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1. Wymagania dotyczące parametrów technicznych urządzeń do pomiaru jakości powietrza 

Przedmiotem zamówienia jest zakup, zamontowanie oraz uruchomienie profesjonalnego zestawu 
czujników pomiarowych w ramach projektu pn. ”Pilotażowe wdrożenie inteligentnych i innowacyjnych 
rozwiązań Human Smart City dla miasta Rawicza z uwzględnieniem założeń Strategii Zrównoważonego 
Rozwoju Gminy Rawicz”. 

Klasyfikacja przedmiotu zamówienia wg kodu CPV:  

51210000-7  Usługi instalowania urządzeń pomiarowych 
72320000-4  Usługi bazy danych 
35125100-7 Czujniki 

W ramach zadania Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia, zamontowania oraz 
uruchomienia sieci czujników umożliwiających analizę wybranych zanieczyszczeń. 

Sieć pomiarowa będzie składała się z urządzeń pomiarowych wyposażonych w sensory pyłów 
zawieszonych (PM1, PM2.5, PM10). 

Przedmiotem zamówienia jest zakup, montaż oraz uruchomienie pięciu urządzeń pomiarowych jak 
również udostępnienie systemu prezentującego zebrane dane. 

 

1.1. Wymogi techniczne urządzeń pomiarowych: 

1) W przypadku pyłów urządzenie powinno zapewniać możliwość pomiaru w trybie ciągłym stężeń 
osobno frakcji pyłu zawieszonego o średnicy aerodynamicznej zastępczej nieprzekraczającej 
10 μm, średnicy aerodynamicznej zastępczej nieprzekraczającej 2,5 μm oraz średnicy 
aerodynamicznej zastępczej nieprzekraczającej 1 μm; 

2) W zakresie pomiarów stężeń pyłów PM: 
 Użyte czujniki powinny posiadać świadectwo wzorcowania lub deklarację zgodności z 

metodykami referencyjnymi lub inną formę udokumentowania jakości pomiarów oraz  
niepewność pomiaru. 

 Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia i udokumentowania wyników pomiarów 
wykonanych za pomocą użytych czujników w środowisku zewnętrznym (w rzeczywistych 
warunkach atmosferycznych) z urządzeniem referencyjnym lub zgodnym z referencyjnym 
trwających nieprzerwanie przez 6 miesięcy na terenie Polski. Czujniki muszą być 
wyposażone w element kondycjonujący próbkę powietrza przed pomiarem, w celu 
podgrzania jej powyżej punktu rosy.  

 Pomiar wszystkich mierzonych wielkości musi być możliwy w trybie ciągłym (tzn. nie 
rzadziej niż co 1 sekundę). 

 Średnia częstotliwość przesyłania pomiarów na serwer powinna wynosić ok. 1 pomiar/min. 
 Przesyłanie danych pomiarowych powinien odbywać się przez sieć LoraWan 

(zapewniającą transmisję w bardzo  dużych odległościach bez generowania dodatkowych 
kosztów) do bazy danych wskazanej przez Zamawiającego za pomocą oprogramowania 
dostarczonego przez Wykonawcę oraz dodatkowo stworzenie aplikacji zgodnie z punktem 
1.4 poniżej. 

 Urządzenie powinno posiadać certyfikat CE (dopuszcza się przedstawienie oświadczenia 
producenta o spełnianiu przez dostarczone urządzenie wymagań do uzyskania certyfikatu 
CE, tzw. Deklarację CE). 

 Urządzenie musi być odporne na zmieniające się warunki atmosferyczne i umożliwiać 
wykonywanie pomiarów w zakresie temperatur -30oC – +50oC, w zakresie wilgotności 
względnej: 15-95% RH. 
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 Urządzenie powinno posiadać możliwość montażu na ścianach zewnętrznych budynków i 
masztach w sposób umożliwiający zamontowanie i zdemontowanie bez naruszenia 
właściwości miejsca. 

 Urządzenie powinno mieć możliwość podłączenia do sieci zasilającej niskiego napięcia 
(230 V, 50 Hz). 

 Przesyłanie danych z urządzeń pomiarowych powinien odbywać się przez sieć GSM.  
 Do urządzenia powinna być dołączona instrukcja obsługi w języku polskim oraz 

dokumentacja techniczna. 

1.2. Minimalne wymagane parametry czujników: 

 Pyły zawieszone: wszystkie frakcje w zakresie od 0 do 1000 μg/m3 z rozdzielczością 1 
μg/m3 

1.3. Lokalizacje czujników powinny gwarantować spełnienie poniższych wymagań:  

 Przepływu powietrza wokół czujnika nie powinny ograniczać żadne przeszkody (w 
promieniu co najmniej 270° lub 180° w przypadku pomiarów zlokalizowanych przy linii 
zabudowy).  

