Gdańsk, dnia 01.09.2021 r.
WBG-AO.026.04.06.2021.JK
PROTOKÓŁ ZE WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH
prowadzonych na podstawie art. 84 Ustawy Pzp
W dniu 01.09.2021 r. Zamawiający (WBGiTR w Gdańsku) przeprowadził wstępne
konsultacje rynkowe w formie spotkania on-line na platformie Microsoft Teams z Wykonawcą:
Geotronics Dystrybucja Sp. z o.o., ul. Centralna 36, 31-586 Kraków.
W spotkaniu uczestniczyli:
Po stronie Zamawiającego
Jerzy Walczewski - Kierownik Działu systemów geoinformatycznych,
Justyna Kaczmarek - Kierownik Działu administracyjno-organizacyjnego,
Po stronie Wykonawcy
Patryk Sosnowski – Inżynier Sprzedaży w Geotronics Dystrybucja Sp. z o.o.,
Tomasz Zieliński – Dyrektor Handlowy w Geotronics Dystrybucja Sp. z o.o.,
Piotr Strzelecki – Inżynier Sprzedaży Trimble Polska,
Ronald van Coevorden – Przedstawiciel firmy Trimble w Holandii.
Na wstępie Zamawiający przypomniał, iż wstępne konsultacje rynkowe poprzedzają postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego i służą do przygotowania postępowania na dostawę sprzętu
pomiarowego – system mobilnego obrazowania.
Celem Konsultacji jest uzyskanie przez Zamawiającego wiedzy i informacji w zakresie niezbędnym
do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, oszacowania wartości przedmiotu zamówienia,
przygotowania specyfikacji warunków zamówienia, określenia warunków umowy, a także
doradztwo w ww. zakresie z zachowaniem uczciwej konkurencji i równego traktowania
Uczestników.
Zamawiający podczas prowadzonych konsultacji pragnie przede wszystkim uzyskać informacje
dotyczące: najlepszych rozwiązań technologicznych sprzętu, jego parametrów technicznych,
warunków gwarancji, pozwalających opisać prawidłowo przedmiot zamówienia i warunki udziału
w postępowaniu.
Zamawiający poinformował Wykonawcę, iż podejmuje odpowiednie środki w celu
zagwarantowania, że udział Wykonawcy w postępowaniu nie zakłóci konkurencji poprzez
zamieszczenie protokołów ze wstępnych konsultacji rynkowych na stronie internetowej
Zamawiającego.
Zamawiający poinformował Wykonawcę, iż spotkanie jest nagrywane.
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Jerzy Walczewski jako Kierownik Działu systemów geoinformatycznych omówił w ogólnym zarysie
zastosowanie systemu mobilnego obrazowania w WBGiTR w Gdańsku. Wskazał, że nabywany
sprzęt pomiarowy będzie używany do inwentaryzacji obiektów liniowych w szczególności dróg,
w związku z czym powinien cechować się wysoką dokładnością pozycjonowania zdjęć
panoramicznych w terenie, co pozwalałoby na pomiary z tych zdjęć. WBGiTR w Gdańsku będzie
za pomocą tego systemu mierzyć elementy znajdujące się w pasie drogowym. Jerzy Walczewski
wspomniał także, iż WBGiTR w Gdańsku posiada już oprogramowanie 3DM Orbit stąd dane, które
będą „spływać” z systemu mobilnego obrazowania muszą być kompatybilne z systemem Orbit.
Wykonawca zaproponował System Trimble MX7 składający się z:
1) Zintegrowanych 6 kamer 360 stopni, płyta szybkiej instalacji,
2) 2 kabli,
3) Systemu zasilającego w samochodzie Power Box do podłączenia pod akumulator
samochodowy, kabel do podłączenia zasilania,
4) Anteny GNSS,
5) Drugiej anteny GNSS – jako opcja,
6) Odometru – jako opcja,
7) Bagażnika do montażu systemu na relingi dachowe,
8) Oprogramowania do zarządzania projektami w terenie,
9) Oprogramowania Trimble Business Center do przetwarzania zdjęć,
10) Oprogramowania POSPac do wyrównania trajektorii w procesie postprocessingu.
System oferowany przez Wykonawcę jest w pełni zgodny z oprogramowaniem Orbit.
Wykonawca przedstawił zastosowanie Systemu: mapowanie
i udostępnianie informacji, zarządzanie sieciami przemysłowymi.

korytarzy,

obrazowanie

Wykonawca przedstawił parametry techniczne poszczególnych elementów systemu mobilnego
obrazowania:
1) Zintegrowanych 6 kamer sferycznych, 5 MP każda kamera, łącznie 30MP, 360 stopni,
2) Antena GNSS + druga antena jako opcja aby przyśpieszyć inicjalizację, zalecana przez
Wykonawcę z uwagi na znaczne poprawienie jakości pomiarów,
3) System pomiaru odległości DMI odometr montowany na kole, opcja zalecana przez
Wykonawcę min. niezbędna podczas postoju pojazdu na światłach,
4) Dysk 2 TB na stałe wbudowany,
5) System inercyjny.
Błąd położenia punktów zdjęć panoramicznych wykonanych przez system mieści się w przedziale
od 2 do 5cm.
System zapewnia pełną anonimizację zarówno twarzy jak i tablic rejestracyjnych, zapewnia pełną
zgodność z przepisami RODO.
System jest wodoodporny – spełnia normę IP 65, całkowicie zintegrowany.
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System może być zamontowany na samochodzie lub innym pojeździe. W przypadku montażu na
samochodzie niezbędne jest podłączenie zasilania pod akumulator samochodowy za pomocą
kabla – opcja, którą Wykonawca może wykonać w ramach zamówienia.
System zapewnia utrzymanie trajektorii dzięki odometrowi i wbudowanej jednostce inercyjnej po
stracie sygnału GNSS do 1 minuty.
Wykonawca na System oferuje standardowo 12 miesięcy gwarancji, wsparcie techniczne
w okresie gwarancji , wdrożenie Systemu. Wydłużenie gwarancji spowoduje wzrost ceny Systemu.
W ramach gwarancji aktualizacja oprogramowania. Licencje na oprogramowanie są wieczyste.
Termin dostawy Systemu został określony przez Wykonawcę na 3 tygodnie.
Zamawiający zapytał Wykonawcę czy będzie w stanie spełnić warunek udziału w postępowaniu
tj. czy w okresie ostatnich 3 lat dostarczył najmniej 1 sprzęt pomiarowy służący do mobilnego
obrazowania w zakresie pozyskiwania danych geoprzestrzennych. Wykonawca stwierdził,
iż w ostatnich 3 latach nie dostarczał takiego systemu, jedynie odbiorniki z jednostką inercyjną.
Na zakończenie spotkania Zamawiający poprosił Wykonawcę o przedłożenie wstępnej oferty
cenowej Systemu. Zamawiający jest już w posiadaniu opisów technicznych Systemu – wcześniej
przesłane przez Wykonawcę.
Na tym wstępne konsultacje rynkowe zostały zakończone.

Protokół opracowali:
Justyna Kaczmarek - Kierownik Działu administracyjno-organizacyjnego
Jerzy Walczewski - Kierownik Działu systemów geoinformatycznych
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