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I.  Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa w zakresie wsparcia oraz serwisu 

technicznego powietrznego systemu mobilnego kartowania. Wsparcie będzie realizowane poprzez 

przeprowadzenie warsztatów dla operatorów powietrznego systemu mobilnego kartowania w celu 

podniesienia kompetencji i przygotowania do postępowania egzaminacyjnego na operatora UAVO, 

zorganizowanie i udział misjach pomiarowych, aktualizacja zastosowanych rozwiązań w 

oprogramowaniu komputerowym oraz wyposażeniu sprzętu. Serwis techniczny będzie świadczony od 

momentu wygaśnięcia gwarancji i serwisu wynikającego z Umowy nr GI-TOPO.604.5.2015 z dnia 

13.08.2015 r., tj. od dnia 3.10.2017 r. 

II. Powietrzny System Mobilnego Kartowania 

Zamawiający jest w posiadaniu 2 kompletów powietrznego Systemu Mobilnego Kartowania 

zakupionych w ramach realizacji projektu GBDOT (Georeferencyjna Baza Danych Obiektów 

Topograficznych wraz z krajowym systemem zarządzania) realizowanego przez Główny Urząd 

Geodezji i Kartografii, który był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VII 

Społeczeństwo informacyjne – Budowa elektronicznej administracji. 

Zakupione bezzałogowe statki powietrzne wraz z wyposażeniem są ubezpieczone w zakresie 

Aero Casco do dnia 27 grudnia 2017 r.  

Głównym zadaniem powietrznego Systemu Mobilnego Kartowania będzie monitorowanie 

terenu na dużych i trudno dostępnych obszarach w krótkim czasie, co usprawni prowadzanie kontroli 

i aktualizacji danych gromadzonych w bazie danych obiektów topograficznych (BDOT10k).  

Bezzałogowy statek powietrzny (ang. Unmanned Aerial System - UAV) wraz z zamontowanymi 

aparatami cyfrowymi tworzy system mapujący, który dzięki rejestracji zdjęć lotniczych z niskiego 

pułapu umożliwia opracowanie ortofotomapy od kilku do kilkunastocentymetrowej rozdzielczości 

terenowej piksela, na podstawie których można kontrolować dane przestrzenne znajdujące się w 

zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Zaprogramowana wcześniej trasa przelotu jest realizowana 

przez autopilota zintegrowanego ze statkiem. Wykonane zdjęcia podlegają przetworzeniu w 

specjalistycznym oprogramowaniu, za pomocą którego opracowuje się ortofotomapę w technice 

Structure From Motion - „SFM”. 

W skład pojedynczego kompletu wchodzą: 

1. bezzałogowy statek powietrzny FlyTech FT03 Fenix: 

- rok produkcji – 2015, 

- rozpiętość skrzydeł – 1900 mm, 

- długość całkowita – 1250 mm, 
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- wysokość całkowita – 400 mm, 

- masa pustego samolotu – 1800 g, 

- maksymalna masa startowa – 3500g, 

- prędkość przelotowa – 14 m/s, 

- prędkość minimalna – 9 m/s, 

- prędkość maksymalna – 18 m/s, 

- długotrwałość lotu 45-60 min, 

- prędkość wznoszenia – 5 m/s, 

- maksymalna długość trasy – 35 km, 

- maksymalny obszar nalotu – 12 km2, 

- maksymalna rozdzielczość – 1 cm/px, 

- zasięg telemetrii – do 7 km, 

- napęd – silnik elektryczny 700 W, 

- akumulator – Li-Po 10Ah, 

- śmigło – trójłopatowe, składane, 

- start – z ręki, 

- lądowanie – „na brzuchu”, 

- materiał – struktura z tworzywa EPO, kadłub wzmocniony materiałami kompozytowymi, 

2. aparat fotograficzny Sony A6000 - matryca 24 mln MPx z obiektywem 24 mm (Sony Carl Zeiss 

Sonnar T* E 24 mm F1.8 ZA), 

3. skrzynia transportowa o wymiarach 1400x350x350 mm, 

4. zestaw RTK do pomiaru fotopunktów Leica NetoRover (CS15 + GSO8plus), 

5. stacja naziemna z oprogramowaniem do planowania i monitorowania nalotu. 

Kontroler stanowi komputer przenośny Acer Aspire V z wgraną aplikacją Mission Planner, 

która pozwala na planowanie misji przed lotem (włączając automatyczny start i 

automatyczne lądowanie) oraz przeplanowanie misji w trakcie jej trwania. Zapewniony jest 

podgląd bieżącego postępu realizacji misji, pełna kontrola parametrów lotu (zmiana trybów 

sterowania, zmiana wysokości i prędkości lotu oraz podgląd wszystkich istotnych 

parametrów technicznych samolotu (stan baterii, siła sygnału łączności radiowej, ilość 

satelitów GNSS w zasięgu, itp.). Stale połączony z BSP zapewniają dedykowane modemy 

telemetryczne oraz odbiornik RC. 

