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ZAŁĄCZNIK NR 1  

WARUNKI TECHNICZNE ZAMÓWIENIA  

Pozyskanie i opracowanie danych przestrzennych dla miasta Gdańska  

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Na Przedmiot zamówienia składają się  następujące czynności: 

1. Wykonanie cyfrowych fotogrametrycznych zdjęć lotniczych, a w tym: 
1) sygnalizacja i pomiar punktów polowej osnowy fotogrametrycznej, 
2) wykonanie wielkoformatową, fotogrametryczną kamerą cyfrową typu kadrowego 

zdjęć fotogrametrycznych o wielkości piksela terenowego równej 0,05 m, 
3) proces kontroli jakości. 

 
2. Opracowanie ortofotomapy, a w tym: 
1) wykonanie aerotriangulacji, 
2) aktualizacja numerycznego modelu terenu (NMT) w układzie współrzędnych PL-2000, 

Kronsztadt 86, 
3) opracowanie cyfrowej ortofotomapy z pikselem terenowym równym 0,05 m w 

układzie współrzędnych PL-2000 w kolorystyce RGB oraz CIR 
4) dostawa i instalacja oprogramowania do internetowej publikacji ortofotomapy (2018 

rok) wraz z ortofotomapami archiwalnymi przekazanymi przez Zamawiającego. 
 

3. Wykonanie zdjęć ukośnych, a w tym: 
1) pozyskanie (nalot) 4 kompletów zdjęć ukośnych, 
2) opracowanie czterech kompletów ortofotomap ukośnych dla pozyskanych danych, 
3) dostawa i instalacja oprogramowania klasy desktop do przeglądania zdjęć ukośnych, 
4) dostawa i instalacja oprogramowania do internetowej publikacji ortofotomap 

ukośnych z funkcją porównywania zdjęć z różnych lat. 
 

4. Wykonanie skaningu laserowego, a w tym: 
1) wykonanie (nalot) skaningu laserowego, 
2) opracowanie Numerycznego Modelu Terenu, 
3) opracowanie Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu. 

 

5. Opracowanie Modelu 3D miasta Gdańska na podstawie pozyskanych danych, a w tym: 
1) wygenerowanie Modelu 3D wraz z nałożonymi teksturami pochodzącymi ze zdjęć 

ukośnych, 
2) dostawa i instalacja oprogramowania klasy desktop do przeglądania Modelu 3D, 
3) dostawa i instalacja oprogramowania do internetowej publikacji Modelu 3D, z funkcją 

wstawiania planowanych obiektów oraz analizą nasłonecznienia. 
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II. ZASIĘG OPRACOWANIA 

 
1) Dla opracowań wymienionych w pkt I.1) i 2) 

Przestrzenny zakres opracowania obejmuje cały obszar miasta Gdańska, którego 

powierzchnia w granicach administracyjnych wynosi 262 km2 do pełnych arkuszy map w 

skali 1:1000. Łącznie jest to 875 arkusze (około 350 km2). 

Szkic obszaru opracowania na tle podziału sekcyjnego map układzie współrzędnych PL-

2000 wraz z granicami administracyjnymi, stanowią załączniki do Warunków technicznych: 

Załącznik nr A do Warunków Technicznych Zamówienia. Szkic ten jest również dostępny u 

Zamawiającego w formacie shapefile (shp). 

 

2) Dla opracowań wymienionych w pkt. I.3), 4 i 5) 

Przestrzenny zakres opracowania obejmuje cały obszar miasta Gdańska, którego 

powierzchnia w granicach administracyjnych wynosi 262 km2 wraz z buforem 100 m 

wokół. 

Szkic obszaru opracowania z granicami administracyjnymi, stanowią załączniki do 

Warunków technicznych: Załącznik nr B do Warunków Technicznych Zamówienia. 

 

III. SYSTEM ODNIESIEŃ PRZESTRZENNYCH 

Obowiązującym układem odniesienia dla produktów niniejszego zamówienia jest: 

Układ współrzędnych płaskich PL-2000, strefa 6 oraz wysokościowy układ współrzędnych 

Kronsztad 86.  

 

IV. WYKONANIE ZDJĘĆ LOTNICZYCH 
 
1. Założenia i wymagania wstępne do wykonania zdjęć lotniczych 

1) Zdjęcia lotnicze przewidziane w ramach niniejszego zamówienia posłużą do wykonania 
na ich podstawie kilku produktów pochodnych, spośród których najważniejszym jest 
cyfrowa ortofotomapa o przestrzennej rozdzielczości (pikselu terenowym) równym 
0,05 m. Wymagania do jakości zdjęć należy tu rozumieć jako wymagania do ich jakości 
geometrycznej (projektowane parametry zdjęć, uzyskane parametry zdjęć, jakość 
kamery i inne parametry) jak i jakości fotograficznej (przestrzenna zdolność 
rozdzielcza, jakość radiometryczna, inne parametry). 

2) Wykonawca wykona wielkoformatową, fotogrametryczną kamerą cyfrową typu 
kadrowego fotogrametryczne zdjęcia lotnicze o GSD równym 0,05 m (terenowy wymiar 
piksela) o jakości fotograficznej i geometrycznej gwarantującej prawidłowe wykonanie 
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cyfrowej ortofotomapy o żądanej dokładności i jakości, określonej w punkcie VII 
Warunków Technicznych Zamówienia. 

3) Przedmiot zamówienia w części dotyczącej wykonania zdjęć lotniczych wymaga 
zgłoszenia w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Kopię 
zgłoszenia należy przekazać Zamawiającemu.  

 
2. Projekt i pomiar polowej osnowy fotogrametrycznej 

1) Założenia projektu osnowy. 

Przedmiotem zamówienia jest – oprócz wykonania samych cyfrowych zdjęć lotniczych 

– również sygnalizacja i pomiar polowej osnowy fotogrametrycznej.  

Wykonawca wykona projekt polowej osnowy fotogrametrycznej zakładający uprzedni 
pomiar współrzędnych środków rzutów kamery w locie oraz pozyskanie danych z 
systemu inercyjnego INS. Przy założeniu równoczesnego wyrównania obserwacji 
GPS/INS z obserwacjami fotogrametrycznymi (tzw. metoda CBA – wspólne wyrównanie 
obserwacji fotogrametrycznych i GPS/INS, pozwalające na indywidualne dla każdego 
szeregu modelowanie przesunięcia i dryftu pomierzonych w locie współrzędnych 
środków rzutów). 

Liczba i rozmieszczenie fotopunktów w bloku zdjęć lotniczych oraz ich lokalizacja na 
zdjęciach lotniczych muszą zapewniać wymaganą dokładność opracowania, 
wyznaczenie dodatkowych parametrów wyrównania kompensujących błędy 
systematyczne oraz wyznaczenie błędów systematycznych pomiaru elementów 
orientacji zewnętrznej zdjęć. 

