczny : 66.29 dB  do 72.94 dB (w zależności od trybu pracy) 
Zakres wzmocnienia: min. 0 dB do 29 dB 
Zakres ekspozycji: min. od 0.005 ms do 31.9 sekundy 
Tryby wyzwalania: przynajmniej standardowy, „bulb”, nakładające się, wielokrotne 
Przetwarzanie obrazu: przynajmniej Gamma, lookup table, hue, saturation, and sharpness 
Bufor pamięci zdjęć: min. 128 MB 
Pamięć flash: min. 2 MB pamięci nieulotnej 
Izolowane optycznie porty we/wy  min.:  1 wejście, 1 wyjście 
Nieizolowane optycznie porty we/wy: 2 dwukierunkowe 
Port szeregowy: min. 1 (w przypadku nieizolowanych we/wy) 
Wyjście pomocnicze: 3,3 V, maks. 150 mA 
Interfejs: przynajmniej jeden USB 3.1 Gen 1 
Wymiary: 44 mm x 29 mm x 58 mm +/- 5% w każdym wymiarze 
Normy:  C E, FCC, KCC, RoHS 
Temperatura (praca): zawierająca co najmniej przedział: 0 ° C do 50 ° C 
Wilgotność (praca): zawierająca co najmniej przedział: 20 do 80% (bez kondensacji) 
Zasilacz: napięcie 12V, moc min. 18W; typ złącza Hirose HR25 Circular Connector, typ wtyczki 
standardowy międzynarodowy 
Kabel: USB 3.1 Gen.1, 1 metr, jeden koniec A, drugi mikro-B 
Gwarancja: minimum  3 lata 
 
 

i.d.186,2  Obiektyw typu telefoto wraz z adapterem 1 szt. 
Typ: teleobiektyw stałoogniskowy  
Mocowanie : Canon EF - bez stosowania przejściówek, do posiadanego przez Zamawiającego aparatu 
Canon 
Ogniskowa: 400 mm 
Przysłona: min. f/5.6 
Pole widzenia: 6.2 stopni +/- 2% 
Ostrość od dystansu: od 3.5m 
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Maksymalne powiększenie: przynajmniej 1:9.09 
Wartość przysłony: do 32 
Mechanizm autofokusa: USM lub równoważny 
Rozmiar filtru:  77 mm 
Adapter: pasywny, złącze od strony obiektywu EF/EF-S, złącze od strony kamery C, zabezpieczenie 
na śruby, metalowy 
Gwarancja: minimum 1 rok  
 
 

 Manipulator  kamery wraz z serwomechanizmami i zestawem do zamontowania  
i.d.186,31  Manipulator 1szt. 
Głowica uchwytu: możliwość zmiany pozycji w poziomie i pionie 
Regulowana obudowa 
Sterowanie PWM 600-2400μsec 
Ratio 7:1 
Zasilacz: 4.8-6.0 V, 2A 
Dwa serwomechanizmy z ciągłym momentem minimum 13.2 kg/cm przy napięciu 6V (+/2V) oraz 
minimum 11 kg/cm przy napięciu 4.8V (+/-1V) 
Montowanie stabilne przy pomocy śruby mocującej kamerę 
Wymagana konstrukcja metalowa 
Wgłębne wałki - metalowe 
Waga mniejsza od 1 kg 
Wymiary 9.78" x 7.32" +/- 5% 
Prędkość bez obciążenia przy niższym napięciu - 1.68 sec/360° z dokładnością +/- 10% 
Prędkość bez obciążenia przy wyższym napięciu - 1.4sec/360° z dokładnością +/- 10% 
Maksymalne przesunięcie – przynajmniej 2826° 
Zestaw do zamontowania manipulatora 
Gwarancja: minimum 1 rok  
 
