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Załącznik nr 1 do ogłoszenia 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania GIS, oprogramowania do modelowania 3D, 

bezlustrowego aparatu cyfrowego i obiektywu do celów prac badawczo-naukowych w ramach 
projektu: Uruchomienie Cyfrowej Stacji Fotogrametrycznej (CSF) i wypracowanie metodyki 

cyfrowego przetwarzania obrazu: 

 

Oprogramowanie typu GIS: 

ArcGIS for desktop Advanced; 

ArcGIS 3D Analyst; 

ArcGISGeostatisticalAnalyst; 
ArcGISSpatialAnalyst; 

Oprogramowania do modelowania 3D: 

SketchUp pro 

 

Specyfikacja przedmiotu zamówienia 

Pakiet programów przeznaczony do pracy na danych GIS,oprogramowanie do modelowania 3D, 
bezlustrowy aparata cyfrowy, obiektyw. 

 

Pakiet programów przeznaczony do pracy na danych GIS musi spełniać poniższe 

warunki 

 Oprogramowanie musi zapewniać obsługę polskich układów współrzędnych -minimum 
układów: WGS 84, PUWG 1992, PUWG 2000, PUWG 1965, PUWG 1942, GUGiK 1980, Borowa 

Góra, UTM. 
 Transformacja danych pomiędzy układami współrzędnych, w tym transformacja w czasie 

rzeczywistym.  

 Oprogramowanie musi zapewniać możliwość nawigacji na mapie. 
 Oprogramowanie musi pozwalać na utworzenie dynamicznej legendy. 

 Oprogramowanie musi pozwalać na zaawansowane automatyczne etykietowanie, w tym: 
kontrolę wyświetlania, wykrywanie konfliktów, możliwość przypisania wag, zarządzanie 

położeniem wyświetlania etykiet, automatyczną redukcję wielkości czcionki, rozciąganie 

wyrazów dla etykiet linii i poligonów, zaawansowane rozmieszczanie etykiet na krzywych.  
 Oprogramowanie musi zapewniać możliwość tworzenia własnej biblioteki symboli oraz edycję 

tej biblioteki. 
 Oprogramowanie musi zapewniać możliwość selekcji danych przestrzennych według 

atrybutów, według położenia oraz interaktywnie na mapie. 

 Oprogramowanie musi zapewniać możliwość sortowania danych na podstawie jednego lub 
wielu atrybutów. 

 Definiowanie reguł topologicznych i zapisywanie topologii w bazie danych. 
 Oprogramowanie musi umożliwiać dodawanie informacji o geometrii do atrybutów w tym: 

współrzędne x, y, z, długość i powierzchnię obiektu, kierunku linii, liczbę obiektów w obiektach 
złożonych. 

 Oprogramowanie musi umożliwiać określenie stopnia podobieństwa obiektów na podstawie 

wartości atrybutów. 
 Oprogramowanie musi zapewniać możliwość tworzenia i edycji wykresów dla danych 

przestrzennych 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pakiet_program%C3%B3w
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 Zaawansowane narzędzia edycyjne w postaci wygładzania geometrii, zmniejszania liczby 

węzłów, automatycznego dociągania nieskończonych linii do innych obiektów, generalizacji 

obiektów i edycji obiektów wieloczęściowych.  
 Narzędzia edycji kartograficznej:  

- Przechowywanie w geobazie wielu reprezentacji obiektów GIS do wykorzystania na różnych 
mapach  

- Tworzenie reguł dynamicznie modelujących geometrię i symbolizację obiektów (reguły 

reprezentacji)  
- Wprowadzanie reguł reprezentacji do plików stylów  

- Zmiana kształtu lub symbolizacji pojedynczej sygnatury obiektu (bez zmian danych GIS, 
które ten symbol reprezentuje)  

- Definiowanie widoczności i przezroczystości dla pojedynczego obiektu - interaktywnie lub w 

oparciu o wartość atrybutu  
- Maskowanie pojedynczych obiektów lub części obiektów  

- Dynamiczne rozmieszczanie symboli punktowych wzdłuż linii lub poligonów  
- Dynamiczna modyfikacja geometrii wyświetlanej dla obiektu (efekty geometryczne) 

 Oprogramowanie musi zapewniać możliwość tworzenia kartogramów i kartodiagramów-– 
wartości unikalne, przedziały (gradacja kolorem, sygnatury stopniowane, sygnatury 

proporcjonalne), mapa kropkowa, wykresy kołowe i słupkowe.  

