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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego oprogramowania 

fotogrametrycznego wraz z licencjami do oprogramowania oraz wsparciem technicznym 

dla pracowników Zamawiającego na potrzeby zachowania efektywności procesu kontroli 

jakości danych wchodzących do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

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

zawarcia umowy.  

b) udzielenie gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia; 

c) zapewnienie wsparcia technicznego w terminie do 31 grudnia 2018 roku. 

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. Przedmiot zamówienia określony został za pomocą poniższych kodów Wspólnego 

Słownika Zamówień (CPV): 

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

5. Dostarczone przez Wykonawcę oprogramowanie, o którym mowa w ust. 9  musi być 

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

zapakowane. 

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

7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wsparcia technicznego w zakresie 

dostarczonych licencji do oprogramowania w terminie do 31 grudnia 2018 roku. 

8. 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. 

9. Przedmiot zamówienia. 

Realizacja zamówienia ma na celu zakup specjalistycznego oprogramowania na potrzeby 

zapewnienia efektywności procesu kontroli jakości danych zasilających pzgik, w 
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szczególności danych wchodzących w skład baz danych dotyczących zobrazowań 

lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu, o których 

mowa w art. 4 ust. 1a pkt 11 z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1629). Na chwilę uruchamiania zamówienia w posiadaniu 

Zamawiającego znajduje się 1 (jedna) stanowiskowa licencja do oprogramowania Match 

AT oraz 1 (jedna) stanowiskowa licencja oprogramowania DTMaster. Zakup dodatkowych 

licencji oprogramowania umożliwi rozbudowę istniejącego środowiska aplikacyjnego w 

związku z rosnącym napływem materiałów podlegających weryfikacji. W chwili obecnej 

posiadane przez Zamawiającego licencje współdzielone są przez wielu pracowników 

wykonujących kontrolę jakości dostarczonych danych. W celu zapewnienia odpowiedniego 

poziomu kontroli jakości stale rosnącej liczby materiałów podlegających weryfikacji, 

konieczne jest rozbudowanie ww. środowiska aplikacyjnego o następujące licencje 

oprogramowania:  

 

1) 1 (jednej) licencji stanowiskowej do oprogramowania Match-AT lub licencji do 

oprogramowania równoważnego; 

2) 1 (jednej) licencji stanowiskowej do oprogramowania DTMaster lub licencji do 

oprogramowania równoważnego. 

 

Zwiększenie liczby licencji o kolejne licencje Match-AT i DTMaster, o których mowa w 

punktach 1) i 2) powyżej, umożliwi zrównoleglenie prac kontrolnych, co spowoduje 

przyspieszenie procesu obiegu danych, od momentu dostarczenia ich do kontroli, do 

momentu ich przyjęcia do pzgik i udostępnienia użytkownikom. Zakup dodatkowych 

licencji ma zapewnić dokładną, rzetelną, a jednocześnie szybką weryfikację pod względem 

jakościowym, ilościowym i wizualnym zdjęć lotniczych oraz danych NMT i NMPT. Proces 

ten stanowi sprawdzenie zgodności dostarczonego produktu z wymaganiami 

Zamawiającego i zapisami prawa. 

 

Za oprogramowanie „równoważne” do oprogramowania Match-AT Zamawiający 

rozumie oprogramowanie posiadające w szczególności następujące funkcjonalności: 

 

1) możliwość przeprowadzenia automatycznej bądź manualnej aerotriangulacji (z opcją 

pomiaru w trybie 3D) oraz kontroli jej wyników 

2) możliwość wyrównania bloku 
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3) możliwość wykonania pomiarów/kontroli stereoskopowej 

4) możliwość pomiaru punktów "control points" oraz dodatkowo "tie points" 

5) wsparcie dla danych GPS i IMU, włączając kalibrację różnic kątowych z 

uwzględnieniem korekcji błędów "shift" i "drift" 

6) możliwość wykorzystania danych wysokościowych 

7) możliwość automatycznego/ półautomatycznego/manualnego wyboru, transformacji 

i pomiaru punktów oraz dopasowania bloku 

8) wsparcie dla kamer analogowych i cyfrowych 

9) rozmiar bloku, jego kształt, pokrycie bez większych ograniczeń (możliwość  

wczytania 10000 zobrazowań/zdjęć z 90-80 procentowym pokryciem) 