Punkty polowej osnowy fotogrametrycznej należy rozmieścić wg zasad: 

a) na załamaniach granicy bloku zdjęć lotniczych po jednym F-punkcie; 

b) na brzegach bloku zdjęć lotniczych, wzdłuż kierunku nalotu, F-punkty 
rozmieszczone równomiernie średnio co 16 baz, w pasach potrójnego pokrycia; 

c) na brzegach, na początku i na końcu bloku zdjęć lotniczych, w co drugim pasie 
pokrycia poprzecznego szeregów po jednym F-punkcie; 

d) Dodatkowo Wykonawca zaprojektuje fotopunkty wewnątrz bloku zdjęć tak, aby 
łączna liczba fotopunktów XYZ na obszarze opracowania była nie mniejsza niż 1 
fotopunkt na 35 zdjęć bloku; 

e) Wykonawca zaprojektuje i pomierzy punkty kontrolne w obszarze bloku, ze 
szczególnym uwzględnieniem miejsc o spodziewanej najniższej dokładności wyniku 
w ilości 1 punkt kontrolny na 100 zdjęć bloku zdjęć lotniczych, jednak nie mniej niż 
12 punktów kontrolnych w bloku; 

f) Wykonawca może pomierzyć dodatkowe punkty osnowy, zgodnie z własnym 
doświadczeniem w tym zakresie. 

2) Komentarz do projektu polowej osnowy fotogrametrycznej 
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a) Sygnalizowane punkty należy lokalizować: 

• w płaskim i odkrytym terenie tak, aby w promieniu  45o od zenitu nie było 
przeszkód (drzew, budynków, innych, odległość od takiego obiektu musi być nie 
mniejsza niż jego wysokość), 

• na płaskim gruncie, 

• w miejscach nie narażonych na zniszczenie punktu i sygnału, 

• w miejscach gwarantujących pożądaną trwałość sygnalizacji (w miarę możliwości 
na podłożu twardym, umożliwiającym sygnalizację poprzez malowanie, bez 
potrzeby stabilizacji nowych punktów i sygnalizacji poprzez wyłożenie). 

b) Jako punkty osnowy polowej wybierać punkty wg następujących priorytetów: 

• punkty na trwałym podłożu (beton, asfalt), dające się sygnalizować poprzez 
malowanie farbą, 

• elementy sytuacyjne, dające się jednoznacznie i precyzyjnie zidentyfikować na 
zdjęciach (np. środek okrągłego włazu, inne elementy armatury), 

• w przypadku braku jednej z powyższych możliwości stabilizować i sygnalizować 
nowy punkt. 

c) Kształt, wielkość i kolor znaków sygnalizacyjnych powinny gwarantować 
odfotografowanie się na zdjęciach i jednoznaczną ich identyfikację. Punkty należy 
sygnalizować krzyżem z wydzielonym elementem centralnym (kwadrat) i 
ramionach. Krzyż powinien tworzyć duży kontrast z tłem (biały lub jaskrawo 
pomarańczowy na czarnym tle). Kształt znaku sygnalizacyjnego ilustruje poniższy 
rysunek. 

Wielkość wydzielonego elementu zasadniczego wynosi d ≥ 2 x GSD a l ≥ 3 x d 

 

d) Do sygnalizacji należy stosować: 

• sygnały malowane farbą bezpośrednio na twardym podłożu (asfalt, chodnik 
betonowy itp.), 
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• sygnały wykładane (malowane na papie izolacyjnej, sklejce, płycie pilśniowej, płycie 
z tworzywa sztucznego itp.).  

Znaki wykładane należy umocować centrycznie nad punktem i przytwierdzić 

gwoździami do czterech palików wbitych równo z ziemią.  

Zdecydowanie preferowane są znaki malowane jako mniej narażone na 

zniszczenie. 

e) Do malowania znaków stosować farby matowe, odporne na działanie warunków 
atmosferycznych (farby emulsyjne, chlorokauczukowe, nitrocelulozowe itp.).  

f) W przypadku występowania w terenie naturalnych obiektów jednoznacznie 
identyfikowanych na zdjęciach lotniczych i umożliwiających ich pomiar z wymaganą 
dokładnością (fotopunkty naturalne) Wykonawca może odstąpić od sygnalizacji 
fotopunktów. Jednakże wszystkie wymagania co do dokładności opracowania 
musza być zachowane. 

g) Wykonawca sporządzi Operat techniczny pomiaru polowej osnowy 
fotogrametrycznej, wraz z opisami topograficznymi punktów. 

h) Dla każdego punktu osnowy polowej Wykonawca sporządzi opis topograficzny, 
wzbogacony o szczegóły, które odfotografują się na zdjęciach lotniczych wraz ze 
zdjęciami stanowisk pomiarowych, dokładnie określające położenie fotopunktu.  

i) Współrzędne punktów powinny być wyznaczone metodami geodezyjnymi. 
Zalecaną metodą, gwarantującą uzyskanie współrzędnych w jednolitym układzie i 
jednorodnej dokładności jest pomiar GPS dowiązany do stacji referencyjnych sieci 
ASG lub stacji referencyjnych umieszczonych na punktach POLREF. Współrzędne 
mają być przetransformowane do układu współrzędnych PL-2000. 

3. Parametry nalotu i parametry zdjęć lotniczych 

1) Przed przystąpieniem do nalotu Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego 
Projekt lotu wraz z projektem polowej osnowy fotogrametrycznej. 

Na zatwierdzenie lub odrzucenie dostarczonego Projektu lotu Zamawiający będzie 

miał 7 dni kalendarzowych. W przypadku odrzucenia Wykonawca wykona nowy 

projekt uwzględniający uwagi Zamawiającego, który przedstawi do powtórnej 

akceptacji. 

