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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego oprogramowania wraz z 

licencjami do oprogramowania na potrzeby obsługi zadań Departamentu Geodezji, 

Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej. 

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

a) dostawę przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego w terminie ….. dni od dnia 

zawarcia umowy; 

b) udzielenie gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia. 

3. Dostawę oprogramowania należy zrealizować w godzinach pracy Zamawiającego, od 

poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), a w razie 

konieczności również poza tymi godzinami, zgodnie z potrzebami określanymi na bieżąco 

przez Zamawiającego.  

4. Dostarczone przez Wykonawcę oprogramowanie, o którym mowa w ust. 7  musi być 

fabrycznie nowe i w przypadku przekazania licencji na nośnikach CD/DVD – 

zapakowane. 

5. Wykonawca udzieli na dostarczone licencje co najmniej 12 miesięcznej gwarancji jakości. 

6. Wszędzie, gdzie występują w SIWZ nazwy własne produktów, zastrzeżone przez 

producentów, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza się oferowanie produktów 

równoważnych do wymaganych. Przez równoważne Zamawiający rozumie produkty o 

parametrach gwarantujących zachowanie całkowitej wymaganej funkcjonalności 

opisanego oprogramowania. 

7. Przedmiot zamówienia podzielony został na dwie części. 

Realizacja zamówienia ma na celu zakup specjalistycznego oprogramowania na potrzeby 

zapewnienia efektywności procesu kontroli jakości danych zasilających pzgik, w 

szczególności danych wchodzących w skład baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a 

pkt 1, 5, 9 i 11 oraz art. 7a pkt 14 lit. b z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i 

kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629).  

Na chwilę uruchamiania zamówienia w posiadaniu Zamawiającego znajdują się: 

1) 3 (trzy) licencje oprogramowania FME Server Edition; 

2) 3 (trzy) licencje FME Engine; 

3) 3 licencje FME Desktop Professional Edition. 
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Zakup dodatkowych licencji oprogramowania umożliwi rozbudowę istniejącego środowiska 

aplikacyjnego w związku z rosnącym napływem materiałów podlegających weryfikacji. Zakup 

dodatkowych licencji pozwoli na zrównoleglenie prac kontrolnych oraz prac polegających na 

przetwarzaniu zbiorów danych pzgik.  

 

7.1 Część 1 zamówienia – dostawa: 

a) 3 (trzech) licencji oprogramowania FME Server lub licencji do oprogramowania 

równoważnego; 

b) 8 (ośmiu) licencji oprogramowania FME Engine lub licencji do 

oprogramowania równoważnego; 

c) 4 (czterech) licencji pływających oprogramowania FME Desktop Database lub 

licencji do oprogramowania równoważnego. 

 

Za oprogramowanie „równoważne” do oprogramowania FME Server i FME Engine 

Zamawiający rozumie oprogramowanie posiadające w szczególności następujące 

funkcjonalności: 

 

1) Architektura oprogramowania zorientowana na usługi (SOA); 

2) Oprogramowanie powinno być kompatybilne z istniejącymi w/w rozwiązaniami; 

3) Możliwość rozbudowy oprogramowania w przyszłości w celu zwiększenia 

wydajności procesów; 

4) Możliwość uruchamiania procesów zapisanych w formacie FMW; 

5) Możliwość załadowania bardzo dużych plików danych przestrzennych i nie 

przestrzennych; 

6) Możliwość przetwarzania wielu plików jednocześnie; 

7) Możliwość automatyzacji przetwarzania danych, możliwość batchowego 

processingu; 

8) Możliwość ładowania i konwertowania danych wymagających dużej 

przepustowości; 

9) Możliwość uruchamiania procesów z paska poleceń; 

10) Możliwość monitorowania procesów, planowania i zarządzania nimi (schedules, 

management); 

11) Możliwość kolejkowania procesów; 

12) Możliwość modelowania/edytowania procesów; 
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13) Możliwość zarządzania repozytorium; 

14) Możliwość walidacji procesów, zdalna kontrola jakości (upload i weryfikacja); 

15) Możliwość kompilowania i raportowania błędów, zapis logów dla każdego 

procesu/operacji; 

