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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczenia opieki serwisowej i wsparcia 

technicznego dla Cyfrowej Stacji Fotogrametrycznej DEPHOS (nr licencji: #365) w 

okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.  

2. Zakres Przedmiotu zamówienia obejmuje: 

a) uaktualnianie posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Cyfrowej Stacji 

Fotogrametrycznej DEPHOS do wersji najnowszej, dostępnej na rynku w podanym 

w pkt. 1 okresie. 

b) udzielenie gwarancji sprawnego działania sprzętu Cyfrowej Stacji 

Fotogrametrycznej DEPHOS w podanym w pkt. 1 okresie. 

c) zapewnienie stałego dostępu do pomocy technicznej w podanym w pkt. 1 okresie. 

3. Przedmiot zamówienia. 

Realizacja zamówienia ma na celu świadczenie usług wsparcia technicznego i opieki 

serwisowej specjalistycznej cyfrowej stacji fotogrametrycznej na potrzeby zapewnienia 

efektywności procesu kontroli jakości danych zasilających Państwowy Zasób Geodezyjny 

i Kartograficzny, w 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 2017 r. poz. 2101). Realizacja niniejszego zamówienia jest 

niezbędna w celu zapewnienia możliwości korzystania z uaktualnianych na bieżąco wersji 

posiadanego przez GUGiK oprogramowania Cyfrowej Stacji Fotogrametrycznej DEPHOS. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego (w formie 

pisemnej lub drogą elektroniczną) o dostępnych najnowszych aktualizacjach i poprawkach 

do oprogramowania oraz do ich instalacji, bądź udostępnienia możliwości instalacji 

u Zamawiającego w terminie 10 dni od powiadomienia. 

5. W przypadku wystąpienia błędów krytycznych Wykonawca ma za zadanie zlokalizować 

ich przyczynę i przywrócić poprawność działania poprzez instalację poprawek 

usuwających błędy krytyczne lub inną naprawę. Poprawne działanie Cyfrowej Stacji 

Fotogrametrycznej DEPHOS zostanie przywrócone najpóźniej w terminie 7 dni od 

momentu zgłoszenia. W przypadku konieczności przetransportowania Cyfrowej Stacji 

Fotogrametrycznej DEPHOS lub jej elementu do serwisu w siedzibie Wykonawcy, termin 

ten zostanie wydłużony do 14 dni. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
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Zamawiającemu serwis na warunkach nie gorszych niż oferowanych przez producenta 

oprogramowania objętego wsparciem. 

6. W ramach wsparcia technicznego Wykonawca zapewni całodobową obsługę zgłoszeń 

serwisowych we wszystkie dni tygodnia, elektroniczny stały dostęp do informacji na temat 

posiadanych produktów, biuletynów technicznych, poprawek programistycznych, oraz 

bazy danych zgłoszonych problemów technicznych.  

 

 

Załączniki do SOPZ: 

1) Wzór gwarancji. 

 

 