2) Wykonane fotogrametryczne zdjęcia lotnicze muszą spełniać następujące warunki: 

a) Powierzchnia obiektu fotografowania –  (jak w Załączniku nr A do Warunków 

Technicznych Zamówienia z układem PL-2000), tj. cały obszar miasta Gdańska, 
którego powierzchnia w granicach administracyjnych wynosi 262 km2, 
powiększony do pełnych arkuszy. 

b) Zdjęcia wykonane wielkoformatową, fotogrametryczną kamerą cyfrową na 
stabilizowanym zawieszeniu, synchronicznie w zakresach: panchromatycznym 
(czarno-białe) oraz wielospektralne w kanałach: niebieski, zielony, czerwony i 
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podczerwony.  

c) Termin nalotu: dla zdjęć pionowych nie później niż 5 maja 2018 roku. 

d) Zdjęcia pionowe. 

e) Terenowy piksel obrazowania (GSD)  

w zakresie panchromatycznym:     nie większy niż 0,05 m 

f) Minimalne pokrycie podłużne zdjęć:   p = 60 % 

g) Minimalne pokrycie poprzeczne zdjęć:   q = 30 % 

h) Na wlotach i wylotach każdego z szeregów należy wykonać po dwa dodatkowe 
zdjęcia przed i za granicą obszaru opracowania. 

i) Komentarz do Projektu lotu:  

Obszar opracowania jest ilustrowany w Załączniku nr A do Warunków Technicznych 
Zamówienia z układem PL-2000. Projektowane zdjęcia muszą pokryć ten obszar. 
Obszar ten nie tworzy figury o regularnym kształcie. Z punktu widzenia rozkładu 
punktów polowej osnowy fotogrametrycznej oraz jej wpływu na jakość 
aerotriangulacji, optymalnym i zasadnym ekonomicznie może okazać się 
„wygładzenie” kształtu bloku zdjęć poprzez zwiększenie ich zasięgu poza obszar 
opracowania. Te „dodatkowe” zdjęcia weszłyby do procesu aerotriangulacji, ale 
mogłyby być wyłączone z dalszego, właściwego opracowania pochodnych 
produktów, tj. NMT i ortofotomapy. Powyższą kwestię pozostawia się do decyzji i 
własnych doświadczeń Wykonawcy. 

3) Kierunek lotów należy przyjąć N-S lub W-E. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się 
wykonanie nalotu w innym kierunku np. ze względu na ukształtowanie terenu czy 
granicę państwa. Szczegółowy układ szeregów, miejsca wyzwolenia kamery oraz 
wysokość lotu zależą od użytej kamery. Wymagane jest takie zaprojektowanie zdjęć, 
aby spełniały powyższe warunki dotyczące rozdzielczości i wzajemnego pokrycia. 

4. Pora wykonania zdjęć 

1) Ze względu na charakter obiektu i zastosowanie zdjęć (wielkoskalowa ortofotomapa, 
modernizacja ewidencji gruntów) wymaganą porą wykonania zdjęć jest okres z 
ograniczoną wegetacją: 

a) od ustąpienia pokrywy śnieżnej do zazielenienia się drzew, tj. w okresie wczesnej 
wegetacji roślin, przed pełnym rozwojem liści na drzewach, przy spełnieniu 
wymaganych w tym zakresie warunków pogodowych. Oznacza to przeciętnie 
porę od drugiej dekady marca do końca kwietnia. W szczególnym przypadku (np. 
opóźniona wegetacja) możliwe jest przedłużenie, za zgodą Zamawiającego, 
terminu wykonywania zdjęć lotniczych (nalotów). 

b) po zakończeniu wegetacji. Oznacza to przeciętnie porę od połowy września do 
końca października. W szczególnym przypadku (np. wcześniejsze przymrozki, 
znaczny opad liści) możliwe jest przesunięcie, za zgodą Zamawiającego, terminu 
wykonywania zdjęć lotniczych (nalotów). 
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2) W celu uzyskania jak najlepszej jakości ortofotomapy zaleca się wykonać wszystkie 
zdjęcia przy zbliżonych warunkach oświetleniowych. 

3) Porę dnia (godziny fotografowania) należy dobrać tak, aby wysokość słońca nad 
horyzontem była nie mniejsza niż 250. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania 
zdjęć „bezcieniowych”, tj. przy pełnym zachmurzeniu i pułapie chmur powyżej 
wysokości lotu. 

5. Wybór kamery  

Wykonawca wykona zdjęcia lotnicze kamerą spełniającą następujące warunki: 

1) Wielogłowicowa kamera cyfrowa typu kadrowego, oparta o prostokątne matryce, o 
dużej zdolności rozdzielczej (tzw. kamera wielkoformatowa).  

Wyklucza się kamery typu skaner elektrooptyczny, oraz tzw. średnioformatowe 
kamery kadrowe. 

2) Rozdzielczość zdjęcia panchromatycznego musi wynosić minimum 190 Mpix. 

3) Synchroniczna rejestracja w zakresach panchromatycznych i 4 zakresach spektralnych 
(R, G, B i IR). 

4) Kamera na stabilizowanym zawieszeniu. 

5) System kompensacji rozmazania. 

6) Możliwość obrazowania z terenowym pikselem (GSD) w zakresie panchromatycznym 
nie większym niż 0,05 m, oraz w zakresach R, G, B i IR z pikselem większym nie więcej 
niż 4 razy liniowo (tj. nie większym niż 0,20 m). 

 

6. Określenie współrzędnych środków rzutów kamery (technologia DGPS)  

Podczas realizacji zdjęć Wykonawca jest zobowiązany do precyzyjnego pomiaru 

współrzędnych środków rzutów kamery w trakcie nalotu w technologii GPS oraz 

wszystkich elementów orientacji zewnętrznej zdjęć przez zintegrowane systemy GPS/INS. 

 

7. Kontrola jakości zdjęć 

1) Wykonawca przekaże do Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej (CODGiK) w Warszawie komplet wykonanych zdjęć celem 
przeprowadzenia rutynowej kontroli radiometrycznej i geometrycznej zdjęć lotniczych. 

2) Wyniki kontroli zdjęć lotniczych będą udokumentowane właściwymi dokumentami 
potwierdzającymi spełnienie wymaganych parametrów. 

8. Zapis cyfrowy zdjęć 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu cyfrowe fotogrametryczne zdjęcia w następującej 

postaci i formacie: 

1) Kompozycje barwne w barwach rzeczywistych RGB, „wyostrzone” (”pan-sharpened”).  
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Format: TIFF, rozdzielczość radiometryczna 24 bit/piksel (8 bit/piksel dla każdego z 
kanałów RGB), z piramidą obrazową (overview), tailowane 256, z kompresją 
objętościową 4-5 razy. 

2) Kompozycje barwne w barwach fałszywych CIR, „wyostrzone” (”pan-sharpened”).  

Format: TIFF, rozdzielczość radiometryczna 24 bit/piksel (8 bit/piksel dla każdego z 
kanałów), z piramidą obrazową (overview), tailowane 256, z kompresją objętościową 4-
5 razy. 

