
Załącznik A Specyfikacja techniczna 

 

 

Specyfikacja techniczna automatycznego systemu pomiarów parametrów 

meteorologicznych (AWOS) 

I. Wymagania ogólne 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej, wykonanie 

zaprojektowanej infrastruktury, dostawa, instalacja i uruchomienie automatycznego systemu 

pomiarów parametrów meteorologicznych, na terenie lotniska Lublin. 

Wyspecyfikowane wymagania są minimalnymi, które system musi wypełniać, rzeczywiste 

parametry i wymagania systemu mogą być lepsze niż wymienione, ale nie mogą być gorsze.  

Miejsca instalacji poszczególnych elementów systemu winny być zaprojektowane i wykonane 

w miejscach tak, aby wykonywane pomiary były reprezentatywne dla drogi startowej i 

lotniska a jednocześnie spełniały wymagania związane z bezpieczeństwem statków 

powietrznych. Przy lokalizacji elementów pomiarowych systemu AWOS należy uwzględnić 

obowiązujące w tym zakresie przepisy zawarte w dokumentach ICAO.  

Urządzenia powinny być zabezpieczone przed wyładowaniami atmosferycznymi i uziemione. 

 

II. Ocena istniejącej infrastruktury  

W celu zainstalowania systemu w strefie operacji lotniczych przewidziane zostały lokalizacje 

poszczególnych składowych systemu tj. Ogródka Meteo, Ceilometrów, RVR oraz stanowiska 

pomiaru kierunku i prędkości wiatru (WKW). Do tych lokalizacji zostało doprowadzone 

zasilanie elektroenergetyczne – zakończone w miejscu lokalizacji złączem kablowym oraz 

linie kablowe TKM  zakończone – zakończone w miejscu lokalizacji słupkiem kablowym 

Zamawiający zobowiązuje się umożliwić Wykonawcy wizję lokalną w celu oceny stanu 

technicznego istniejącej infrastruktury teletechnicznej oraz oceny możliwości jej 

wykorzystania lub dostosowania do potrzeb projektowych Wykonawcy. 

Wykonawca musi przy tym określić wszystkie niezbędne prace instalacyjne, takie jak 

przygotowanie odpowiednich podstaw (fundamentów)dla instalowanych czujników 

pomiarowych i innych elementów układu lub niezbędnych urządzeń pomocniczych. 

Istniejące kanały kablowe i wolne pary obecnie dostępnych przewodów powinny być 

wykorzystane w możliwie maksymalnym stopniu. 

 

III. Wymagania dla wykonawcy  

Zaprojektowanie i instalacja dostarczonego kompletnego systemu AWOS, obejmującego: 

podłączenie nowych czujników meteo, dostosowanie okablowania, złączy, interfejsów, oraz 

podłączenie do jednostek centralnych sieci LAN z terminalami, a także uruchomienie i 

przetestowanie układu wraz z oprogramowaniem komputerowym, zakończone formalną 

akceptacją techniczną, będzie realizowana przez dostawcę wymaganego systemu AWOS 

zwanego dalej Wykonawcą. 

 

IV. Wymagania dla systemu AWOS (m.in. infrastruktura, zasilanie, architektury 

systemu) 



1. Przed przystąpieniem do wykonania dokumentacji technicznej, Wykonawca jest 

zobowiązany przedstawić Zamawiającemu koncepcję rozwiązań w szczególności 

zawierającą: 

 lokalizację poszczególnych stanowisk pomiarowych systemu AWOS, których nie 

przewidział Zamawiający;  

 połączenia stanowisk pomiarowych z centralnym serwerem systemu (transmisji 

danych); 

 opis wymagań gwarancji zasilania energetycznego systemu AWOS wraz z 

uziemieniem urządzeń; 

 schemat dostarczenia informacji meteorologicznych do terminali użytkowników; 

 wstępny projekt architektury systemu wraz z projektem zobrazowania danych dla 

poszczególnych użytkowników oraz proponowaną konfiguracją/specyfikacją 

sprzętu komputerowego. 

 wykonanie instalacji okablowania przyłączeniowego urządzeń systemu AWOS do 

infrastruktury energetycznej oraz teletechnicznej lotniska – istniejących złącz 

energetycznych i słupków kablowych TKM (których szczegółową lokalizację 

obrazuje załącznik nr A (Przebieg trasowy proj. systemu łączności przewodowej-

lokalizacja Ogródka METEO) biegnących do pomieszczenia przewidzianego dla 

serwera systemu.  

 

 

2. Przewiduje się, że system zostanie uruchomiony włącznie z wykonaniem stanowisk do 

instalacji poszczególnych składowych systemu. Wykonawca dostarczy odpowiednią 

dokumentację techniczną opartą o zaprojektowane rozmieszczenie elementów systemu 

i uzgodni ją z Zamawiającym. Transmisja danych pomiędzy serwerem i stanowiskami 

użytkowników będzie prowadzona w oparciu o istniejącą i udostępnioną przez 

Zamawiającego infrastrukturę sieciową.  

