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Załącznik nr 5.1. do SIWZ 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Część 1 – Zakup i dostawa akcesoriów ornitologicznych itp. 

Lp. 
Nazwa sprzętu, aparatury, urządzeń / minimalne parametry 

wymagane przez Zamawiającego 

Opis techniczny oferowanego produktu 

(uwaga kolumnę wypełnia Wykonawca, który dokument ten przedkłada Zamawiającemu w 

trybie art. 26 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie SIWZ) 

 

Opis winien potwierdzać spełnienie wszystkich wymagań określonych w kol. 2 

1. 2. 3. 

1. 

 

Nazwa sprzętu/wyposażenia:     Detektor ultradźwięków i rejestrator szerokopasmowy 

Ilość:  1 sztuka 

Parametry sprzętu/wyposażenia: 

Praca w trybie Frequency divison 

Zakres częstotliwości 10-120 kHz (min.) 

Zastosowanie Aktywne, sterowane obserwatorem 

Mikrofon kierunkowy 

Wyjścia do słuchawek i dyktafonu/nagrywarki 

 

Marka, model: 

 

Parametry 

2. 

 

Nazwa sprzętu/wyposażenia Pułapka harfowa na nietoperze 

Ilość:  1 sztuka 

Parametry sprzętu/wyposażenia : 

Pułapka o konstrukcji dwurzędowej 

Powierzchnia łowna  min. 4,2 m2 

 

Marka, model: 

 

Parametry 
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3. 

 

Nazwa sprzętu/wyposażenia Pułapka żywołowna na gryzonie i inne drobne ssaki 

Ilość:  10 sztuk 

Parametry sprzętu/wyposażenia : 

Pułapka żywołowna na gryzonie i inne drobne ssaki 

Materiał - aluminium lub stal galwanizowana 

Rozmiar  

Długość min. 16 cm,  

wys. min.5,5 cm, 

szer. min. 6,6 cm 

 

Marka, model: 

 

Parametry 

4. 

 

Nazwa sprzętu/wyposażenia Fotopułapka 

Ilość:  3 sztuki 

Parametry sprzętu/wyposażenia : 

Czujnik ruchu  min. 10 m 

Zasięg lampy doświetlającej min. 10 m 

Karta pamięci min.32 GB 

Obudowa metalowa, bateria słoneczna,  ładowarka 

 

Marka, model: 

 

Parametry 

5. 

 

Nazwa sprzętu/wyposażenia Sieci ornitologiczne i chiropterologiczne 

Ilość:  5 sztuk 

Parametry sprzętu/wyposażenia : 

długość min. 9 m 

wysokość min. 3,2 m 

Rozmiar oczka 30 x 30 mm 

Grubość przędzy 70/2 

Marka, model: 

 

Parametry 
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6. 

 

Nazwa sprzętu/wyposażenia Tyczki do sieci orn. i chiropterologicznych 

Ilość:  5 zestawów 

Parametry sprzętu/wyposażenia : 

Zestaw 2 sztuki 

Wysokość po rozłożeniu min. 3,5 m 

Konstrukcja teleskopowa 

 

Marka, model: 

 

Parametry 

7. 

 

Nazwa sprzętu/wyposażenia Pułapka zatrzaskowa ornitologiczna 

Ilość:  5 sztuk 

Parametry sprzętu/wyposażenia: 

Rozmiar  30 cm x 30 cm ( 2cm) 

Przeznaczenie do chwytania drobnych ptaków 

Obudowa z metalowej ramki obszytej od spodu siecią, a od góry materiałem 

 

Marka, model: 

 

Parametry 

8. 

 

Nazwa sprzętu/wyposażenia Pułapka zatrzaskowa na ptaki drapieżne 

Ilość:  5 sztuk 

Parametry sprzętu/wyposażenia : 

Rozmiar 80 x 90 x 45 cm ( 4cm) 

Marka, model: 

 

Parametry 

9. 

 

Nazwa sprzętu/wyposażenia Siatka planktonowa 

Ilość:  1 sztuka 

Parametry sprzętu: 

Długość siatki: min. 50cm 

Średnica siatki:  45cm (±5cm) 

Średnica otworu wlotowego:  min.10cm 

Wysokość osłony:  min. 10cm 

Wielkość oczek siatki:  40 mikronów 

Materiał siatki: siatka syntetyczna 

Marka, model: 

 

Parametry 
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Typ żerdzi:  teleskopowa 

Długość żerdzi: 150 - 390cm 

Inne parametry: 

Siatka planktonowa z osłoną otworu i mechanizmem zamykającym 

• wykonana z materiału odpornego na gnicie, promieniowanie UV i oleje 

• wyposażona w łatwy do odłączenia zbiornik próby z zaworem umożliwiającym 

opróżnienie 

• w zestawie z workiem ochronnym do przechowywania. 

• drążek (żerdź) teleskopowy wykonany z włókna szklanego, wyposażony w mechanizm 

uwalniający do szybkiego montażu siatek 

 

 

 

 

 

……………………… dnia ………………                             ……………………………………. 
              (miejscowość)                                                                                                                             (podpis i pieczątka uprawomocnionego 

                                                                                                                                                                             przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 