 

9. Operat techniczny wykonania zdjęć lotniczych 

Wykonawca opracuje „Operat techniczny wykonania cyfrowych fotogrametrycznych zdjęć 

lotniczych” zawierający m.in.: 

1) Sprawozdanie techniczne z opisem procesu wykonania zdjęć lotniczych; 

2) Kopię zgłoszenia do CODGiK; 

3) Plan lotu; 

4) Wykaz wykonanych zdjęć ze wszystkimi danymi: liczba, skala, data nalotu; 

5) Wykaz użytego sprzętu i oprogramowania; 

6) Metrykę kamery; 

7) Mapę przeglądową fotopunktów; 

8) Operat techniczny wyznaczenia współrzędnych środków rzutów kamery (technika 
DGPS) zawierający m.in.: 

a. Współrzędne środków rzutów kamery (ściślej: współrzędne anteny GPS) 
przetransformowane do układu współrzędnych płaskich prostokątnych: PL-2000, 
wraz z informacją o momentach wyzwolenia migawki kamery, 

b. Szkic ekscentru anteny GPS w samolocie względem kamery; 

9) Wyniki kontroli jakości zdjęć lotniczych; 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu „Operat techniczny wykonania cyfrowych 

fotogrametrycznych zdjęć lotniczych” po wykonaniu zdjęć lotniczych, lecz nie później niż w 

terminie 60 dni od daty zakończenia wykonania zdjęć. 

 

V. WYKONANIE  AEROTRIANGULACJI 
 

1) Aerotriangulację przestrzenną należy rozwinąć na bazie polowej osnowy 
fotogrametrycznej pomierzonej w terenie techniką GPS. W procesie aerotriangulacji 
wymaga się wykorzystania precyzyjnych środków rzutów pomierzonych w locie 
technologią DGPS i wszystkich elementów orientacji zdjęć (liniowych i kątowych) 
pomierzonych GPS/INS. Oznacza to obligatoryjne wykorzystanie oprogramowania 
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umożliwiającego na etapie wyrównania aerotriangulacji włączenie pomierzonych 
elementów orientacji zewnętrznej kamery. 

2) Zaleca się taki podział obszaru opracowania na bloki aerotriangulacji aby 
zminimalizować ich liczbę. 

3) Zalecaną metodą aerotriangulacji jest aerotriangulacja blokowa, równoczesna, 
automatyczna. 

4) Wykonawca przeprowadzi wyrównanie aerotriangulacji w układzie współrzędnych 
płaskich prostokątnych: PL- 2000, strefa 6. 

5) Wymagana dokładność wyrównania bloku zdjęć nie powinna być gorsza niż (błąd 
średni obserwacji po wyrównaniu – „sigma”) σo=3 µm. 

6) Dla poszczególnych grup obserwacji wymagana jest zgodność wartości błędów przed 
wyrównaniem i po wyrównaniu, nie gorsza niż:  

a. 10% wartości błędu dla błędu współrzędnych tłowych;  

b. 20% wartości błędu dla błędów współrzędnych fotopunktów; 

c. 20% wartości błędu dla współrzędnej środka rzutów, która jest zgodna z 
kierunkiem nalotu. 

7) Błędy średnie wpasowania bloku w polową osnowę fotogrametryczną powinny 
spełniać następujące kryteria (xy w rozumieniu wypadkowej): 

a. RMSXY ≤ 0.04 m 

b. RMSZ ≤ 0.05 m 

RMS rozumiany jest tutaj jako błąd średni średniokwadratowy. 

8) Błędy średnie wpasowania bloku na punktach kontrolnych powinny spełniać 
następujące kryteria (xy w rozumieniu wypadkowej): 

a. RMSXY ≤ 0.05 m, 

b. RMSZ ≤ 0.07 m, 

9) Różnice współrzędnych (DX, DY, DZ) między pomiarem fotogrametrycznym, a 
pomiarem terenowym na żadnym z punktów kontrolnych nie mogą przekraczać: 

a. Dx, Dy ≤ 0,15 m 

b. Dz ≤ 0,20 m. 

10) Wykonawca opracuje „Operat aerotriangulacji”, w wersji cyfrowej oraz w wersji 
drukowanej, zawierający: 

a. Sprawozdanie techniczne zawierające opis obiektu, charakterystykę użytych 
materiałów, opis procesu technologicznego, 

b. Wykaz współrzędnych punktów osnowy wraz z charakterystyką dokładności,  

c. Szkic bloku w formie graficznej zawierający schemat rozmieszczenia zdjęć, podział 
na arkusze map w skali 1:2000, rozmieszczenie punktów osnowy i punktów 
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kontrolnych wraz z numerami i wektorami błędów, 

d. Statystykę procesu wyrównania, 

e. Charakterystykę wyrównania zawierającą: 

• Błąd średni a’priori pomiarów fotogrametrycznych, 

• Błąd średni a’priori na punktach osnowy, 

• Odchyłki sytuacyjne i wysokościowe na punktach osnowy i punktach 
kontrolnych w jednostkach terenowych, 

• Błąd średni obserwacji po wyrównaniu – „sigma”, 

• Błąd średni kwadratowy wpasowania bloku w punkty osnowy, 

• Błąd średni na punktach kontrolnych. 

f. Wykaz współrzędnych punktów osnowy po wyrównaniu, 

g. Wyznaczone elementy orientacji zewnętrznej każdego zdjęcia. 

h. Projekt fotogrametryczny po wyrównaniu, 

i. Dane obserwacyjne GPS, wyniki wyrównania i obliczeń. 

 

VI. AKTUALIZACJA NUMERYCZNEGO  MODELU  TERENU  (NMT) 

1) Jako źródłowy numeryczny model terenu należy wykorzystać NMT pozyskany w 
technologii skaningu laserowego w ramach projektu ISOK. Po podpisaniu umowy 
Zamawiający przekaże Wykonawcy komplet danych w formacie ESRI GRID. 

2) Numeryczny model rzeźby terenu należy zaktualizować w oparciu o stereodigitalizację 
na modelu fotogrametrycznym. Aktualizacje należy wykonać w taki sposób aby 
zapewnić osiągnięcie wymaganej dokładności ortofotomapy. 

3) Przedmiotem zamówienia i odbioru jest numeryczny model terenu w układzie 
współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000. NMT zostanie przygotowany w dwóch 
formach:  

a. „danych pomiarowych NMT” w miejscach aktualizacji wraz z mapą przeglądową 
zakresów aktualizacji,  

b. „użytkowego NMT” w strukturze regularnej siatki ESRI GRID o rozmiarze boku 
siatki równym 1 m,  

4) Pomiar odbywać się musi w układzie współrzędnych PL-2000. Odbiorowi podlegać 
będzie numeryczny model rzeźby terenu zapisany w układzie współrzędnych płaskich 
prostokątnych: PL- 2000. Proces pomiarowy NMT, ocena jakości oraz zawartość 
metryki i metadanych muszą być zgodne z Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie baz danych 
dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego 
modelu terenu. 