3. Zamawiający przewiduje, że transmisja danych pomiędzy czujnikami, a serwerem 

systemu będzie zrealizowana w technologii miedzianej, w związku z czym 

Wykonawca wyposaży system w odpowiednie urządzenia umożliwiające wspomnianą 

transmisję danych w czasie rzeczywistym. Zamawiający stawia do dyspozycji 

Wykonawcy posiadaną infrastrukturę energetyczną i teletechniczną, która została 

wybudowana zgodnie z dokumentacją, którą Zamawiający udostępni Wykonawcy. 

Zmawiający przewiduje, że w skład systemu będą wchodziły: 

1) Dwa stanowiska ceilometrów do pomiaru wysokości podstawy chmur 

zainstalowane na przedłużeni osi drogi startowej (zwykle w strefie środkowego 

markera systemu lądowania według wskazań przyrządów); 

2) Trzy stanowiska do określania widzialności wzdłuż drogi startowej (RVR) 

zlokalizowane z boku drogi startowej, w odległości nie większej niż 120 m od jej 

osi, na wysokości strefy przyziemienia i oderwania oraz w strefie środkowej drogi 

startowej. Przy obliczaniu RVR musi być uwzględniona intensywność świateł 

używanych na drodze startowej oraz jasność tła; 

3) Dwa stanowiska pomiaru kierunku i prędkości wiatru zlokalizowane w pobliżu 

strefy przyziemienia i oderwania drogi startowej zainstalowane na masztach na 

wysokości 10 m nad poziomem gruntu w najmniejszej możliwej odległości od osi 

drogi startowej z uwzględnieniem nie przebijania płaszczyzn ochronnych.  Maszty 



muszą być wyposażone w światła przeszkodowe i posiadać konstrukcję łamliwą 

oraz instalację odgromową; 

4) Kompletnie wyposażony ogródek meteorologiczny wraz z ogrodzeniem z 

zainstalowanymi urządzeniami: 

 miernik temperatury i wilgotności na wysokości 2 m nad poziom gruntu, 

 stanowisko temperatury przygruntowej (termometr, uchwyt z regulowaną 

zdalnie wysokością), 

 stanowisko do pomiaru prędkości i kierunku wiatru zainstalowany na 

maszcie na wysokości 10 m nad poziom gruntu, 

 deszczomierz o powierzchni wylotu 200 cm
2
 i wysokości instalacji  1 m 

nad poziom gruntu, 

 stanowisko do pomiaru ciśnienia atmosferycznego. 

 

5) Dwa wskaźniki pogody bieżącej wraz z miernikami widzialności (MOR) w 

pobliżu stanowisk ceilometrów 

6) Stanowisko czujnika wyładowań. 

7) Serwery systemu w układzie klastra (zespół komputerów dublujących swoje 

funkcje) zapewniający zbieranie, archiwizację, przetwarzanie danych w sposób 

niezawodny niezależnie od ewentualnych awarii i przesyłający dane do terminali 

użytkowników.  

8) Terminale użytkowników wraz z odpowiednim oprogramowaniem, na których 

będzie wizualizacja aktualnych danych meteorologicznych. Przewiduje się 

zainstalowanie terminali w pomieszczeniach: 

 Lotniskowego biura meteorologicznego/Lotniskowej Stacji Meteorologicznej 

(LBM/LSM), 

 TWR, 

 Dyżurnego portu, 

 Biura odpraw załóg, 

 Technicznym (serwisowym). 

Dodatkowo należy przewidzieć dostarczenie jednego terminala zapasowego.  

 

4. System winien mierzyć, gromadzić i przetwarzać dane meteorologiczne w czasie 

rzeczywistym oraz prezentować je na stanowiskach użytkowników wskazanych przez 

Zamawiającego zgodnie z wymaganiami ICAO i WMO. 

 

5. Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszelki sprzęt pomocniczy jaki jest niezbędny do 

eksploatacji systemu taki jak: np. maszty pod wiatromierze, klatki meteorologiczne 

lub osłony antyradiacyjne, odbudowy, osłony, skrzynki przyłączeniowe, rozdzielacze 

sygnału, zasilacze, itd. Maszty powinny być malowane i wyposażone w światła 

przeszkodowe zgodne z obowiązującymi przepisami. Maszty instalowane w pobliżu 

drogi startowej winny być wykonane w sposób gwarantujący, w razie kolizji, 

bezpieczeństwo statku powietrznego. 

 

6. Automatyczny system pomiarów parametrów meteorologicznych winien posiadać 

odpowiedni system autokontroli, wykrywający błędy w działaniu i generujący 

komunikaty dla operatora systemu (personel techniczny/serwisowy) o niesprawności 

poszczególnych elementów systemu. Komunikaty te winny być archiwizowane.  

