Gdańsk, dnia 31.08.2021 r.
WBG-AO.026.04.05.2021.JK
PROTOKÓŁ ZE WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH
prowadzonych na podstawie art. 84 Ustawy Pzp
W dniu 31.08.2021 r. Zamawiający (WBGiTR w Gdańsku) przeprowadził wstępne
konsultacje rynkowe w formie spotkania on-line na platformie Microsoft Teams z Wykonawcą:
TPI Sp. z o.o., ul. Bartycka 22, 00-716 Warszawa
W spotkaniu uczestniczyli:
Po stronie Zamawiającego
Jerzy Walczewski - Kierownik Działu systemów geoinformatycznych,
Justyna Kaczmarek - Kierownik Działu administracyjno-organizacyjnego,
Po stronie Wykonawcy
Maja Łukasiewicz – Regionalny kierownik sprzedaży w Gdańsku,
Artur Malczewski – Kierownik działu wsparcia technicznego,
Grzegorz Sobina – Doradca techniczno – handlowy.
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.
Jerzy Walczewski jako Kierownik Działu systemów geoinformatycznych omówił w ogólnym zarysie
zastosowanie systemu mobilnego obrazowania w WBGiTR w Gdańsku. Wskazał, że nabywany
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sprzęt pomiarowy będzie używany do inwentaryzacji obiektów liniowych 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 Applied Street View składający się z:
1)
2)
3)
4)

Zintegrowanych 6 kamer,
Anteny szt. 1 wbudowanej, (brak dodatkowej anteny),
Odometru jako opcja wpinanego w złącze w samochodzie,
Oprogramowania do przerabiania zdjęć, złożenia zdjęć i wyeksportowania do innego formatu
np. do oprogramowania Orbit posiadanego przez WBGiTR w Gdańsku.

System zaproponowany przez Wykonawcę jest w pełni zgodny z oprogramowaniem Orbit
Publisher i 3 DM Content Manager. Kompatybilność zapewnia dedykowany kreator importu
poprzez automatyczne zaimportowanie danych (zdjęć).
Wykonawca przedstawił parametry techniczne poszczególnych elementów systemu mobilnego
obrazowania:
1)

2)
3)

Kamera 360 stopni (6 szt. obiektywów), 8k, która zapisuje obraz 7 klatek na sek., dysk 1 TB
wbudowany lub wymienny w zależności czy kamery są zwykłe czy o pełnej wodoodporności,
jednostka IMU, odbiornik GNSS 3 systemowy,
Antena GNSS dwuczęstotliwościowa L1 i L2,
Oprogramowanie Creator do przerabiania, złożenia zdjęć, w pełni kompatybilne
z oprogramowaniem Orbit, wydajność 250.000 zdjęć dziennie.

System zapewnia pełną anonimizację zarówno twarzy jak i tablic rejestracyjnych, zapewnia pełną
zgodność z przepisami RODO.
Wykonawca wskazał, iż System nie posiada trajektorii, w związku z tym, Jerzy Walczewski zadał
pytanie: w jaki sposób System zapewnia utrzymanie trajektorii. Wykonawca odpowiedział,
iż poprzez podłączenie systemu do odpowiedniego złącza w samochodzie, IMU oraz możliwości
korekty na poziomie oprogramowania Orbit.
System może być montowany na różnych pojazdach ale także może być zamontowany w plecaku.
W przypadku montażu na samochodzie, wg opinii Wykonawcy, warto zamontować bagażnik
z wysięgnikiem, który podnosi kamerę, gdyż im wyżej kamera jest posadowiona tym lepsza jakość
zdjęcia.
Wydajność Systemu wynosi 300.000 zdjęć dziennie.
Dodatkowo System wyposażony jest w mobilny UPS zapewniający pełne podtrzymanie Systemu
na 10 minut – w przypadku np. gdy zgaśnie samochód.
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Dokładność pomiaru – dokładność z jaką wykonywany jest pomiar RTK przy użyciu poprawek
z serwera NTRIP.
System posiada także moduł, który umożliwia publikację danych w Google Street.
Wykonawca na System oferuje standardowo 12 miesięcy gwarancji, wsparcie techniczne
w okresie gwarancji, 2 dni szkolenia dla pracowników. 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 potwierdził
spełnianie warunku.
Wykonawca zaproponował także Zamawiającemu, aby w specyfikacji technicznej sprzętu dopisać
wymóg zaoferowania części zapasowych do zestawu tj. kabli do odometru, a także filtrów na
kamery.
Na zakończenie spotkania Zamawiający poprosił Wykonawcę o przedłożenie opisów technicznych
oferowanego Systemu oraz wstępnej oferty cenowej.
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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