5) Zbiory danych NMT, metryki modułów oraz metadane będą przedmiotem odbioru. 
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6) Wykorzystanie istniejącego NMT (ISOK) w jakimkolwiek stopniu nie zwalnia 
Wykonawcy z wykonania wewnętrznej oceny jakości NMT i ewentualnej jego poprawie 
tak aby było możliwe wygenerowanie ortofotomapy o wymaganej dokładności. 

 

VII. OPRACOWANIE  CYFROWEJ  ORTOFOTOMAPY 
 

1. Cyfrowa ortofotomapa z pikselem terenowym 0.05 m 

1) Przedmiot zamówienia w części dotyczącej wykonania ortofotomapy wymaga 
zgłoszenia w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Kopię 
zgłoszenia należy przekazać Zamawiającemu. 

2) Wykonawca opracuje ortofotomapę będącą przedmiotem zamówienia w wersji 
„wyostrzonej” w barwach rzeczywistych – RGB w układzie PL-2000 oraz CIR 

3) Opracowana ortofotomapa musi się charakteryzować następującymi parametrami 
technicznymi i dokładnościowymi: 

a. Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000. 

b. Terenowy rozmiar piksela ortofotomapy 0,05 m.  

Poprzez rozmiar piksela rozumie się wielkość jednego piksela (długość 

i szerokość) w jednostkach terenowych.   

c. Średni błąd lokalizacyjny - 2 piksele (tj. 0,10 m); 

d. Zapis w trybie trójwarstwowym z głębią 24 bit/piksel (8 bit/piksel dla każdego 
wyciągu). 

e. Archiwizacja w modułach obszarowych odpowiadających prostokątnym 
obszarom sekcji mapy w skali 1:1000, w układzie współrzędnych płaskich 
prostokątnych PL-2000, bez marginesu, 

f. Zapis modułów ortofotomapy odpowiadających prostokątnym obszarom sekcji 
mapy, w układzie PL-2000: w formacie GeoTIFF z kompresją objętościową 4-5 
razy, z pełną piramidą obrazową i tailowaniem 256. Dla każdego pliku należy 
dołączyć plik w formacie TFW, zawierający dane georeferencyjne pozwalające na 
odczytanie pliku przez narzędzia nie obsługujące formatu GeoTIFF. 

g. Wszystkie podlegające opracowaniu arkusze map należy wypełnić w całości 
danymi obrazowymi. 

4) Wykonawca wykorzysta do ortorektyfikacji wszystkie zdjęcia pokrywające obszar 
opracowania, niedopuszczalna jest ortorektyfikacja tylko co drugiego zdjęcia w 
szeregu. 

5) Dla wytworzenia ortofotomapy w układzie współrzędnych PL-2000 Wykonawca 
dokona ortorektyfikacji w oparciu o wyniki aerotriangulacji i z wykorzystaniem NMT w 
układzie współrzędnych PL-2000.  

6) Do ortorektyfikacji Wykonawca wykorzysta NMT wytworzony wg opisu w punkcie VI. 
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Warunków Technicznych Zamówienia. Model ten dla celów ortorektyfikacji zostanie 
uzupełniony o pomiar elementów „wystających” ponad teren (takich jak wiadukty, 
mosty), dla prawidłowego ich odwzorowania na ortofotomapie. 

7) W procesie ortorektyfikacji zaleca się wykorzystać bilinearną metodę interpolacji 
wartości pikseli ortofotomapy. 

8) Wszystkie zdjęcia podlegające ortoprzetworzeniu należy poddać procesowi korekcji 
radiometrycznej, tzn. wprowadzić korekcję wyrównującą kontrast w obszarze zdjęcia.  
Wykonawca ujednolici zdjęcia radiometrycznie także w ramach całego bloku tak, aby 
zminimalizować różnice sąsiadujących ortoobrazów pod względem tonalnym, barw i 
kontrastów tak, aby można je łączyć bez niekorzystnych efektów wizualnych. 

9) Ortoobrazy należy mozaikować tak, aby pod względem radiometrycznym tworzyły 
jednolitą powierzchniowo całość. 

10) Linie mozaikowania ortoobrazów należy definiować tak by maksymalnie wykorzystać 
nadirową część zdjęcia i jednocześnie wykorzystać naturalne obiekty liniowe. Linie 
mozaikowania powinny biec po obrazie terenu, omijając obiekty wysokie (np. budynki, 
drzewa) oraz cienie. Podczas definiowania linii mozaikowania należy brać pod uwagę 
przesunięcia radialne, pochylenia budynków, drzew, kierunek cieni, aby wykonana 
ortofotomapa charakteryzowała się jak najlepszą jakością.  

11) Wykonawca wykona mozaikowanie i wyrównanie tonalne ortofotomapy tak, aby: 

a. nie było różnic tonalnych pomiędzy modułami (arkuszami) ortofotomapy dla 
całego obszaru opracowania, 

b. nie było różnic tonalnych i geometrycznych na granicach modułów ortofotomap, 

c. nie było błędów mozaikowania w pasach mozaikowania w postaci zniekształceń, 
czy rozciągnięć obiektów. 

12) Wykonawca ustali odpowiednią kolorystykę, jasność, kontrast zbiorów ortofotomapy 
tak aby zapewnić bardzo dobrą czytelność treści ortofotomapy.  

13) Wykonawca dokona podziału na moduły ortofotomapy w procesie wtórnym, 
przeprowadzanym po uzyskaniu jednego ciągłego ortoobrazu na całym obszarze 
opracowania. 

14) Proces technologiczny tworzenia ortofotomapy podlega wewnętrznej kontroli jakości.  

15) Dla wszystkich opracowanych ortofotomap należy przygotować metryki i metadane.  

16) Zbiory finalne cyfrowych ortofotomap, metryki modułów oraz metadane będą 
przedmiotem odbioru. 

 

2. Ortofotomapa całego obszaru opracowania 

Na zakończenie Projektu Wykonawca przygotuje: 

1) Na podstawie ortofotomapy z pikselem 0,05 m w układzie współrzędnych płaskich 
prostokątnych PL-2000, cyfrowe wersje ortofotomapy RGB oraz CIR całego obszaru 
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opracowania, o wielkości piksela: 0,50 m, 1,0 m, 4 m, 8 m, w układzie współrzędnych 
płaskich prostokątnych PL-2000. Szczegółowy podział na arkusze zostanie na roboczo 
uzgodniony z Zamawiającym. Wykonawca zapisze ortofotomapy w formacie GeoTIFF z 
kompresją objętościową 4-5 razy, z pełną piramidą obrazową i tailowaniem 256. Dla 
każdego pliku należy dołączyć plik w formacie TFW, zawierający dane georeferencyjne 
pozwalające  na odczytanie pliku przez narzędzia nie obsługujące GeoTIFF. 