Alarmy generowane przez system powinny dotyczyć:  

 diagnostyki czujników i rejestratora danych, 



 kontroli jakości mierzonych danych (zakres, spójność pomiarowa itd.), 

 przekroczenia zdefiniowanych przez użytkownika wartości mierzonych 

parametrów, 

 błędów transmisji danych. 

  

Ponadto oprogramowanie terminala serwisowego (maintenance) winno umożliwić: 

 zdalny dostęp do funkcji serwisowych urządzeń, 

 zdalną konfigurację, kalibrację,  

 podgląd parametrów pracy oraz statusu  urządzenia, 

 sygnalizację błędów wraz z ich kodem opisanym w dokumentacji, 

 tworzenia i zapisywania historii zdarzeń (alarmów) z możliwością jej wydruku. 

 

7. System musi gwarantować archiwizację danych przez okres minimum 90 dni 

(preferowany okres 1 roku) wraz z możliwością dokonywania przez operatora systemu 

archiwizacji danych na innych nośniach np. zewnętrznych dyskach HDD oraz ich 

wydruku. 

 

8. System powinien umożliwiać autoryzację danych poprzez ręczną korekcję i 

potwierdzanie wskazań generowanych przez system w przypadku, kiedy obserwator 

LBM/LSM uzna to za stosowne. Poprawiony element powinien być wyróżniony np. 

być prezentowany na żółtym tle. Ponadto system powinien umożliwiać wysyłanie 

przez obserwatora LBM/LSM danych i informacji meteorologicznych (m.in. 

niemierzonych przez AWOS), które będą prezentowane na terminalach użytkowników 

w postaci tekstu otwartego i/lub skrótów.   

 

9. System powinien wspomagać obserwatora LBM/LSM w zakresie półautomatycznego 

i automatycznego redagowania standardowych depesz WMO tj. METAR/SPECI. 

 

10. Dodatkowo system powinien umożliwiać wysyłanie/dystrybucję depesz poprzez sieć 

AFTN. Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do sieci AFTN. 

 

11. Wykonawca dostarczy wyposażenie serwisowe – specjalistyczne narzędzia lub 

zestawy umożliwiające konserwację i kalibrację urządzeń, wchodzące w skład 

podstawowego wyposażenia serwisowego w narzędzia ręczne i elektronarzędzia. 

 

12. System AWOS winien posiadać gwarantowane zasilanie. Gwarancję takiego zasilania 

daje udostępniona przez Zamawiającego infrastruktura energetyczna i teletechniczna. 

13. System AWOS winien mieć możliwość synchronizacji czasu systemu według GPS. 

lub mieć możliwość pobierania informacji korygujących czas ze systemu centralnego 

zegara jaki funkcjonuje  na lotnisku PL Lublin. 

 

V. Wymagania dla czujników, oprogramowania i prezentacji danych 

 

1. Automatyczny system pomiarów parametrów meteorologicznych ma zapewnić 

pomiary i określanie następujących elementów meteorologicznych reprezentatywnych 

dla drogi startowej i lotniska: 

1) Prędkość i kierunek wiatru 

2) Wysokość podstawy chmur wraz szacowaniem wielkości zachmurzenia 



3) Widzialność wzdłuż drogi startowej – RVR 

4) Widzialność  

5) Ciśnienie (QNH i QFE dla odpowiedniego progu) 

6) Temperatura, wilgotność względna i temperatura punktu rosy 

7) Opad atmosferyczny 

8) Temperatura przygruntowa 

9) Określenie odpowiednich parametrów na podstawie czujnika pogody bieżącej 

10) Określenie stanu pasa 

11) Określenie występowania wyładowań atmosferycznych 

 

Ad 1). Prędkość i kierunek wiatru – zgodnie z zapisami pkt 4.1 Dodatku 3 Załącznika nr 3 

ICAO oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie 

lotniczych urządzeń naziemnych. 

Moduł wiatrowy musi podawać następujące informacje: 

 jednostki prędkości KT 

 chwilową wartość prędkości i kierunku wiatru 

 uśrednione za 2 i 10 minut wartości kierunku i prędkości wiatru 

 zmienności kierunku wiatru 

 minimalny i maksymalny wiatr 

 porywy 

 składowe wiatru (poprzeczną i podłużną wektora prędkości wiatru określoną w 

stosunku do kierunku drogi startowej, zaokrąglone do pełnych jednostek)  

 

Dane winny być prezentowane na terminalach użytkowników oraz na konfigurowanych 

wyświetlaczach systemu tzw. surowych wiatrów zlokalizowanych w TWR i Lotniskowego 

Biura Meteorologicznego (LBM). 

System winien dokładnie identyfikować/wskazywać z jakiej części drogi startowej 

pochodzą dane wiatrowe. 