 Czujnik powinien być położony w odległości kilku metrów od budynków, balkonów, drzew i 
innych przeszkód.  

 Zasadą ogólną jest, że czujnik znajduje się od 1,5 m (strefa oddychania) do 4 m powyżej 
poziomu gruntu. W niektórych wypadkach konieczne może okazać się umieszczenie go 
wyżej niż 4 m, zwłaszcza gdy czujnik ma być reprezentatywny dla większego obszaru. Aby 
uniknąć bezpośredniego zasysania substancji przed ich dostatecznym zmieszaniem z 
powietrzem, nie umieszcza się czujników w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł emisji 
zanieczyszczenia.  

 Minimalna odległość czujnika od najbliższego źródła niskiej emisji: ok. 30 m (aby 
wykluczyć bezpośrednie oddziaływanie jednego źródła niskiej emisji na wyniki pomiarów).  
 

1.4. Wymagania dotyczące zbierania i prezentacji danych 

1) Do Wykonawcy należy opracowanie, udostępnienie i wdrożenie w zasobach Zamawiającego 
aplikacji zapewniającej wizualizację danych pomiarowych składającą się co najmniej z: 
 dedykowanego gminie Rawicz portalu informacyjnego o Systemie z uzgodnionym 

zakresem treści informacyjnej dla mieszkańców; projekt portalu oraz treści informacyjne 
mają zostać zaakceptowane przez Zamawiającego; 

 dedykowanego panelu administracyjnego dla pracowników Urzędu Gminy Rawicz 
umożliwiającego dokonywanie analizy uzyskanych danych pomiarowych; 

 dedykowanego Gminie Rawicz interaktywnego panelu informacyjnego zgodnego z 
kolorystyką strony internetowej Urzędu Gminy Rawicz, na którym mają zostać 
zaprezentowane lokalizacje stacji oraz dane pomiarowe; panel zawierać ma zakładkę 
informującą o możliwości zadawania pytań dotyczących Systemu, zgłaszania 
nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, uwag technicznych czy awarii wraz z 
formularzem przesyłającym ww. pytania; projekt panelu ma zostać zaakceptowany przez 
Zamawiającego;  

 dedykowanego Gminie Rawicz widgetu zgodnego z kolorystyką strony internetowej Urzędu 
Gminy Rawicz do umieszczenia na stronie rawicz.eu; projekt widgetu ma zostać 
zaakceptowany przez Zamawiającego;  

2) Dostęp do danych ma być realizowany z poziomu przeglądarki internetowej; 
3) Do Wykonawcy należy opracowanie, udostępnienie i wdrożenie w zasobach Zamawiającego 

API umożliwiającego parametryzowany dostęp do aktualnych i historycznych danych 
pochodzących z czujników; 
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4) Dla aplikacji oraz API Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację techniczną oraz 
użytkownika, a także przeszkolić wskazaną liczbę osób w posługiwaniu się systemem. 

 

1.5. Pozostałe wymagania: 

1) Wykonawca jest zobowiązany do: 
 Montażu czujników w odpowiednich miejscach na obiektach wraz z podłączeniem ich do 

wewnętrznych sieci elektrycznych. Miejsce podłączenia oraz sposób prowadzenia instalacji 
ustalony zostanie na etapie realizacji z Zamawiającym i zarządcą obiektu. 

 Wykonania i przekazania licencji na oprogramowanie do odbierania wyników z urządzeń 
pomiarowych i ich zapisywania w infrastrukturze Zamawiającego zgodnie z wymogami 
dostarczonymi przez Zamawiającego.  

 Wykonania i uruchomienia komunikacji pomiędzy dostarczanymi urządzeniami i 
oprogramowaniem.  

 Przetestowania i uruchomienia kompletnego systemu (urządzeń oraz oprogramowania) 
wraz ze szkoleniem pracowników. 

2) Wymagany minimalny okres gwarancji: (zgodnie z zapisami SWZ).  
 W trakcie okresu gwarancyjnego wymagana jest bieżąca obsługa sieci pomiarowej, w tym 

jej serwisowanie oraz naprawa. 
 

2. Lokalizacja urządzeń do pomiaru jakości powietrza 

1) Budynek komunalny przy ul. Rynek 35 (dz. nr 748). 
2) Budynek Sali sportowej przy ul. Kopernika 9 (dz. nr 630).  
3) Budynek komunalny przy ul. Piotra Skargi 7 (dz. nr 258/3). 
4) Budynek gospodarczy na terenie targowiska miejskiego, ul. Marcinkowskiego (dz. nr 1255/2). 
5) Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Rawiczu, ul. Mickiewicza 16  (dz. nr 1112). 

 

 