10) możliwość automatycznego zbierania "tie points" w obszarach obrazu, najlepiej 

wpływających na siłę i jakość bloku (oprogramowanie powinno mieć wbudowaną 

metodę Grubera i inne wzorce) 

11) korelacja punktów wiążących („tie points”) umożliwiająca wysoką precyzję (0.1 

piksela) 

12) wbudowane metody korelacji obrazów m.in. metodami feature based oraz least-

squares 

13) możliwość regulacji bloku na każdym poziomie piramidy obrazowej 

14) automatyczna orientacja wewnętrzna 

15) zaawansowana obsługa podbloków (zarządzanie, wizualizacja, analiza dużych bloków) 

16) możliwość dopasowania podbloków bez „control points” 

17) możliwość dołączenia podbloków do końcowego projektu 

18) możliwość triangulacji w lokalnym, przestrzennym systemie współrzędnych 

19) możliwość wizualizacji dużych zestawów danych 

20) możliwość wizualizacji zasięgów zdjęć/ zobrazowań („footprints”), pokrycia, „ground 

points”, „tie points”, „control points”, środków rzutów, powiązań zdjęć, odchyłek, 

błedów, itp. 

21) możliwość transferu/ zapisu aerotriangulacji do innych fotogrametryczntych aplikacji  

22) wsparcie oraz możliwość eksportu i importu formatów 

23) możliwość georeferencji zdjęć/ zobrazowań 

24) wydajny processing: (10-20 sec/obraz) 

25) możliwość batchowego processingu 

26) możliwość pracy w systemie Windows 64bit. 
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Za oprogramowanie „równoważne” do oprogramowania DTMaster, Zamawiający 

rozumie oprogramowanie posiadające w szczególności następujące funkcjonalności: 

 

1) wysoka wydajność oprogramowania: możliwość obsługi 50 milionów punktów lub 

więcej w tym samym czasie 

2) możliwość wykorzystania ortofotomapy lub bloku zdjęć lotniczych jako podkładu dla 

NMT, do wizualizacji stereo oraz do kontroli NMT/NMPT 

3) możliwość wykorzystania map cyfrowych do wizualizacji 

4) możliwość automatycznego wpasowania zdjęć stereo 

5) możliwość zmiany jasności i kontrastu obrazów rastrowych 

6) możliwość generowania warstwic 

7) możliwość wizualizacji w widoku 3D perspektywicznym, możliwość drapowania 

obrazów rastrowych  posiadających georeferencję 

8) możliwość automatycznej/ półautomatycznej/ manualnej edycji i pomiarów 3D 

9) możliwość cieniowania 

10) możliwość skalowania wartości Z 

11) możliwość wizualnej weryfikacji danych 

12) możliwość wyznaczenia obszarów wyłączonych („excluded areas”) 

13) możliwość automatycznej weryfikacji NMT 

14) możliwość automatycznego wykrywania przecinających się linii 

15) możliwość wykrycia „Z-monotony errors” 

16) możliwość wykrycia obszarów bez punktów XY lub Z 

17) możliwość półautomatycznej korekcji błędów 

18) możliwość znalezienia nietypowych wysokości 

19) możliwość znajdowania i usuwania bardzo podobnych lub identycznych punktów 

20) możliwość wykrywania pustych obszarów („gaps”) w chmurze punktów 

21) możliwość usuwania punktów zbliżonych do linii 

22) zaimplementowany algorytm „thin-out” 

23) możliwość lokalnej filtracji chmury punktów z Lidara 

24) możliwość edycji w widokach stereo, orto i bocznym 

25) możliwość snapowania 

26) możliwość wydajnej edycji punktów i linii 

27) możliwość stereoskopowego pomiaru punktów i linii 

28) możliwość interaktywnego pomiaru siatki  
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29) zaimplementowane różne funkcje edycji dla obszarów poligonów (klasyfikacja, 

usuwanie, ustawienie stałej wysokości 

30) możliwość importu/ eksportu danych w formatach  

31) możliwość pracy w systemie Windows 64 bit 

 

Uwaga: Dostarczone przez Zamawiającego oprogramowanie równoważne do wymaganego 

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. 

 

10. Wykonawca, który zaoferuje produkty równoważne do wymaganego oprogramowania 

musi udowodnić Zamawiającemu spełnienie wszystkich warunków określonych w ust. 9. 

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.  

 

 

 

 

 