 Oprogramowanie musi umożliwiać klasyfikację ilościową danych wektorowych metodami: 
własne przedziały, równe przedziały, definiowane przedziały, kwantylowe przedziały, 

naturalne przerwy w ciągłości danych, geometryczne przedziały, odchylenie standardowe. 
 Oprogramowanie musi zapewniać możliwość przeglądania załączników (plików w dowolnym 

formacie) dodanych do warstw.  

 Oprogramowanie musi posiadać narzędzie do geokodowania adresów. 
 Oprogramowanie musi zapewniać możliwość symulacji zmian danych tabelarycznych 

zawierających odniesienie do czasu jak również możliwość tworzenia i przeglądania serii 
danych z odniesieniem do czasu.  

 Oprogramowanie musi posiadać narzędzia do edycji umożliwiające tworzenie i modyfikację 
geometrii obiektów z uwzględnieniem dociągania do już istniejących obiektów oraz edycję 

atrybutów. Musi być zapewniona możliwość edycji plików w formacie *.shp. 

 Oprogramowanie musi zapewniać możliwość tworzenia nowych obiektów na podstawie 
geometrii istniejących obiektów (bez konieczności ponownego digitalizowania granic już 

istniejących obiektów).  
 Oprogramowanie musi zapewniać możliwość utworzenia nowej warstwy za pomocą sumy 

obiektów z innych warstw.  

 Oprogramowanie musi zapewniać możliwość edycji wielu warstw jednocześnie.  
 Oprogramowanie musi być wyposażone w narzędzia do kontroli integralności danych 

atrybutowych –tworzenie i obsługa słowników wartości i zakresowych. 
 Oprogramowanie musi zapewniać bezpośredni odczyt danych CAD, możliwość dociągania do 

danych CAD podczas edycji oraz kopiowania danych CAD do warstw GIS.  

 Oprogramowanie musi zapewniać możliwość wczytania danych serwowanych za pomocą usług 
OGC. 

 Oprogramowanie musi zapewniać obsługę GML.  
 Oprogramowanie musi posiadać możliwość konwersji pliku KML do warstwy GIS z 

zachowaniem symbolizacji, etykiet i wyskakujących okienek HTML oraz możliwość konwersji 
warstwy GIS do pliku KML.  

 Oprogramowanie musi zapewniać możliwość eksportu mapy do plików *.pdf z obsługą 

zarządzania warstwami oraz do plików *.bmp, *.tiff, *.png, *.gif, *.jpeg, *.ai, *.svg, *.emf. 
 Oprogramowanie musi zapewniać odczyt następujących formatów danych rastrowych: *.dat, 

*.img, *.bil, *.bip, *.bsq, *.bag, *.bmp, *.bpw, *.raw, *.dt0, *.dt1, *.dt2, *.ecw, *.fst, *.ers, 
*.gis, *.flt, *.grd, *.gif, *.gfw, *.grb, *.hdf, *.hgt, *.rst, *.cit, *.cot, *.jpg, *.blx, *.sid, *.sdw, 

*.ntf, *.png, *.gff, *.ddf, *.tiff, *.tfw. 

 Oprogramowanie musi pozwalać na przyspieszenie wyświetlania warstw rastrowych poprzez 
akcelerację sprzętową. 

 Praca z geobazą wielodostępną – możliwość edycji tych samych klas obiektów jednocześnie 
przez różnych użytkowników, wersjonowanie, replikacja. 
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 Oprogramowanie musi zapewniać możliwość zmiany kontrastu, jasności, przezroczystości, 

gamm oraz DRA dla wybranej warstwy rastrowej. 

 Oprogramowanie musi zapewnić odczyt i zapis danych rastrowych z pamięci podręcznej 
aplikacji. 

 Oprogramowanie musi zapewniać możliwość wyświetlania obrazów wielospektralnych jako 
kompozycji barwnych. 

 Oprogramowanie musi zapewniać możliwość wyboru rozmiaru komórki rastra powstałego w 

wyniku analizy rastrowej. 
 Narzędzia do analizy jakości grafiki:  

- Wykrywanie konfliktów graficznych  
- Rozwiązywanie konfliktów budynków  

- Rozwiązywanie konfliktów dróg  

 Oprogramowanie musi pozwalać na tworzenie rastrów wielokanałowych na podstawie rastrów 
jednokanałowych. 

 Oprogramowanie musi pozwalać na konwersję mapy kolorów do warstwy RGB. 
 Oprogramowanie musi zapewniać mozaikowanie wielu rastrów w jeden plik rastrowy 

 Oprogramowanie musi zapewnić filtrowanie danych rastrowych na podstawie następujących 
metod: Sobel, wykrywanie linii horyzontalne i wertykalne, laplacian 3x3 oraz 5x5. 