 
i.d. 186,32 Serwomechanizmy (kompatybilne z manipulatorem z pozycji 186,31)   3szt. 
Wymiary: (59 x 29 x 50 mm) +/-10% 
Waga:  110 g +/- 10% 
Zakres napięcia 4.8V-6,0V 
Ciągły moment minimum 13.2 kg/cm przy napięciu 6V (+/2V) oraz minimum 11 kg/cm przy napięciu 
4.8V (+/-1V) 
Amplituda pulsu: w przedziale 3-5V 
Temperatura robocza co najmniej przedział:  -20 do + 60 ° C 
Kierunek: zgodnie do ruchu wskazówek zegara 
Typ silnika: silnik 3-biegunowy, ferrytowy 
Wsparcie wału wyjściowego: podwójne łożyska kulkowe 
Typ przekładni: „straight cut spur” 
Materiał przekładni: karbonite 
Gwarancja: minimum 1 rok  
 
 

i.d. 186,4 Moduł – zestaw deweloperski 1szt. 
Procesor graficzny (GPU) min.:  1300 MHz, 256 rdzeni  
Procesor centralny (CPU) min.: architektura 64 bit, HMP z dwoma rdzeniami, cache 2MB L2 + 
czterordzeniowy procesor, cache  2MB 
Wideo min.: 4K x 2K 60 Hz Encoder(HEVC) 4Kx2K 60Hz Dekoder (obsługa 12 bitowej głębi 
koloru) 
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Pamięć min.:  8 GB 128 bit LPDDR4,  59 GB/s 
Wyświetlacz: 2x DSI, 2x DP 1.2 / HDMI 2.0 / eDP 1.4 
CSI  do 6 kamer (2 linie) CSI2 D-PHY 1.2 (2.5 Gbps/Lane) 
PCIE: Gen 2 | 1x4 + 1x1 
Pamięć danych: min. 32 GB eMMC, SDIO, SATA 
Inne: CAN, UART, SPI, I2C, I2S, GPIOs 
USB min.: USB 3.0 + USB 2.0 
Łączność min.:  1 Gigabit Ethernet, 802.11ac WLAN, Bluetooth 
Wymiary: z powodu zunifikowanych obudów stosowanych przez Zamawiającego: 50 mm x 87 mm 
(400-pinowe, zgodne złącze typu płytka-płytka) 
Obsługiwane biblioteki min:  TensorRT, cuDNN, NVIDIA DIGITS , Workflow, NVIDIA Vision 
Works, OpenCV, NVIDIA CUDA, ISP Support, Camera Imaging, Video CODEC  
W komplecie: zasilacz, kabel do zasilacza, kabel USB mikro-B do A, kabel USB mikro-B do A 
żeński, anteny do połączenia z urządzeniami Wi-Fi 
Gwarancja: minimum 1 rok  
 
 
 

i.d. 186,5 Statyw do kamery wraz z głowicą 1 szt. 
Materiał: aluminium 
Budowa: 3-sekcyjny, podwójne nogi, zaciskowa blokada nóg 
Maksymalna wysokość zestawu  154cm 
Waga zestawu maks. 4.5kg 
Maksymalne obciążenie statywu  15 kg 
Wysokość minimalna: nie więcej niż 67 cm 
Długość po złożeniu: maks. 72 cm 
Pokrowiec, głowica 500A, mocowanie: gniazdo na półkulę 75 mm (adapter 60 mm) 
Gwarancja: minimum 2 lata  
 
 
Użyte powyżej typy, oznaczenia mają charakter przykładowy i służą wyłącznie dokładnemu 
zdefiniowaniu minimalnych wymagań technicznych. Zamawiający dopuszcza aparaturę o jakości nie 
niższej niż będąca przedmiotem przetargu, spełniającą postawione wymogi techniczne i formalne 
(opisane w załączniku nr 5). 
Do oceny i porównania zaoferowanej aparatury użyte będą wyłącznie wyspecyfikowane parametry 
techniczne i eksploatacyjne. W przypadku zaoferowania aparatury budzącej wątpliwości 
Zamawiającego ciężar udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający 
wymaga podania jednoznacznych nazw handlowych oferowanej aparatury oraz jej dokładnego opisu 
technicznego, potwierdzającego spełnianie wymaganych kryteriów. 
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