System winien uwzględniać przy określaniu parametrów wiatru nieciągłości kierunku 

i/lub prędkości wiatru. 

Czujniki winny być ogrzewane, przy czym ilość doprowadzonego ciepła powinna 

gwarantować stabilną pracę w różnych warunkach atmosferycznych, zapobiegać 

obmarzaniu przyrządów i stabilizować ich temperaturę pracy.  

Do pomiarów kierunku i prędkości wiatru Zamawiający wymaga zastosowania 

wiatromierzy ultradźwiękowych, o ogrzewanej części pomiarowej, które jest dostosowane 

do warunków klimatycznych miejsca instalacji (temperatura pracy od -55 do +60
o
C oraz 

wilgotności <5 – 100 %). 

Kierunek wiatru powinien być określony w odniesieniu do północy geograficznej. 

Ilość zestawów pomiarowych 4 kpl. (w tym jeden rezerwowy). 

 

Ad 2). Wysokość podstawa chmur – zgodnie z zapisami pkt. 4.5 Dodatku 3 Załącznika nr 3 

ICAO oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie 

lotniczych urządzeń naziemnych. 

 

Przyrząd do pomiaru wysokości podstawy chmur winien bazować na metodzie optycznej 

pomiaru z wykorzystaniem wiązki laserowej. Zastosowany laser winien być najwyższej 

klasy bezpieczeństwa (wysoki standard np.IEC-825). 

Przyrząd winien być wyposażony w wewnętrzne układy gwarantujące przeźroczystość 

okien pomiarowych w czasie opadów oraz w warunkach zimowych. Temperatura pracy od 

– 40 do +60
o
C i wilgotności 0-100 %. 



Oprogramowanie dla celiometrów winno obliczać wysokość podstawy chmur lub zasięg 

widzialności pionowej odpowiednio dla potrzeb przekazywania depeszy METAR i 

lokalnych komunikatów meteorologicznych.  

Oprogramowanie powinno umożliwiać szacowanie wielkości zachmurzenia. 

 

Ad 3). Widzialność wzdłuż drogi startowej (RVR) – zgodnie z zapisami pkt. 4.3 Dodatku 3 

Załącznika nr 3 ICAO oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 maja 2004 r. w 

sprawie lotniczych urządzeń naziemnych. 

Do wyznaczenia RVR Zamawiający wymaga zastosowania mierników działających na 

zasadzie pomiaru współczynnika rozproszenia światła.  

Oprogramowanie do szacowania RVR winno uwzględniać luminację tła oraz aktualnie 

ustawioną intensywność świateł drogi startowej.  

System winien umożliwiać automatyczne wprowadzanie zmian intensywności świateł 

drogi startowej dla potrzeb szacowania RVR zsynchronizowane z ustawieniem świateł 

drogi startowej.  

Temperatura pracy od – 50 do +60
o
C i wilgotności 0-100 %. 

Urządzenie winno być wyposażone w układ zapobiegający osadzaniu się rosy i opadów 

na optycznych częściach przyrządu. 

Miernik winien posiadać możliwość ręcznej kalibracji. Wykonawca dostarczy urządzenia 

niezbędne do przeprowadzenia okresowej kalibracji przyrządu.  

 

Ad 4). Widzialność – zgodnie z zapisami pkt. 4.2 Dodatku 3 Załącznika nr 3 ICAO oraz 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie lotniczych urządzeń 

naziemnych. 

 

Oprogramowanie dla czujników widoczności w szczególności powinno spełniać 

następujące warunki: 

 dla depeszy METAR system powinien szacować widzialność przeważającą oraz 

minimalną (zgodnie z kryteriami); 

 dla potrzeb komunikatów lokalnych system musi szacować widzialność 

reprezentatywną dla kompleksu dróg startowych, która nie jest tożsama z 

widzialnością przeważającą. 

 zakres widzialności musi zawierać się co najmniej od 50 metrów do 10 

kilometrów. 

Urządzenia powinny być wyposażone w ogrzewanie zapobiegające osadzaniu się rosy i 

opadów w tym opadów stałych na optycznych częściach przyrządu. 

Temperatura pracy od – 50 do +60
o
C i wilgotności 0-100 %. 

Miernik powinien mieć możliwość ręcznej kalibracji. 

Wykonawca  dostarczy  urządzenia  niezbędne  do  przeprowadzenia  okresowej 

kalibracji   przyrządu.   W   przypadku   zastosowania   do   określania   widzialności i 

RVR tego samego typu przyrządu, Zamawiający dopuszcza dostarczenie 1 zestawu 

urządzeń do kalibracji. 

Miernik widzialności powinien również pracować, jako detektor zjawisk 

meteorologicznych (miernik pogody biedzącej - Present Weather Sensor) i wtedy w 

przypadku wystąpienia opadu mżawki, deszczu, śniegu mgły i innych zjawisk powinien 

generować odpowiednie informacje wizualizowane na terminalach użytkowników. 