16) Wsparcie formatów CAD, GIS, WEB, rastrów, modeli 3D, formatów webowych i 

bazodanowych; 

17) Możliwość wczytania danych skompresowanych (np. ZIP); 

18) Możliwość wczytania plików bazujących na zestawach danych, np. GML+XSD; 

19) Możliwość dostępu do danych przestrzennych przez Internet (Google Earth/Maps, 

Microsoft Virtual Earth, Open Layers, itp.)- możliwość pobierania danych 

przestrzennych oraz usługa przesyłania strumienia danych przestrzennych 

(download i streaming); 

20) Skalowalne łączenie danych; 

21) Konwersja danych po stronie serwera (translacja i transformacja); 

22) Możliwość obsługi serwerów sieciowych Apache Tomcat, WebLogic; 

23) Współpracuje z przeglądarkami Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft 

Internet Explorer, Microsoft Edge; 

24) Możliwość generowania tokenów bezpieczeństwa za pomocą nazwy użytkownika 

i hasła; 

25) Możliwość dostarczenia danych dla różnych klientów w formatach dedykowanych 

publikacjom internetowym, takich jak m. in. GeoRSS, GeoJSON, GML, KML; 

26) Webserwisy dla KML Network Link, OGC WMS, OGC WFS; 

27) Obsługa baz danych m.in.: Oracle, SQL Server, PostgreSQL, Smallworld, ESRI 

Geodatabase, Netezza; 

28) Wsparcie dla procesu harmonizacji, zgodnie z Dyrektywą INSPIRE (w tym 

zaimplementowane gotowe schematy XSD); 

29) Możliwość definicji/ konwersji/ transformacji układów współrzędnych płaskich i 

wysokościowych; 

30) Możliwość definiowania warstw; 

31) Walidacja geometrii 3D, semantyki oraz topologii plików CityGML; 

32) Możliwość integracji z aktualnym środowiskiem IT i aplikacjami GIS; 

33) Elastyczna transformacja aplikacji do potrzeb użytkownika. 

 

Za oprogramowanie „równoważne” do oprogramowania FME Desktop Database, 
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Zamawiający rozumie oprogramowanie posiadające w szczególności następujące 

funkcjonalności: 

 

1) Możliwość rozbudowy oprogramowania w przyszłości w celu zwiększenia 

wydajności procesów; 

2) Możliwość uruchamiania procesów zapisanych w formacie FMW; 

3) Możliwość załadowania bardzo dużych plików danych przestrzennych i nie 

przestrzennych; 

4) Możliwość przetwarzania wielu plików jednocześnie; 

5) Możliwość automatyzacji przetwarzania danych, możliwość batchowego 

processingu; 

6) Możliwość ładowania i konwertowania danych wymagających dużej 

przepustowości; 

7) Możliwość uruchamiania procesów z paska poleceń; 

8) Możliwość monitorowania procesów, planowania i zarządzania nimi (schedules, 

management); 

9) Możliwość kolejkowania procesów; 

10) Możliwość modelowania/edytowania procesów; 

11) Możliwość zarządzania repozytorium; 

12) Możliwość walidacji procesów na każdym etapie; 

13) Możliwość kompilowania i raportowania błędów, zapis logów dla każdego 

procesu/operacji; 

14) Możliwość dodawania/tworzenia/parametryzowania/edycji funkcji; 

15) Możliwość podglądu/ edycji/ wizualizacji danych w przestrzeni 2D, 3D, atrybutów; 

16) Wsparcie formatów CAD, GIS, WEB, rastrów, modeli 3D, formatów webowych i 

bazodanowych, w tym m.in. Esri ArcSde, Intergraph GeoMedia, Oracle Spatial, 

Microsoft SQL Server Spatial, Microsoft Azure Spatial, Teradata; 

17) Możliwość wczytania danych skompresowanych (np. ZIP); 

18) Możliwość wczytania plików bazujących na zestawach danych, np. GML+XSD; 

19) Możliwość dostępu do danych przestrzennych przez Internet (Google Earth/Maps, 

Microsoft Virtual Earth, Open Layers, itp.)- możliwość pobierania danych 

przestrzennych oraz usługa przesyłania strumienia danych przestrzennych 

(download i streaming); 