 

VIII. INTERNETOWA APLIKACJA DO PUBLIKACJI ARCHIWALNYCH ORTOFOTOMAP 
 

W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy i zainstaluje w infrastrukturze 
informatycznej Zamawiającego aplikację do publikacji w sieci internetowej ortofotomap 
archiwalnych (dostarczanych przez Zamawiającego) łącznie z tą opracowaną w ramach 
tego zamówienia. 

1) Wymagana funkcjonalność 

a. Wyszukiwanie lokalizacji po adresie, 

b. Synchroniczne wyświetlanie dwóch wybranych ortofotomap w oknie przeglądarki 
internetowej. 

c. Przełączanie pomiędzy dostępnymi materiałami pochodzącymi z różnych lat. 

d. Zmienianie wartości krycia jednego materiału drugim oraz możliwość zamiany 
widoku stronami. 

e. Wykonywanie pomiarów długości i powierzchni na ortofotomapach. 

f. Generowanie odnośnika do wybranego przez użytkownika fotoplanu, jego 
zakresu i skali i udostępnienie go. 

g. Menu kontekstowe pod prawym przyciskiem myszy (pomiary i link do aktualnie 
wyświetlanego widoku), 

h. Płynne nawigowanie w różnych kierunkach z opcją powiększenia i pomniejszenia 
wyświetlanych danych. 

i. Interaktywne wyświetlanie współrzędnych w PL-2000 oraz WGS. 

2) Rozwiązanie informatyczne 

a. Aplikacja ma być oparta na technologii umożliwiającej płynne przesuwanie 
wyświetlanej zawartości okna mapy bez widocznych opóźnień. 

b. Aplikacja powinna funkcjonować w większości popularnych przeglądarek 
internetowych (IE, Chrome, FireFox) bez konieczności instalacji dodatkowych 
„wtyczek” po stronie użytkowników. 

c. Nielimitowana liczba jednoczesnych użytkowników i komputerów 

d. Dostosowana do instalacji w środowisku Windows Server i Linux. 

e. Wymagania wydajnościowe względem serwera nie powinny przekraczać 
jednoprocesorowej maszyny średniej klasy z zasobem dyskowym do 2 TB. 
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f. Interfejs zewnętrzny spersonalizowany poprzez dodanie np. własnej nazwy, 
herbu miasta czy tytułu na pasku przeglądarki. 

3) Możliwość zainstalowania ww. aplikacji i ortofotomap archiwalnych na serwerze 
Wykonawcy oraz możliwość publikacji tych ortofotomap wprost z serwera 
Wykonawcy. 

 

IX. WYKONANIE ZDJĘĆ UKOŚNYCH 
 

1. Pozyskanie (nalot) 4 kompletu zdjęć ukośnych 

1) Wymagania względem kamer 

a. Zdjęcia należy pozyskać zestawem czterech kamer średnioformatowych. 

Pod pojęciem „średnioformatowe” lotnicze kamery cyfrowe rozumie się 
specjalistyczne kamery cyfrowe, dające obrazy o jakości geometrycznej i 
radiometrycznej niewiele ustępującej jakości obrazów z kamer wielkoformatowych. 
Jedną z istotnych różnicą jest mniejszy zasięg obrazowania (przy takim samym GSD). 
Spośród kamer średnioformatowych, do realizacji niniejszego zamówienia dopuszcza 
się tylko te, które posiadają elektroniczny system kompensacji rozmazania – TDI, są 
konstrukcyjnie przystosowane do pomiaru położenia kamery w locie (system 
GPS/INS). Przykładami takich kamer średnioformatowych są: Hasselblad, Rollei czy 
PhaseOne. 

b. Wszystkie wykorzystywane kamery powinny mieć aktualne metryki kalibracji (nie 
starsze niż 2 lata). 

c. Kamery powinny być zintegrowane z systemem GPS/INS do pomiaru położenia w 
locie. 

2) Sposób pozyskania zdjęć 

a. Nalot powinien być tak wykonany aby każdy obiekt położony w Zakresie 
Opracowania można było zobaczyć z co najmniej 4 ekspozycji (kierunków). 

b. Termin nalotu: nie później niż 15 czerwca 2018 roku. 

c. Zdjęcia ukośne tzn. wychylenie kamer ukośnych 45° w czterech kierunkach N, S, 
W, E, 

d. Terenowy piksel obrazowania (GSD) w centralne części zdjęcia nie większy niż 
0,07 m 

e. Minimalne pokrycie podłużne zdjęć:    p = 70 % 

f. Minimalne pokrycie poprzeczne zdjęć:    q = 70 % 

g. Podczas realizacji zdjęć Wykonawca jest zobowiązany do precyzyjnego pomiaru 
współrzędnych środków rzutów kamery w trakcie nalotu w technologii GPS oraz 
wszystkich elementów orientacji zewnętrznej zdjęć przez zintegrowane systemy 
GPS/INS, 
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h. nalot w kierunkach N-S lub W-E, 

i. zdjęcia ukośne należy wykonać jednocześnie podczas skanowania laserowego, 

3) Pora wykonania zdjęć 

a. w celu uzyskania jak najlepszej jakości ortofotomap ukośnych zaleca się wykonać 
wszystkie zdjęcia przy zbliżonych warunkach oświetleniowych, 

b. porę dnia (godziny fotografowania) należy dobrać tak, aby wysokość słońca nad 
horyzontem była nie mniejsza niż 250. Zamawiający dopuszcza możliwość 
wykonania zdjęć „bezcieniowych”, tj. przy pełnym zachmurzeniu i pułapie chmur 
powyżej wysokości lotu, 

4) Opracowanie wyników 

a. należy przygotować pliki shapefile z rzutem trapezoidalnym każdego zdjęcia 
uwzględniającym kąty i dokładne odwzorowanie terenu 

b. dla każdego zdjęcia ma być przekazana georeferencja 

c. zdjęcia należy przekazać w czterech zestawach (oddzielnie dla każdego kierunku) 
w formacie GEOTIFF. 

d. integracja zdjęć powinna polegać na przygotowaniu oprogramowania do 
oglądania dowolnego miejsca z co najmniej 4 ekspozycji naraz. Warstwa musi być 
przekazana w formacie shapefile z przypisanym układem odniesienia 
przestrzennego.  Każde zdjęcie musi stanowić odrębny obiekt warstwy; każdy 
obiekt musi zawierać atrybuty pozwalające na jednoznaczną lokalizację kamery w 
chwili robienia zdjęcia wraz z wysokością, kąta pod jakim zostało wykonane, 
określenie kierunku lotu oraz hiperlinka do właściwego zdjęcia. 

