Załącznik nr 2 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
dostawa specjalistycznego oprogramowania do obróbki chmur punktów, publikacji danych pozyskanych
z obrazowania mobilnego, skaningu i UAS wraz z licencją dla Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów
Rolnych w Gdańsku, o następujących parametrach wymaganych przez Zamawiającego:
Nazwa

Licencja

Moduły/Aplikacje

Parametry wymagane przez Zamawiającego
Licencja on-premises, pozwalająca na działanie oprogramowania
offline. Wykonawca jest zobowiązany do zaprezentowania
poprawności działania zainstalowanych modułów/aplikacji, ich
kompatybilności oraz wgrania przygotowanych przez siebie danych
demonstracyjnych.
A) Moduł/aplikacja, która musi umożliwiać:
- zaczytywanie danych ze skaningu naziemnego,
mapowania mobilnego, mapowania za pomocą dronów,
- przeglądanie, archiwizowanie, łączenie, poprawianie i
katalogowanie zebranych danych z mapowania 3D,
- przetwarzanie i przycinanie chmury punktów,
- tworzenie ortofotomapy z chmur punktów i zdjęć
sferycznych,
- konsolidowanie i dostarczanie danych do publikacji
w module/aplikacji B.
Dodatkowo moduł/aplikacja musi pozwalać na kontrolę
poprawności wyrównania trajektorii oraz spójności danych.
Dane PC Zamawiającego, na którym docelowo ma być
zainstalowany moduł/aplikacja:
- System operacyjny: Windows 10 Pro
- Procesor: Intel® Core™ i7-8700K CPU @ 3.70GHz 3.70GHz
- Pamięć RAM: 16.0 GB
- Dyski: 2,5 TB SSD
- Typ systemu: 64-bitowy system operacyjny
- Karta graficzna: AMD Radeon ™ R9 380 Series
B) Moduł/ aplikacja, która musi umożliwiać prezentację
danych (ortofotomapy, zdjęć panoramicznych, modeli 3D,
chmur punktów) w przeglądarce internetowej typu Firefox,
Chrome czy Microsoft Edge. Moduł/aplikacja musi
umożliwiać dostęp do publikowanych danych na
urządzeniach mobilnych.
Administrator musi mieć możliwość obsługi
oprogramowania za pomocą konsoli obsługiwanej przez
przeglądarkę internetową, gdzie w szczególności
administrator będzie mógł:
- importować dane z mapowania 3D,
- łączyć dane projektowe 3D z podkładami mapowymi typu
OSM lub innymi danymi GIS i tworzyć z tych danych
publikacje, które będą dostępne za pomocą zdefiniowanych
adresów URL,
- mieć kontrolę nad użytkownikami i grupami
użytkowników przeglądającymi publikowane dane.
Moduł/ aplikacja musi wyświetlać na podkładach
mapowych miejsca, w odpowiednim układzie
współrzędnych, z których zostały wykonane zdjęcia
panoramiczne.
Dodatkowo użytkownik podpięty do modułu/aplikacji
przez przeglądarkę internetową musi mieć możliwość
dokonywania pomiarów elementów na zdjęciach
panoramicznych lub innych danych (ortofotomapa, chmura
punktów). Moduł/aplikacja musi umożliwiać pracę
użytkownikom na zasadzie wtyczek zapewniających

Kompatybilność
Formaty zaczytywanych danych OGC
Formaty zaczytywanych danych wektorowych
Formaty zaczytywanych danych pozyskanych w
drodze mobilnego obrazowania lub skaningu
mobilnego
Współpraca z bazami danych

Wymagania dodatkowe

współpracę z oprogramowaniem GIS czy CAD, z czego co
najmniej z jednym oprogramowaniem opensource GIS,
gdzie użytkownik uzyska dostęp do publikowanych danych
z możliwością ich przeglądania, mierzenia oraz
dokonywania ekstrakcji obiektów punktowych, liniowych i
powierzchniowych do bazy danych PostgreSQL, dodając
do tych obiektów atrybuty opisowe.
Liczba jednocześnie zalogowanych użytkowników do aplikacji
webowej: min. 40.
Dane serwera Zamawiającego, na którym docelowo ma być
zainstalowany moduł/aplikacja:
- System operacyjny: Linux Ubuntu
- Model: Dell PowerEdge R540
- Procesor: Intel ® Xenon ® Silver 4108 CP
- Pamięć RAM: 2 x 16GB RDIMM DDR4, Szyna 2667 MHz
- Dyski: 4 x 4TB SATA
Moduł/aplikacja A musi być całkowicie kompatybilny z
modułem/aplikacją B, gdzie moduły/aplikacje działają w jednej
sieci lokalnej na dwóch różnych maszynach fizycznych.
WMS, WMTS
SHP, DXF
JPEG, LAS, TIFF
PostgreSQL
Instalacja i konfiguracja oprogramowania w siedzibie
Zamawiającego na wskazanym przez Zamawiającego sprzęcie
informatycznym, wdrożenie oraz wsparcie techniczne na
warunkach opisanych w Rozdziale III SIWZ.