 

Ad 5). Ciśnienie – zgodnie z zapisami pkt. 4.7 Dodatku 3 Załącznika nr 3 ICAO oraz 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie lotniczych urządzeń 

naziemnych. 



Wartości ciśnienia QNH i QFE dla każdego progu drogi startowej winny być obliczone na 

podstawie ciśnienia mierzonego na poziomie barometru zgodnie z ich definicjami.   

Temperatura pracy od – 50 do +60
o
C i wilgotności 0-100 %. 

Budowa czujnika pomiaru ciśnienia atmosferycznego winna być oparta na trzech 

aneroidach. 

Zamawiający przewiduje zainstalowanie dodatkowego miernika ciśnienia w 

pomieszczeniu operacyjnym Lotniskowego Biura Meteorologicznego. 

System powinien umożliwiać prezentację danych w jednostkach – hPa, mmHg i inHg oraz 

podawać liczy całkowite i/lub z 1 cyfrą dziesiętną  

 

Ad 6). Temperatura, wilgotność i temperatura punktu rosy - zgodnie z zapisami pkt. 4.6 

Dodatku 3 Załącznika nr 3 ICAO oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 maja 

2004 r. w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych. 

Czujnik/czujniki do określania temperatury i wilgotności winny być umieszczone 

wewnątrz żaluzjowej osłony radiacyjnej koloru białego. Ze względu na konieczność 

przeprowadzania okresowej kontroli czujnik/czujniki, winny być łatwo wymienialne na 

elementy zapasowe. 

Wartości pochodne, jak temperatura punkt rosy winna być obliczana na podatnie pomiaru 

temperatury i wilgotności względnej. Obliczona wartość temperatury punkt rosy powinna 

być rejestrowana z rozdzielczością 0,1
o
C i okresem rejestracji odpowiadającym okresowi 

rejestracji temperatury.  

System powinien umożliwiać konfigurację jednostek temperatury w 
O
C i F. 

Ilość czujników – 3 kpl.  

 

Ad 7). Opad atmosferyczny 

Do pomiarów opadu atmosferycznego należy przewidzieć deszczomierz działający w 

oparciu o zasadę korytka wywrotnego (tippet bucket) o parametrach: powierzchnia wlotu 

200cm2/ standard WMO, rozdzielczość pomiaru 0,1 mm opadu i niepewności 

(dokładność) pomiaru  ±0,1 mm dla ≤ 5mm i  ±2% dla  opadu powyżej > 5mm. Próg 

zadziałania 0,1 mm. Wysokość opadu winna być prezentowana w mm.  Zakres pracy od -

40 do +50 
o
C. 

Tryb pomiaru - rejestracja czasu wystąpienia każdego pojedynczego impulsu 

pomiarowego równego 0,1 mm opadu atmosferycznego.  Jako  dobę opadową należy 

przyjąć okres  od godziny 6 UTC dnia bieżącego, do godziny 6 UTC dnia następnego. 

Przyrząd powinien posiadać prosty, ale precyzyjny system regulacji punktu zadziałania 

korytka wywrotnego 

System ogrzewania - Przyrząd powinien posiadać efektywny system ogrzewania 

zapewniający ciągłość pracy w warunkach zimowych. System ogrzewania powinien 

załączać się gdy temperatura lejka deszczomierza spada poniżej 4°C i wyłączać po 

osiągnięciu +6,5°C. 

Zamawiający wymaga również dostarczenia sygnalizatora opadów, którego 

zadaniem jest określenie momentu rozpoczęcia i zakończenia opadu i generowanie 

odpowiedniego alarmu. 

 

Ad 8). Wskaźnik/czujnik pogody bieżącej 

Wskaźnik winien umożliwiać podanie widzialności, intensywność i klasyfikację opadu, 

detekcję zjawisk meteorologicznych m.in. mgła, opad.  

Oprogramowanie winno umożliwiać ocenę pogody i wygenerować raporty zgodnie z 

wymaganiami WMO (zgodnie z tabelą kodów 4678) i ICAO. 

Temperatura pracy od – 50 do +60
o
C i wilgotności 0-100 %. 



 

 

Ad. 9). Temperatura przygruntowa 

System winien umożliwiać prezentację i rejestrację temperatury przygruntowej 

Stanowisko winno być wyposażone w termometr zainstalowany w uchwycie z 

regulowaną zadanie wysokością.  

System powinien umożliwiać konfigurację jednostek temperatury w 
O
C i F. Format 

danych w postaci liczby całkowitej lub z 1 cyfrą dziesiętną.  

Zakres pomiaru od -40 do +60 
o 
C z pożądaną dokładnością <+/- 0,5

o
C. 