 Predefiniowane style kartograficzne oraz możliwość tworzenia własnych wraz z możliwością 

edycji symboli.  
 Wbudowane narzędzie do produkcji i eksportu serii map, w tym do automatycznego 

generowania podziałów arkuszowych.  
 Oprogramowanie musi pozwalać na wykonywanie analizy czasowej polegającej na detekcji 

zmian poprzez porównania wartości komórek dwóch rastrów. 

 Oprogramowanie musi pozwalać na tworzenie piramid rastrów i obsługiwać następujące 
metody ich przepróbkowania: najbliższe sąsiedztwo, interpolacja bilinearna, splot sześcienny, 

większości. 
 Oprogramowanie musi pozwalać definiować typ kompresji rastra w zakresie: LZ77, jpeg, jpeg 

2000, LZW, RLE, PackBits. 
 Oprogramowanie musi obsługiwać tworzenie zasięgu przestrzennego ograniczającego analizę 

(maska). 

 Oprogramowanie musi zapewniać możliwość obliczenia statystyk wyświetlania danych 
rastrowych. 

 Oprogramowanie musi obsługiwać następujące metody rozciągania wartości danych ciągłych 
(rastrów): odchylenie standardowe, wyrównanie histogramu, minimum-maksimum, własne. 

 Oprogramowanie musi zapewniać środowisko edycji i dociągania do rastrów binarnych oraz 

automatycznej wektoryzacji rastrów z jednoczesnym pozyskiwaniem linii i obiektów 
powierzchniowych.  

 Oprogramowanie musi pozwalać na zastosowanie narzędzia geoprzetwarzania dla wielu 
warstw jednocześnie.  

 Oprogramowanie musi pozwalać na łączenie narzędzi geoprzetwarzania w ciąg operacji z 

wykorzystaniem wizualnego środowiska modelowania, które nie wymaga umiejętności 
programowania. Oprogramowanie musi umożliwiać zapis takiego ciągu operacji.  

 Oprogramowanie musi posiadać środowisko programistyczne pozwalające na automatyzację 
prac i tworzenie nowych narzędzi za pomocą skryptów w języku Python. 

 Oprogramowanie musi pozwalać na wykonywanie analiz sieci o ustalonym kierunku przepływu 
–wyświetlenie kierunku przepływu, wyszukiwanie ścieżki pod prąd, wyznaczanie wspólnych 

źródeł, wyznaczanie najkrótszej ścieżki z uwzględnieniem wagowania.  

 Oprogramowanie musi pozwalać na tworzenie i obsługę serii map i atlasów. 
 Oprogramowanie musi pozwalać na eksport serii map do pliku w formacie *.pdf. 

Oprogramowanie musi współpracować z będącą na wyposażeniu Zakładu Teledetekcji 
stacją roboczą z systemem operacyjnym Windows 8.1 
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Bezlustrowy aparata cyfrowy  

Klasy Sony A6000 lub równoważny, musi spełniać co najmniej poniższe wymagania: 

Liczba pikseli 24 Mpix 

Dostępne rozdzielczości • 6000 x 4000 (RAW, JPEG)  
• 4240 x 2400 (JPEG, 16:9)  

• 3008 x 1688 (JPEG, 16:9)  

Rozmiar Matrycy 23.2 x 15.4 mm (APS-C), całkowita liczba 
pikseli: 24.7 Mpix  

Format zapisu • Zdjęcia: JPEG (EXIF 2.3, DPOF, DCF 2.0), 
RAW, RAW+JPEG  

• Filmy: MP4 

• Dźwięk: Dolby Digital stereo 

Zakres ISO Auto (100-6400 ISO z możliwością wyboru 

górnej i dolnej granicy), 

Ręcznie 100-25600 ISO (z krokiem co 1/3 EV)  

Migawka Szczelinowa sterowana elektronicznie, 30-
1/4000 s w krokach co 1/3 EV, Bulb 

Zapis wideo 1920x1080 (Full HD, 60p), wbudowany mikrofon 

stereo 

Ogniskowanie AF z wykrywaniem kontrastu/ AF z wykrywaniem 

fazy 

• Obszary AF: 100 pól (AF z detekcją fazy) / 25 

pól (AF z detekcją kontrastu)  

• Zakres czułości: 0-20 EV (ISO 100, f/2.8)  