Zdjęcia ukośne powinny pozwalać na: 

� wykorzystanie ich do nakładania tekstur na model 3D 

� ogląd obiektów budowlanych z różnej perspektywy 

� eliminację tzw. martwych pól 

� analiz środowiskowych 

 

2. Opracowanie czterech kompletów ortofotomap ukośnych dla pozyskanych 
danych. 

1) Wykonawca opracuje ortofotomapę ukośną będącą przedmiotem zamówienia w 
barwach rzeczywistych – RGB w układzie PL-2000 oddzielnie dla każdego z kierunków. 

2) Opracowana ortofotomapa ukośna musi się charakteryzować następującymi 
parametrami technicznymi i dokładnościowymi: 

a. Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000. 

b. Terenowy rozmiar piksela ortofotomapy ukośnej 0,07 m.  

Poprzez rozmiar piksela rozumie się wielkość jednego piksela (długość 
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i szerokość) w jednostkach terenowych.   

c. Średni błąd lokalizacyjny - 6 pikseli (tj. 0,40 m); 

d. Zapis w trybie trójwarstwowym z głębią 24 bit/piksel (8 bit/piksel dla każdego 
wyciągu). 

e. Archiwizacja w modułach obszarowych odpowiadających prostokątnym 
obszarom sekcji mapy w skali 1:2000, w układzie współrzędnych płaskich 
prostokątnych PL-2000, bez marginesu, 

f. Zapis modułów ortofotomapy ukośnej należy dokonać w formacie GeoTIFF z 
kompresją objętościową 4-5 razy, z pełną piramidą obrazową i tailowaniem 256. 
Dla każdego pliku należy dołączyć plik w formacie TFW, zawierający dane 
georeferencyjne pozwalające na odczytanie pliku przez narzędzia nie obsługujące 
formatu GeoTIFF. 

3) Wykonawca wykorzysta do ortorektyfikacji wszystkie zdjęcia pokrywające obszar 
opracowania, niedopuszczalna jest ortorektyfikacja tylko co drugiego zdjęcia w 
szeregu. 

4) Dla wytworzenia ortofotomapy ukośnej w układzie współrzędnych PL-2000 
Wykonawca dokona ortorektyfikacji w oparciu o wyniki aerotriangulacji i z 
wykorzystaniem NMT w układzie współrzędnych PL-2000.  

5) W procesie ortorektyfikacji zaleca się wykorzystać bilinearną metodę interpolacji 
wartości pikseli ortofotomapy. 

6) Wszystkie zdjęcia podlegające ortoprzetworzeniu należy poddać procesowi korekcji 
radiometrycznej, tzn. wprowadzić korekcję wyrównującą kontrast w obszarze zdjęcia.  
Wykonawca ujednolici zdjęcia radiometrycznie także w ramach całego bloku tak, aby 
zminimalizować różnice sąsiadujących ortoobrazów pod względem tonalnym, barw i 
kontrastów tak, aby można je łączyć bez niekorzystnych efektów wizualnych. 

7) Ortoobrazy należy mozaikować tak, aby pod względem radiometrycznym tworzyły 
jednolitą powierzchniowo całość. 

8) Linie mozaikowania ortoobrazów należy definiować tak by maksymalnie wykorzystać 
nadirową część zdjęcia i jednocześnie wykorzystać naturalne obiekty liniowe. Linie 
mozaikowania powinny biec po obrazie terenu, omijając obiekty wysokie (np. budynki, 
drzewa) oraz cienie. Podczas definiowania linii mozaikowania należy brać pod uwagę 
przesunięcia radialne, pochylenia budynków, drzew, kierunek cieni, aby wykonana 
ortofotomapa ukośna charakteryzowała się jak najlepszą jakością.  

9) Wykonawca wykona mozaikowanie i wyrównanie tonalne ortofotomapy ukośnej tak, 
aby: 

a. nie było różnic tonalnych pomiędzy modułami (arkuszami) ortofotomapy ukośnej 
dla całego obszaru opracowania, 

b. nie było różnic tonalnych i geometrycznych na granicach modułów ortofotomap 
ukośnych, 
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10) Wykonawca ustali odpowiednią kolorystykę, jasność, kontrast zbiorów ortofotomapy 
ukośnej tak aby zapewnić bardzo dobrą czytelność treści ortofotomapy ukośnej.  

11) Wykonawca dokona podziału na moduły ortofotomapy ukośnej w procesie wtórnym, 
przeprowadzanym po uzyskaniu jednego ciągłego ortoobrazu na całym obszarze 
opracowania. 

12) Proces technologiczny tworzenia ortofotomapy ukośnej podlega wewnętrznej kontroli 
jakości.  

 

3. Dostawa i instalacja oprogramowania klasy desktop do przeglądania zdjęć 
ukośnych 

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 

oprogramowanie desktopowe do obsługi zdjęć ukośnych oraz produktów pochodnych dla 

nielimitowanej liczby użytkowników i komputerów. 

1) Wymagana funkcjonalność: 

a. wyszukiwanie lokalizacji po adresie, 

b. obsługa danych wektorowych np. w formacie shp, w tym rzutów trapezoidalnych 
oraz innych warstw dołączanych do i usuwanych z programu przez 
Zamawiającego, 

c. obsługa dostarczonych przez Wykonawcę zdjęć ukośnych oraz ortofotomapy, 

d. płynne wyświetlanie ortofotomapy, 

e. wyświetlanie zdjęć ukośnych z każdego kierunku N, S, W, E dla wybranego punktu 
na ortofotomapie, 

f. pomiar odległości, powierzchni i wysokości obiektów na zdjęciach ukośnych, 

g. możliwość zapisu do pliku wybranego zdjęcia ukośnego (wraz z jego metadanymi) 
oraz możliwość zapisu do pliku zrzutu ekranu, 

h. wyświetlanie lokalizacji (X, Y), 

i. zarządzanie warstwami wektorowymi przez włączanie i wyłączanie warstw 

j. powiększanie, pomniejszanie i przesuwanie w oknie mapy; 

k. zmianę parametrów radiometrii wybranych zdjęć skośnych; 

l. porównanie zdjęć ukośnych z różnych lat. 