Temperatura pracy od – 40 do +60
o
C. 

 

2. Oprogramowanie musi wskazywać użytkownikom z jakiego progu i z którego czujnika 

aktualnie pochodzą wykorzystywane dane meteorologiczne z podaniem ich jednostek. 

 

3. Oprogramowanie systemu musi umożliwiać prezentację danych meteorologicznych z 

uwzględnieniem potrzeb użytkowników tj. LBM/LSM, TWR, Dyżurny Portu w postaci 

odpowiednio zaprojektowanych ekranów/zakładek np. dane dla poszczególnych progów, 

zbiorcze dane z obu progów, itd.   

 

4. System powinien umożliwiać prezentację szczegółowych danych meteorologicznych z 

poszczególnych urządzeń np. RVR, kierunek i prędkość wiatru, itd., podając wartości 

chwilowe, średnie, minimalne, maksymalne w określonym przedziale czasu, ich 

zmienności. 

 

5. Dane i informacje meteorologiczne winny być prezentowane w postaci cyfrowej i 

graficznej w celu maksymalnego uproszczenia wykorzystywania ich przez 

poszczególnych użytkowników. 

 

6. Oprogramowanie winno umożliwiać generowanie depesz METAR/SPECI wraz z oknem 

do konfiguracji. 

 

7. Oprogramowanie winno umożliwiać ustawianie wartości progów dla danych 

meteorologicznych po przekroczeniu których system będzie generował alarm.  

 

8. Oprogramowanie powinno umożliwiać samodzielne konfigurowanie zawartości ekranów 

dla poszczególnych użytkowników. 

 

9. Terminal obserwatora LBM/LSM musi zawierać ekrany wykorzystywane przez TWR w 

celu autoryzacji danych. 

 

10. Oprogramowanie winno umożliwiać wykorzystywanie zobrazowania w tzw. trybie 

nocnym tj. zmiany koloru podkładu na którym prezentowane są dane meteorologiczne. 

 

11. Ponadto producent powinien dostarczyć na nośnikach CD/DVD i zapasowych dyskach 

(zgodnych z dostarczonym sprzętem) zainstalowane oprogramowanie dla jednostek 

centralnych oraz stacji roboczych (po 1 szt). Powyższe winno umożliwić instalację 

oprogramowania w przypadku konieczności wymiany/ naprawy sprzętu komputerowego. 

 

 



 

VI. Wymagania dla dokumentacji w tym FAT/SAT, szkolenia, licencji i warunków 

gwarancji 

 

1. Wykonawca wraz z systemem dostarczy instrukcje użytkowania, obsługi i eksploatacji 

systemu w języku polskim lub angielskim we wskazanej przez Zamawiającego ilości 

w wersji papierowej i elektronicznej (CD/DVD). Instrukcje te określą wymagania 

dotyczące przeglądów, konserwacji, wzorcowania/kalibracji i sprawdzenia 

laboratoryjnego poszczególnych elementów systemu.  

Ponadto Wykonawca dostarczy: 

 komplety kart gwarancyjnych urządzeń AWOS;  

 opis i instrukcje obsługi oprogramowania AWOS; 

 wyniki testów FAT miernik ów przed instalacją AWOS plus raport SAT ( z 

testów po instalacji systemu AWOS); 

 materiały szkoleniowe (przekazane na minimum 7 dni przed szkoleniem dla 

każdego uczestnika danego szkolenia) 

Wszystkie powyższe dokumenty Wykonawca dostarczy w formie papierowej i 

elektronicznej w ilości uzgodnionej z Zamawiającym. Pozostałe dokumenty zostały 

wymienione w pkt. III. (Wymagania dla wykonawcy). 

2.  Wykonawca przeprowadzi trwające 3 dni testy akceptacyjne (Site Acceptance Tests – 

SAT)  Systemu, mających na celu sprawdzenie poprawności pracy  Systemu oraz 

zgodności Systemu z wymaganiami określonymi w SIWZ.  Po pomyślnym 

zakończeniu testów , Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Raport z testów 

akceptacyjnych (Site Acceptance Tests Report).  

Przeprowadzenia następujących szkoleń dla pracowników Zamawiającego w języku 

polskim lub angielskim:  