• Tryby AF: Automatyczny AF (AF-A), 
pojedynczy AF (AF-S), ciągły AF (AF-C), DMF 

(bezpośrednia ręczna regulacja ostrości), ręczny 
(MF)   

• Dioda LED wspomagająca AF do 3 m 

Pomiar światła Tryby pomiaru:  

• wielosegmentowy,  

• punktowy,  
• centralnie ważony  

Balans bieli Automatyczny, światło dzienne, cień, chmury, 
światło żarowe, lampa błyskowa, pod wodą,  

• ustawienia własne wg wzorca,  

• ustawienia wg skali Kelvina (w zakresie 2500 - 
9900 K) 

• Bracketing balansu bieli  

Kompensacja ekspozycji • Kompensacja: +/-5 EV w skoku co 1/3 lub 1/2 

EV  

• Bracketing: 3 lub 5 klatek, w skoku co 1/3, 
1/2, 2/3 EV  

• Funkcja D-RangeOptimizer 

(automatyka/poziom (1-5))  

• Automatyka HDR (automatyczne zmiany 
ekspozycji, nastawianie zmian ekspozycji. 

Zdjęcia seryjne Szybkość min 6 kl./s  
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Lampa błyskowa Wbudowana 

Złącze hot-shoe Tak 

Wyjście statywowe Tak 

Karta pamięci • Memory Stick PRO Duo, PRO-HG Duo, XC-HG 

Duo  

• Secure Digital (SD/SDHC/SDXC) 

LCD Odchylany, 3.0 calowy, kolorowy TFT LCD, 
pokrycie kadru 100%, regulacja jasności  

Wizjer Wizjer elektroniczny min 0.39 cala, rozdzielczość 

1.440.000 punktów, 100% pokrycie kadru, 

powiększenie x1.1, korekcja dioptrii: od -4.0 do 
+3.0 

Komunikacja i złącza USB 2.0 Hi-SpeedminiB (MTP), wyjście mikro 

HDMI 

• Obsługa Print Image Matching III  
• Wbudowana karta sieci bezprzewodowej Wi-Fi  

Zasilanie Akumulator litowo-jonowy 7.2V, pojemność 

1080 mAh 

Waga < 450 g 

 

Aparat musi być wyposażony w: 

przewód zasilający,  

2x akumulator, 

pasek na ramię,  

Torba z miejscem na aparat z zainstalowanym obiektywem, dodatkowa zewnętrzna kieszeń do 
przechowywania dodatkowych akcesoriów,  

kabel USB,  

zaślepka bagnetu,  

2x karta pamięci SDHC Class 10, lub równoważna,  

sterowniki,  

instrukcja techniczna. 

 

Obiektyw 

Obiektyw kompatybilny z aparatem, klasy Carl Zeiss Sonnar T* E 24 mm f/1.8 ZA lub równoważny, 
musi spełniać co najmniej poniższe wymagania: 

Typ obiektywu Szerokokątny stałoogniskowy 

Ogniskowa 24 mm 

Maksymalny otwór przysłony f/1.8 

Pole widzenia 61 o 

Ostrość od 0.16 m 

Maksymalne powiększenie 1:4 

Maksymalna wartość przysłony 22 

Przysłona kołowa TAK 

Liczba listków na przysłonie 7 

Mechanizm autofokusa AF 
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Rozmiar filtra 49 mm 

Przednia przykrywka obiektywu TAK 

Tylna przykrywka obiektywu TAK 

Osłona obiektywu TAK 

 

Do obiektywu musi zostać dołączony filtr polaryzacyjny i filtr UV. 

 

Oprogramowanie do modelowania 3D 

Oprogramowanie musi spełniać co najmniej poniższe warunki: 

 Możliwość modelowania 3D: tworzenie modeli 3D, dodawanie informacji oraz własnych 

zachowań do modeli 3D, używanie brył do addytywnego i substraktywnego modelowania. 
 Możliwość generowania raportów o obiektach modeli i ich atrybutach. 

 Możliwość eksportu modeli 3D w formatach: 3DS, DWG, DXF, FBX, OBJ, VRML, XSI, KMZ, 

DAE. 
 Możliwość eksportu wektorów 2D w formatach: PDF, EPS, EPIX. 

 Możliwość eksportu rastrów 2D w formatach: JPEG, TIFF, PNG.  
 Możliwość importu plików CAD 2D/3D: DWG, DXF.  

 Możliwość importu plików w formatach DAE, KMZ, 3DS, DEM, DDF oraz plików obrazów. 
 Możliwość tworzenia dokumentacji i prezentacji: tworzenie animacji opartych o scenę. 