III. Etapy zamówienia 

Zamówienie zostało podzielone na 4 etapy. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać 

następujące prace: 

1. Etap I 

Przeprowadzenie warsztatów teoretycznych. 

2. Etap II  

Przeprowadzenie misji pomiarowych. 

3. Etap III  
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Zorganizowanie procesu zdobycia świadectw kwalifikacji dla każdego uczestnika 

szkolenia. 

4. Etap IV 

Świadczenie usług gwarancji i serwisu technicznego. 

IV. Wymagania dotyczące realizacji  zamówienia 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa w zakresie wsparcia oraz serwisu 

technicznego powietrznego systemu mobilnego kartowania. Wsparcie będzie realizowane poprzez 

przeprowadzenie warsztatów dla operatorów powietrznego systemu mobilnego kartowania w celu 

podniesienia kompetencji i przygotowania do postępowania egzaminacyjnego na operatora UAVO, 

zorganizowanie i udział w misjach pomiarowych, aktualizacja zastosowanych rozwiązań w 

oprogramowaniu komputerowym oraz wyposażeniu sprzętu. Serwis techniczny będzie świadczony od 

momentu wygaśnięcia gwarancji i serwisu wynikającego z Umowy nr GI-TOPO.604.5.2015 z dnia 

13.08.2015 r., tj. od dnia 3.10.2017 r. Przed zakończeniem okresu obecnej gwarancji wykonany 

zostanie przegląd kończący okres dotychczasowej gwarancji oraz wydane zostanie pisemne 

orzeczenie o stanie technicznym powietrznego systemu mobilnego kartowania. 

Uczestnikami warsztatów i misji pomiarowych będą osoby wskazane przez Zamawiającego – 

łącznie 6 osób.  

Celem warsztatów i misji pomiarowych będzie praktyczne i teoretyczne podniesienie 

kompetencji użytkowników do pracy na stanowisku operatora UAV, pozwalające im przystąpić do 

egzaminu w celu uzyskania świadectwa kwalifikacji UAVO z uprawnieniami wykonywania lotów w 

zasięgu wzroku.  

W ramach realizacji zamówienia  Wykonawca zobowiązany jest do: 

1. Przeprowadzenia warsztatów teoretycznych obejmujących: 

a) podstawy prawa lotniczego ze szczególnym uwzględnieniem zmian w prawie 

wprowadzonych po 2015 r. oraz planowanych zmian, w tym przepisy licencjonowania 

odnoszące się do świadectwa kwalifikacji operatora (UAVO),  

b) bezpieczeństwo wykonywania lotów oraz sposób reagowania na niebezpieczne sytuacje,  

uzyskiwanie informacji o położeniu i aktywności stref przestrzeni powietrznej, 

zdobywanie informacji o wykorzystaniu przestrzeni powietrznej przez innych 

użytkowników, 

c) planowanie lotu, w tym określenie źródeł i rodzajów zagrożeń mogących mieć wpływ na 

bezpieczeństwo wykonywanego lotu, określenie i przygotowanie miejsca startu i 

lądowania, planowanie trasy lotu na potrzeby wykonywanych operacji lotniczych, 

określenie procedur awaryjnych na potrzeby planowanych lotów. 

2. Przeprowadzenia misji pomiarowych obejmujących: 

a) analizę strefy wykonywania lotu wraz z jej zabezpieczeniem podczas wykonywania lotu, 



Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, Załącznik nr 2 do Zaproszenia 

Strona 6 z 7 

 

b) przygotowanie do lotu bezzałogowego statku powietrznego (ze zwróceniem uwagi na 

elementy świadczące o zdatności do lotu), 

c) planowanie lotu i obsługę naziemną bezzałogowego statku powietrznego, 

d) prezentacja możliwości kontroli lotu z uwzględnieniem wykorzystania możliwych 

scenariuszy postępowania w awaryjnych sytuacjach, 

e) czynności do wykonania po wykonanym locie, 

f) wybranie obszarów testowych o minimalnej powierzchni  5 km2 - z uwzględnieniem 

przepisów ustawy Prawo lotnicze (Dz.U. z 2016 r. poz. 605, z późn. zm.),  

g) zaplanowanie i wykonanie  24  misji pomiarowych (analiza, zaplanowanie, przygotowanie 

i przeprowadzenie nalotów połączonych z wykonaniem zdjęć wraz z ich późniejszym 

przetworzeniem do postaci ortofotomapy) na obszarach testowych, przy czym każdy 

uczestnik warsztatów musi odbyć minimum 120 minut udokumentowanego lotu, 

h) kontrola przetworzenia wykonanych podczas misji pomiarowych zdjęć i  opracowania z 

nich ortofotomapy. 