20) Skalowalne łączenie danych; 
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21) Współpracuje z przeglądarkami Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft 

Internet Explorer, Microsoft Edge; 

22) Możliwość dostarczenia danych dla różnych klientów w formatach dedykowanych 

publikacjom internetowym, takich jak m. in. GeoRSS, GeoJSON, GML, KML; 

23) Obsługa baz danych m.in.: Oracle, SQL Server, PostgreSQL, Smallworld, ESRI 

Geodatabase, Netezza; 

24) Wsparcie dla procesu harmonizacji, zgodnie z Dyrektywą INSPIRE (w tym 

zaimplementowane gotowe schematy XSD); 

25) Możliwość definicji/ konwersji/ transformacji układów współrzędnych płaskich i 

wysokościowych; 

26) Możliwość definiowania warstw; 

27) Walidacja geometrii 3D, semantyki oraz topologii plików CityGML; 

28) Możliwość integracji z aktualnym środowiskiem IT i aplikacjami GIS; 

29) Możliwość pracy w systemie Windows 64 bit. 

Uwaga: Dostarczone przez Wykonawcę oprogramowanie równoważne do wymaganego 

musi być kompatybilne z oprogramowaniem posiadanym przez Zamawiającego 

(wymienionym w ust. 7) oraz nie może wpłynąć na obniżenie poziomu wiarygodności 

wykonywanych zadań kontroli jak również musi zapewnić pełną porównywalność jej 

wyników z wynikami otrzymywanymi w posiadanym już przez Zamawiającego środowisku 

kontroli. 

 

7.2 Część 2 zamówienia – dostawa: 

a) 2 (dwóch) licencji pływających oprogramowania Bentley Map Stand Alone lub 

licencji do oprogramowania równoważnego. 

 

Za oprogramowanie „równoważne” do oprogramowania Bentley Map Stand Alone 

Zamawiający rozumie oprogramowanie posiadające w szczególności następujące 

funkcjonalności: 

1) Praca z plikami wektorowymi (w tym DGN, DXF, DWG); 

2) Projektowanie w 2D i 3D (szeroki wybór narzędzi edycyjnych); 

3) Bezpośrednie odwoływanie się do formatów przestrzennych np. Esri SHP, MapInfo 

TAB, Oracle Spatial, ODBC, geobazy plików Esri; 

4) Projektowanie, tworzenie i publikowanie precyzyjnych map i modeli 

infrastrukturalnych; 
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5) Obsługa baz danych Oracle Spatial i Microsoft SQL Server; 

6) Możliwość edycji danych 2D i 3D bezpośrednio w każdym standardowym 

środowisku Oracle Spatial; 

7) Możliwość łączenia się z oprogramowaniem FME Safe Software oraz 

zaimportowania formatu cityGML; 

8) Możliwość pracy w środowisku CAD z danymi w postaci chmury punktów 

(aplikacja Terrasolid); 

9) Możliwość renderowania 3D pozwalająca tworzyć fotorealistyczne wizualizacje 

oraz przeloty przez modele miast. 

 

8. Wykonawca, który zaoferuje produkty równoważne do wymaganego oprogramowania 

musi udowodnić Zamawiającemu spełnienie wszystkich warunków określonych w ust. 7.1 

i 7.2. W tym celu Wykonawca złoży wraz z ofertą nw. oświadczenia i dokumenty:  

1) pełne postanowienia licencji oprogramowania równoważnego;  

2) wykaz pełnej funkcjonalności oprogramowania równoważnego;  

3) w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę oprogramowania równoważnego próbki 

oferowanego oprogramowania w postaci płyty instalacyjnej zawierającej nie krótszą niż 

30-dniową wersję próbną (trial) oferowanego oprogramowania wraz z pełnymi 

postanowieniami licencji oferowanego oprogramowania równoważnego (druk lub wersja 

elektroniczna) – wersja próbna oferowanego oprogramowania musi zapewniać wszystkie 

funkcjonalności oferowanego oprogramowania równoważnego i różnić się od 

oferowanego oprogramowania równoważnego wyłącznie ograniczeniem czasowym 

działania wersji próbnej.  

 

 

 

 

 