 Możliwość dołączania zdjęć lotniczych oraz obrazów 3D z Google Earth.  

 Możliwość budowy modeli poprzez wpisanie odpowiednich wymiarów.  

 Możliwość obliczania powierzchni objętości istniejących modeli. 

 Możliwość pisania skryptów w celu tworzenia niestandardowych narzędzi do rysowania, 

automatyzację typowych zadań  modelowania i generowania własnych raportów.  

 Możliwość zaawansowanego wymiarowania kątowego i liniowego, dodawania objaśnień i 

grafiki. 

 Możliwość łączenia elementów 3D z elementami 2D, takimi jak zdjęcia, tekst, szablony 

blokowe. 

 Możliwość modelowania z danych wsadowych w postaci plików CAD, danych terenu, 
fotografii, ręcznych szkiców.  

 Możliwość budowania modeli w oparciu o niestandardowe ustawienia.  
 Możliwość wybierania dowolnej skali rysunków, dostosowanie  grubości linii do skali.  

Oprogramowanie musi współpracować z będącą na wyposażeniu Zakładu Teledetekcji 
stacją roboczą z systemem operacyjnym Windows 8.1 

 

Licencja i aktualizacje 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu licencji na korzystanie z oprogramowania na czas 

nieoznaczony, w przypadku oprogramowania GIS Wykonawca udzieli Zamawiającemu licencji 

instytucjonalnej. 
2. Licencja na używanie oprogramowania będzie ograniczona liczbą stanowisk, tj. każde 

oprogramowanie  ograniczone będzie do jednego stanowiska. 
3. W przypadku oprogramowania GIS Wykonawca udzieli licencji „pływającej” umożliwiającej dostęp 

do licencji z wielu stanowisk komputerowych przyłączonych do sieci komputerowej. 

4. Wykonawca zapewni aktualizacje oprogramowania w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania 
protokołu odbioru.  

 

Warunki gwarancji dotyczące bezlustrowego aparatu cyfrowego i obiektywu 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na w ww. zakresie na okres minimum 12 miesięcy 
od daty podpisania końcowego protokołu odbioru; 

2. Czas naprawy nie powinien przekroczyć 14 dni od dnia zgłoszenia serwisowi usterki (nie 
uwzględniając czasu potrzebnego na zamówienie i dostarczenie części zamiennych), z 
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zastrzeżeniem, że czas reakcji serwisu/termin przystąpienia do wykonania naprawy nastąpi do 

24 h od momentu zgłoszenia usterki, 

3. W przypadku gdy czas naprawy przekroczy termin, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca 
zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu nowego sprzętu na czas naprawy o nie 

gorszych parametrach niż te określone w opisie przedmiotu zamówienia lub części zamiennych 
umożliwiających użytkowanie sprzętu. 

 

Termin realizacji zamówienia 

Dostawa nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.06.2015 r. 

 

Postanowienia dodatkowe 

1. W przypadku bezlustrowego aparatu cyfrowego i obiektywu, Wykonawca przekaże wszelką 
dokumentację, instrukcję obsługi i inne materiały informacyjne zgodnie z zaleceniami producenta. 

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia nowy, nieuszkodzony, wolny od 
wad i odpowiadający obowiązującym normom oraz posiadający niezbędne certyfikaty i atesty 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

Możliwość współpracy z Zamawiającym 

W przypadku gdy Wykonawca jest w stanie zaoferować przedmiot zamówienia w zakresie 
oprogramowania spełniający minimalne wymagania Zamawiającego określone w wymaganiach do 

niniejszego ogłoszenia prosimy w terminie do 14.05.2015 o poinformowaniu nas o tym na adres e-
mail: karol.rotchimmel@ilot.edu.pl wraz z załączeniem dokumentacji technicznej potwierdzającej 

spełnianie przez oferowany produkt wszystkich wymagań Zamawiającego określonych w 

wymaganiach dotyczących danych technicznych. 

 

Jeżeli załączona dokumentacja  techniczna lub w przypadku konieczności jej wyjaśnienia, 

oświadczenie wiedzy Wykonawcy nie pozwolą jednoznacznie stwierdzić, że oferowane rozwiązanie 

spełnia minimalne wymagania Zamawiającego, Zamawiający uzna, że oferta wykonawcy jest 
niezgodna z niniejszym ogłoszeniem i podlega odrzuceniu.  

 

W przypadku gdy do upływu ww. terminu nie wpłynie żadna oferta lub złożone oferty Zamawiający 

dokona zakupu oprogramowania wskazanego w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. 