3. Organizacji procesu zdobycia świadectw kwalifikacji dla każdego uczestnika szkolenia, w tym: 

a) opłacenie i dostarczenie dowodu wykupienia polisy OC na loty dronami (dopuszczane 

jest OC modelarskie) na dzień egzaminu, 

b) wniesienie opłaty i dostarczenie potwierdzenia wpłaty za egzamin teoretyczny, egzamin 

praktyczny oraz wydanie świadectwa UAVO. 

4. Świadczenia usług gwarancji i serwisu technicznego, w tym: 

a) aktualizacja zastosowanych rozwiązań w oprogramowaniu komputerowym, 

b) aktualizacja zastosowanych rozwiązań w wyposażeniu sprzętu, 

c) udzielenie gwarancji na zmodernizowane elementy oraz objęcie serwisem technicznym 

wszystkich elementów Powietrznego Systemu Mobilnego Kartowania, 

d) wykonanie przeglądów okresowych, 

e) wykonanie przeglądów technicznych co 20 godzin lotu lub 15 misji, 

f) gwarancja powinna być świadczona przez okres minimum 18 miesięcy od  momentu 

wygaśnięcia gwarancji i serwisu wynikającego z Umowy nr GI-TOPO.604.5.2015 z dnia 

13.08.2015 r., tj. od dnia 3.10.2017 r.  

5. Założenia ramowe i zakres obowiązków Wykonawcy: 

a) łączna liczba godzin warsztatów teoretycznych musi wynieść minimum 8 godzin; 

warsztaty odbywać się będą w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 

b) Wykonawca w terminie 7 dni roboczych przed rozpoczęciem warsztatów teoretycznych 

przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy plan warsztatów oraz pomoce 

naukowe, 

c) przed rozpoczęciem warsztatów Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi warsztatów 

komplet pomocy naukowych w języku polskim - w formie papierowej i elektronicznej (tj. 

na nośniku danych), 

d) na początku warsztatów teoretycznych Wykonawca sporządzi listę obecności. Udział 

uczestnika w warsztatach w danym dniu ma zostać potwierdzony jego podpisem. Listę 

obecności z podpisami Wykonawca przekaże Zamawiającemu, 
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e) na zakończenie warsztatów każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające 

ukończenie warsztatów, 

f) Zamawiający zapewni sprzęt do przeprowadzenia warsztatów praktycznych, 

g) Zamawiający pokrywa koszty dojazdu oraz koszty zakwaterowania dla uczestników, 

którzy biorą udział w misjach pomiarowych w miejscowości nie będącej miejscem ich 

stałego zatrudnienia, 

h) wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem warsztatów są ponoszone przez 

Wykonawcę i zawierają się w cenie Zamówienia - z wyłączeniem podpunktu g, 

i) Zamawiający zakłada wykonanie nalotów na wybranych obszarach testowych  w terminie 

do dnia 3.04.2018 r.,  

j) wstępny terminarz i lokalizacja planowanych nalotów zostaną uzgodnione z Wykonawcą 

po podpisaniu umowy. Ostateczny harmonogram zostanie uzgodniony między Stronami  

i zatwierdzony do końca trwania umowy.  W przypadku pojawienia się okoliczności, które 

uniemożliwią realizację zadań zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, Strony będą 

informować się nawzajem o wystąpieniu wyżej wymienionych okoliczności w terminie 

nie później niż 2 dni przed zaplanowanym nalotem oraz wyznaczą nowy termin, 

k) Wykonawca pokrywa koszty dojazdu i pobytu swojego przedstawiciela podczas 

świadczenia niniejszej usługi, 

l) podczas świadczenia usługi Wykonawca ponosi odpowiedzialność za powierzony sprzęt 

Zamawiającego, 

m) na zakończenie misji pomiarowych każdy uczestnik otrzyma dokument potwierdzający 

liczbę godzin nalotu, 

n) czas trwania jednej misji będzie uzależniony od obszaru nalotu oraz warunków 

atmosferycznych (odpowiednia ilość światła dziennego, brak deszczu, prędkość wiatru 

pozwalająca na wykonanie nalotu), ale nie może przekraczać jednego dnia roboczego, 

o) w ramach wsparcia w przeprowadzeniu pojedynczej misji wymagany jest jeden 

specjalista od strony Wykonawcy. 

 

 