 

a) szkolenie liderów Systemu w zakresie obsługi i konfiguracji 

Oprogramowania Systemu – dla 2-osób, trwające 3 dni, w siedzibie 

Zamawiającego,  

b) szkolenie inżynierów serwisu podstawowe w zakresie konserwacji i 

diagnostyki urządzeń Systemów– dla 4-osób, trwające 3 dni, w siedzibie 

Zamawiającego,  

c) szkolenie inżynierów serwisu zaawansowane w zakresie diagnostyki i 

napraw urządzeń oraz konfiguracji Oprogramowania Systemu - dla 4-osób, 

trwające 5 dni, w siedzibie Wykonawcy, koszty podróży personelu 

Zamawiającego z siedziby Zamawiającego do zakładu Wykonawcy i z 

powrotem, transport lokalny, noclegi, całodobowy dostęp do Internetu, 

wyżywienie oraz diety – ____PLN/1 dzień) pokrywa Wykonawca,  

d) szkolenie techników serwisu w zakresie utrzymania i konserwacji 

Systemów - dla 4-osób, trwające 2 dni, w siedzibie Zamawiającego,  

e) Wykonawca dostarczy na swój koszt materiały szkoleniowe w języku 

angielskim dla każdego uczestnika szkolenia oraz wręczy każdemu 

uczestnikowi szkolenia imienny certyfikat potwierdzający udział w 

szkoleniu, 

 

 

3. Przed dostawą i instalacją systemu, wykonawca zorganizuje i przeprowadzi, przy 

udziale przedstawicieli Zamawiającego (liczba uczestników 5 osób w czasie nie 

dłuższym niż 5 dni roboczych), w ramach kosztu kontraktu procedurę Factory 



Acceptance Test (FAT). Procedura i projekt protokołu FAT zostanie przedstawiony 

Zamawiającemu na minimum 2 tygodnie przed uzgodniona datą wykonania FAT. 

Procedura powinna zawierać minimum: 

1) Zdefiniowane i opisane metody testowania systemu; 

2) Funkcjonalne zasady testowania systemu, 

3) Kryteria potwierdzania „zgody-niezgodny” 

4) Dokumentację testów (protokół) 

5) Niezbędne świadectwa kalibracji i sprawdzenia (potwierdzone kopie) wszystkich 

czujników wchodzących w skład systemu wydane przez certyfikowane 

laboratorium, z kraju producenta/dostawcy, lub kraju zamawiającego lub innego 

kraju EU. Powyższe nie dotyczy urządzeń do pomiaru RVR i podstawy chmur 

oraz czujnika pogody bieżącej gdzie wymagane są fabryczne  

świadectwa/protokoły kalibracji systemu. 

4. FAT winien jednoznacznie stwierdzać, że przedstawiony system jest w pełni zgodny 

pod względem sprzętowym i softwarowym z wymaganiami, zamawiającego, czego 

dowodem będzie obustronnie podpisany protokół FAT. 

 

5. Po zainstalowaniu i uruchomieniu systemu oraz przeszkoleniu personelu 

Zamawiającego w zakresie wskazanym powyżej, zostanie wykonany Site Acceptance 

Test (SAT), którego protokół i dokumentacja będą stanowiły integralną cześć 

dokumentacji nieb jednej do uzyskania dopuszczenia do operacyjnego użytkowania 

systemu. Procedura SAT zostanie zaproponowana przez Wykonawcę, uzgodniona i 

zaakceptowana przez Zamawiającego. 

 

6. Wykonawca dostarczy licencje na oprogramowanie obejmujące jednostkę centralną i 

wszystkie terminale użytkowników (stacje robocze). 

 

7. Wykonawca udzieli gwarancji 24 miesiące na wszystkie elementy systemu AWOS. 

 

8. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia wsparcia w postaci HelpDesk 

24h/7dni (w zakresie telefonicznej pomocy w technicznych sprawach wymagających 

nagłej interwencji, a także w zakresie doradztwa technicznego dotyczącego bieżącej 

eksploatacji oraz w kierunku istotnych zmian i/lub rozwoju systemów AWOS na ww. 

lotniskach) w okresie gwarancji.  

 

Dodatkowo: 

Sprzęt komputerowy o min. konfiguracji: 

Komputer przenośny typu laptop:  

o Rozmiar matrycy: 15,4 cala 

o Rozdzielczość: 1280  x 800 lub wyższa 

o Procesor: Intel i3 lub kompatybilny lub równoznaczny lub wyższy 

o Szybkość: 2,0 GHz lub wyższa 

o RAM: 4GB DDR3  

o Karta graficzna: Zintegrowana lub oddzielna lub równoznaczna lub wyższa 

o Karta dźwiękowa: Zintegrowana  

o Dysk twardy: 250 GB SATA lub wyższy 

o Napęd: Dwuwarstwowa (Dual Layer) nagrywarka DVD (+/-R +/-RW) 



o Porty – co najmniej: 1 port VGA (D-SUB); 4 porty USB 2.0; 1 złącze Ethernet 

RJ 45; 

o Sieć: Karta sieciowa LAN (10/100/1000 przewodowa) RJ-45; Zintegrowana 

karta sieciowa Wireless LAN 802.11  

o Bluetooth: Tak 

o Bateria: LI-Ion 

o Gniazdo: Express Card 

 Oprogramowanie:  

