
 
Z.Sz.KG.241.1.2018                           Załącznik nr 8b do SIWZ 
 
„Dostawa sprzętu komputerowego, mikroskopów oraz  wyposażenia pracowni przedmiotowych z 

zakresu  leśnictwa, weterynarii, ochrony środowiska i analityki chemicznej ” 

 

Część 3 -  Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowej z zakresu leśnictwa  – Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia 

 

Lp Nazwa Opis Liczba 

sztuk 

1 

rejestrator leśniczego   

Wymiary -223x100x42mm 
Waga  - 526g (z baterią) 
Ekran -  3,7 cala, rozdzielczość VGA/QVGA(640x480), kolorowy 
wyświetlacz dotykowy, przepuszczający i odbijający światło, 
widoczność w świetle słonecznym: 240cd/m2 
Klawiatura – alfanumeryczna QWERTY, wytrzymała klawiatura z 
wyraźnym białym podświetleniem 
Porty rozszerzeń - karta microSD, port USB; wejście audio 
Aparat – kolorowy, 8MP, automatyczna regulacji ostrości, 4-krotny 
zoom cyfrowy, diodowa  lampa błyskowa, możliwość nagrywania 
filmów 
Zarządzanie energią – akumulator litowo-jonowy 4400mAh 
Charakterystyka działania 
Procesor – ARM Cortex-A8, 1 GHz 
Pamięć – RAM:512MB/Flash: 4GB 
System operacyjny wraz z niezbędnymi dodatkami umożliwiający 
instalację i pracę aplikacji Leśnik, Notatnik, Brakarz, LasTransfer.  
Warunki użytkowania 
Temperatura robocza – od -20 do +50C 
Temperatura przechowywania od -40 do +60C 
Wilgotność - od 5 do 95%, bez kondensacji 
Klasa szczelności IP – IP  65 
Parametry wytrzymałości na upadek – z wysokości 1,5m, 26 
upadków na polerowany beton ( urządzenie włączone, z 
dodatkowymi modułami i akcesoriami), wielokrotny upadek z 
wysokości 1,8m na polerowany beton. 
Bezprzewodowa komunikacja głosowa i transmisja danych 
Radiowa sieć WWAN – dodatkowa obsługa sieci 3,8G HSPA 
Radiowa sieć WLAN – standard 802.11a/b/g/n 
Bluetooth – zintegrowany moduł Bluetooth, wersja 2.1 
Moduł GPS – AGPS, GLONASS oraz SBAS 
Akcesoria  
Stacja dokująca z gniazdem ładowania dodatkowej baterii i 
adapterem Ethernet 
Karta microSD 8GB 
Folia ochronna na ekran 
Ładowarka samochodowa 

1 

2 
Tyczki geodezyjne 
(składane 2m- zestaw 
4szt. o długości 8m) 

Wykonane z aluminium 
Lakierowane i pokryte tworzywem (czerwono-białe) 
Groty stalowe 
Cały zestaw w praktycznym pokrowcu 

3 
zestawy 

3 
listewka Bitterlicha 

Płytka do prób kątowych wykonana z tworzywa sztucznego w 
kolorze transparentnym. Płytka powinna posiadać po 2 szczerbinki 
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w różnych rozmiarach 

4 

węgielnica 
pryzmatyczna 

Dwa duże pryzmaty kierunkowe 
Metalowa osłona 
Żółty pryzmat w kierunku "na wprost" 
Pokrowiec transportowy w komplecie 
Wymiary: wys. 105 mm szer. 35 mm (uchwyt 65mm) 
Pion sznurkowy 
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niwelator optyczny 
+łata + statyw 

Obraz - prosty 
Powiększenie - 32x 
Średnica obiektywu - 40 mm 
Najkrótsza celowa - 0,3 m 
Stała dodawania - 0 
Stała mnożenia - 100 
Zakres pracy kompensatora - ±1,5\' 
Zasięg pracy - do 107 m 
Koło poziome -400 gon 
Przewaga libelli - 8\'/2 mm 
Błąd standardowy / dokładność  -  ±1,6 na 75 m 
Normy pyłoszczelności wodoszczelności – IP 54 
Ciężar – 1,3 kg 
Gwint śruby sercowej – 5/8\' 
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6 zestaw skał i minerałów Kolekcja dydaktyczna skał Polski (25sztuk) 
Do okazów powinny być załączone metryczki z nazwą, lokalizacją i 
wiekiem skały, a także spisem i mapką Polski, na której zaznaczono 
miejsca skąd pochodzą próbki. 
Minimalna wielkość każdego okazu 4,5 x 4,5 x 4,5 cm.  
Kolekcja powinna zawierać następujące skały: 

1. Granit; 
2. Granodioryt (sjenit); 
3. Gabro; 
4. Ryolit; 
5. Bazalt; 
6. Zlepieniec; 
7. Piaskowiec  fliszowy; 
8. Piaskowiec; 
9. Less; 
10. Łupek ilasty; 
11. Łupek miedzionośny; 
12. Ił czerwony; 
13. Wapień dewoński; 
14. Wapień jurajski; 
15. Dolomit; 
16. Opoka; 
17. Gips; 
18. Sól kamienna (halityt); 
19. Węgiel brunatny; 
20. Węgiel kamienny; 
21. Ropa naftowa; 
22. Marmur; 
23. Serpentynit; 
24. Gnejs; 
25. Łupek metamorficzny; 
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7 symulator harwestera i 

maszyn leśnych na PC 
Gra PC będąca symulatorem prac leśnych, umożliwiająca wycinkę, 

obróbkę i transport drewna, wersja językowa Polska, tryb 

multiplayer – Internet, nośnik CD, do kontrolerów: klawiatura, mysz 
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