Gdańsk, dnia 27.08.2021 r.
WBG-AO.026.04.04.2021.JK
PROTOKÓŁ ZE WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH
prowadzonych na podstawie art. 84 Ustawy Pzp
W dniu 27.08.2021 r. Zamawiający (WBGiTR w Gdańsku) przeprowadził wstępne
konsultacje rynkowe w formie spotkania on-line na platformie Microsoft Teams z Wykonawcą:
Leica Geosystems Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa.
W spotkaniu uczestniczyli:
Po stronie Zamawiającego
Jerzy Walczewski - Kierownik Działu systemów geoinformatycznych,
Justyna Kaczmarek - Kierownik Działu administracyjno-organizacyjnego,
Po stronie Wykonawcy
Maciej Bornowski - Kierownik wsparcia technicznego,
Robert Szyszko - Przedstawiciel Działu 3D Reality Capture.
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 rejestracji przejazdu na obiektach liniowych, w tym drogach,
do monitorowania, inwentaryzacji obiektów liniowych, w związku z czym powinien mieć wysoką
precyzję pomiarową, 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 Pegasus Swift składający się z:
1)
2)
3)

4)
5)

Kamery,
Anteny GNSS 240 kanałów,
Drugiej anteny jako opcji – dedykowana dla pojazdów gdzie nie można zamontować odometru
i żeby wyznaczyć azymut. Druga antena przy obiektach drogowych nie jest konieczna wg
opinii Wykonawcy.
Odometru jako opcja montowanego na kole pojazdu,
Oprogramowania
do
zaimportowania
danych
z
urządzenia,
przetwarzania
i wyeksportowania do innego formatu np. do oprogramowania Orbit posiadanego przez
WBGiTR w Gdańsku.

Wykonawca przedstawił parametry techniczne poszczególnych elementów systemu mobilnego
obrazowania:
1)
2)
3)

Kamera 360 stopni, która zapisuje obraz 8 klatek na sek., składa się z 2 obiektywów 24 MPix,
wyposażona w funkcję FFC (kompresja utraty jasności na brzegach obiektywu),
Antena GNSS płyta 240 kanałów, wieloczęstotliwościowa,
Oprogramowanie Pegasus Manager do zaimportowania, przetworzenia i wyeksportowania,
obliczania trajektorii, w pełni kompatybilne z oprogramowaniem Orbit - dane muszą być
przetworzone w Pegasus Manager i następnie zaimportowane do oprogramowania Orbit.

Cały zestaw składa się z 3 walizek: platforma, zasilanie, okablowanie + oprogramowanie do
przetwarzania danych.
Zapis danych - Dysk 1 TB wyjmowalny, złącze USB3.
Sprzęt jest montowany na bagażnik ale może być zamontowany na każdym pojeździe nie tylko
samochodzie.
Wykonawca podkreślił, iż sprzęt, który proponuje jest kombinacją skanera, zestawu kamer,
odbiornika GNSS oraz wysokiej precyzji jednostki inercyjnej, dzięki czemu błąd pomiaru punktu 3D
jest na poziomie ok. 2 cm. Natomiast Wykonawca nie posiada samego systemu mobilnego
obrazowania bez funkcji skanowania.
Urządzeniem steruje jednostka IMU, posiada wbudowaną kieszeń na dysk twardy, wbudowany
skaner, który skanuje z prędkością 700 punków na sekundę i ma zasięg do 100 m.
Wykonawca w standardzie oferuje gwarancję 1 rok oraz 3 dniowe szkolenie pracowników.
Wykonawca zasugerował, iż w przypadku gdy Zamawiający będzie wymagał dłuższej gwarancji
niż standardowa (1 rok) powinien uwzględnić koszty przeglądów sprzętu.
Zastosowanie sprzętu to przede wszystkim Mobile Mapping, GIS.
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Wykonawca odniósł się do kwestii licencjonowania na oprogramowanie - licencje wieczyste.
Omawiano również termin dostawy sprzętu. Wykonawca stwierdził, iż w obecnej sytuacji termin 14
dni może być niewystarczający.
Zamawiający poprosił Wykonawcę o sprawdzenie terminów dostaw sprzętu.
Zamawiający zapytał czy Wykonawca będzie w stanie spełnić warunek udziału w postępowaniu
tj. czy w okresie ostatnich 3 lat dostarczył co najmniej 1 sprzęt pomiarowy służący do mobilnego
obrazowania w zakresie pozyskiwania danych geoprzestrzennych.
Wykonawca w momencie spotkania nie miał wiedzy na ten temat, ale podkreślił, że spełnienie tego
warunku może być utrudnione.
Na zakończenie spotkania Zamawiający poprosił Wykonawcę o przedłożenie opisów technicznych
oferowanego Systemu, wstępnej oferty cenowej oraz warunków świadczenia wsparcia
technicznego.
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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