o System operacyjny: Microsoft Windows 7 Prof. PL   

 Myszka: Laserowa lub optyczna, 3 przyciski z rolką (czarna) - USB 

 Torba: Torba do laptopa z komorą na dokumenty 

 Gwarancja: minimum 3 lata 

Komputer/terminal:  

o Procesor: Intel i3 lub równoznaczny lub wyższy 

o Szybkość: 2.50 GHz lub wyższy 

o Płyta główna: SATA3, PCI, PCI-E 16x, PCI-E 4x, VGA, ATX, Dual DDR3,  

USB 2.0, równoznaczny lub wyższa 

o RAM: 4 GB (2 kości po 2048 MB) DDR3 

o Karta graficzna: Zintegrowana z płyta główną (Intel) lub oddzielna 

o Karta dźwiękowa: Zintegrowana 

o Dysk twardy: 250 GB, SATAIII, 7200 obr/min.; lub wyższy 

o Napęd: Dwuwarstwowa nagrywarka DVD (+/-R +/-RW), SATA 

o Sieć: Karta sieciowa LAN (10/100/1000 przewodowa)  

o Obudowa: MIDI Tower ATX USB/AUDIO z przodu – czarna 

 Oprogramowanie:  

o System operacyjny: Microsoft Windows 7 Prof. PL 

 Myszka: Optyczna lub laserowa 

 Klawiatura: Standardowa 

 Gwarancja: minimum 3 lata 

 

Serwer: 

Wyposażenie Wymagane minimalne parametry wyposażenia 

Procesor Procesor Intel® Xeon® X5540 2,53 GHz 

Liczba procesorów 2 procesory 

Wielo procesorowy Tak 2 procesorów (8 rdzeni) 

Pamięć standardowa 32 GB (8 x 4 GB) pamięci  

Wewnętrzny dysk twardy 2 x 300 GB SAS 

Kontroler napędu dysku 

twardego 
Smart Array P410i/256 MB 



Maksymalna pamięć masowa 

4 wnęki na dyski SAS/SATA SFF (z opcją modernizacji do 

4 dysków SFF) 

8 wnęk na dyski SAS/SATA SFF 

Prędkość napędu dysku twardego 
10.000 K 

 

Karta FC 

 

Napędy optyczne 

Karta FC  8Gb, podwójny port Fibre Channel, full duplex, 

wyjście optyczne LC szt 2 

DVD RW 

Maksymalna wielkość pamięci 192 GB 

Gniazda pamięci 18 gniazda DIMM 

Typ pamięci 
PC3-10600RModuły RDIMM DDR3 lub PC3-10600E 

UDIMM DDR3 

Wewnętrzne wnęki napędów 

8 wnęk na dyski SAS/SATA SFF; opcjonalna klatka na 8 

dysków SFF (łącznie 16); opcjonalna klatka na dyski 

SAS/SATA LFF (6) 

Gniazda rozszerzeń 
2 gniazda PCIe Gen 2 — pełnej wysokości i długości, 

niskoprofilowe 

Zewnętrzne porty wejścia/wyjścia 

Klawiatura: 1; Mysz: 1; Szeregowy: 1; Wideo: 1; Złącza 

sieciowe RJ-45: 2; Port na kartę do zdalnego zarządzania 

iLO 2: 1; Gniazdo SD: 1; Porty USB 2.0: łącznie 4 — 2 z 

tyłu, 1 z przodu, 1 wew. 

Interfejs sieciowy 

Jedna dwuportowa wielofunkcyjna karta sieciowa HP 

NC382i Gigabit Server Adapter z mechanizmem TCP/IP 

Offload i obsługą technologii Accelerated iSCSI 

prędkość procesora 2,53 GHz 

Wewnętrzna pamięć cache 8 MB (1 x 8 MB) pamięci podręcznej L3 

Chipset Zestaw układów Intel® 5520 

Szyna systemowa Magistrala FSB 1066 MHz 

Obudowa 1 U (stelaż) 

Montaż na stojaku 

System prowadnic do szybkiego montażu zapewnia 

beznarzędziową obsługę stelaży z kwadratowymi i 

okrągłymi otworami montażowymi (w tym stelaży z serii 

Compaq/HP 7000, 9000, 10000 G2 i serii HP) z 

możliwością regulacji w zakresie 24–36 cali (60,96–91,44 

cm). Obustronny wysięgnik do prowadzenia kabli może być 

zamontowany po lewej lub prawej stronie, co ułatwia 

zarządzanie okablowaniem. 

Zasilanie zewnętrzne 100 – 240 V, 50 – 60 Hz 



Typ zasilacza  2 zasilacze   podłączany podczas pracy (redundantne) 

Ułatwienia dla serwisu 

Beznarzędziowy dostęp do wszystkich elementów systemu, 

ułatwiający obsługę serwerów bez ich wyjmowania ze 

stelaża 

Gwarancja 3 lata  

 

 Terminale/monitory LCD minimum 19” 

 