2) Rozwiązanie informatyczne 

a. Aplikacja ma być oparta na technologii umożliwiającej płynne przesuwanie 
wyświetlanej zawartości okna mapy bez widocznych opóźnień. 

b. Aplikacja powinna funkcjonować w większości popularnych systemów 
operacyjnych: Windows XP (32 bit), Windows 7 (32 oraz 64 bit), Windows 8.1 (64 
bit) oraz Windows 10. 
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c. Nielimitowana liczba jednoczesnych użytkowników i komputerów 

d. Licencja ograniczona przestrzennie zakresem wczytywanych danych np. 
granicami administracyjnymi miasta z buforem minimum 500 m od niej. 

e. Dostosowana do instalacji w środowisku Windows Server. 

f. Wymagania wydajnościowe względem serwera i stacji roboczej nie powinny 
przekraczać jednoprocesorowej maszyny średniej klasy z zasobem dyskowym do 
2 TB. 

g. Interfejs zewnętrzny spersonalizowany poprzez dodanie np. własnej nazwy czy 
herbu miasta. 

h. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostarczenia oprogramowania typu 
freeware, open-source z uwagi na trudną do przewidzenia przyszłość takiego 
oprogramowania, ograniczone wsparcie techniczne czy możliwość zmiany w 
części lub całości warunków jego użytkowania oraz brak gwarancji 
bezpieczeństwa danych i sprzętu w przypadku wykorzystania tego typu rozwiązań 
(nieograniczona ilościowo licencja dla Zamawiającego). 

 

4. Dostawa i instalacja oprogramowania do internetowej publikacji fotomap 
ukośnych 

W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy i zainstaluje w infrastrukturze 

informatycznej Zamawiającego aplikację do publikacji w sieci internetowej ortofotomap 

ukośnych.  

1)  Wymagana funkcjonalność 

a. wyszukiwanie lokalizacji po adresie, 

b. synchroniczne przeglądanie w oknie przeglądarki ortofotomapy oraz 
ortofotomap ukośnych wykonanych ze zdjęć ukośnych dla każdego kierunku N, S, 
W, E, 

c. płynne nawigowanie w różnych kierunkach z opcją powiększenia i pomniejszenia 
wyświetlanych danych, 

d. powiększanie prostokątem wybranego fragmentu, 

e. wykonywanie pomiarów długości, powierzchni oraz wysokości na 
ortofotomapach ukośnych; 

f. generowanie odnośnika do wybranego przez użytkownika fotoplanu, jego 
zakresu i skali i udostępnienie go, 

g. menu kontekstowe pod prawym przyciskiem myszy (pomiary i link do aktualnie 
wyświetlanego widoku), 

h. możliwość włączenia okna podglądu synchronizowanego z oknem głównym 
mapy, prezentującego podstawową, wektorową mapę miasta, 
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i. synchronizowane, domyślne oraz dostępne do wyboru obracanie fotoplanów 
ukośnych w kierunkach N, S, W, E zapewniające widok: 

• obserwowanych, pochylonych obiektów zawsze w kierunku góry ekranu, 

• zsynchronizowany z oknami podglądu dostępnymi na żądanie 
(włączenie/wyłącznie) dla każdego widoku N, S, W, E fotoplanów ukośnych; 

j. Interaktywne wyświetlanie współrzędnych w PL-2000 oraz WGS, 

k. Porównanie zdjęć ukośnych z różnych lat. 

2) Rozwiązanie informatyczne 

a. Aplikacja ma być oparta na technologii umożliwiającej płynne przesuwanie 
wyświetlanej zawartości okna mapy bez widocznych opóźnień. 

b. Aplikacja powinna funkcjonować w większości popularnych przeglądarek 
internetowych (IE, Chrome, FireFox) bez konieczności instalacji dodatkowych 
„wtyczek” po stronie użytkowników. 

c. Nielimitowana liczba jednoczesnych użytkowników i komputerów 

d. Dostosowana do instalacji w środowisku Windows Server i Linux. 

e. Wymagania wydajnościowe względem serwera nie powinny przekraczać 
jednoprocesorowej maszyny średniej klasy z zasobem dyskowym do 2 TB. 

f. Interfejs zewnętrzny spersonalizowany poprzez dodanie np. własnej nazwy, 
herbu miasta czy tytułu na pasku przeglądarki. 

3) Możliwość zainstalowania ww. aplikacji i zdjęć ukośnych na serwerze Wykonawcy oraz 
możliwość  ich publikacji wprost z serwera Wykonawcy. 

 
X. WYKONANIE SKANINGU LASEROWEGO 

 
1. Wykonanie (nalot) skaningu laserowego 

1) Wymagania względem skanera laserowego 

a. Skaner z zapisem pełnej fali (Full-Waveform), 

b. Dedykowany do pozyskiwania danych z pułapu lotniczego, 

c. Zintegrowany z zestawem kamer ukośnych, 

d. Aktualna metryka kalibracji (nie starsza niż 2 lata), 

2) Sposób wykonania nalotu 

a. termin nalotu: nie później niż 15 czerwca 2018 roku 

b. minimalna gęstość chmury punktów 20 pkt/m2, dla 90% powierzchni obszaru 
skanowania (z wyłączeniem obszarów wód powierzchniowych). Dla pozostałych 
10% obszaru skanowania gęstość skanowania musi być nie mniejsza niż 16 
pkt/m2 (z wyłączeniem obszarów wód powierzchniowych), 

c. dokładność pomiaru wysokości H: mH ≤ +/ 0,08 m, 
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d. minimalne pokrycie poprzeczne szeregów: q > 50 %, 

e. kąt skanowania <= FOV 60°, 

f. skanowanie przy użyciu zapisu pełnej fali (tzw. Full-Waveform), 

g. rejestracja i zapis sygnału intensywności odbicia (Intensity), 

h. nalot w kierunkach N-S lub W-E, 

i. skaning laserowy należy wykonać jednocześnie ze zdjęciami ukośnymi, 

3) Opracowanie wyników 

a. układ współrzędnych płaskich PL-2000, 

b. układ wysokościowy Kronsztad 86, 

c. pomiar płaszczyzn referencyjnych 

• dobór rodzaju, kształtu, ilości i lokalizacji płaszczyzn referencyjnych należy 
do Wykonawcy tak aby zapewnić wymaganą dokładność i jakość produktów 
końcowych, 

• dodatkowo należy przedstawić raport z analizy dokładności zawierający 
między innymi wyniki pomiaru płaszczyzn kontrolnych (nie biorących 
udziału w procesie nadawania georeferencji i wyrównania chmury 
punktów), 

d. wymagana dokładność dla wyrównanej chmury punktów na płaszczyznach 
kontrolnych: wysokościowa mH ≤ 0,10 m, sytuacyjna mXY ≤ 0,20 m, 

e. poszczególne szeregi należy połączyć w ciągłą chmurę punktów. Dane z zakładach 
mają wejść w skład finalnej chmury punktów, 

f. Przekazana chmura punktów powinna być pokolorowana (każdemu punktu 
nadany atrybut RGB), 

g. Format zapisu LAS 1.4 

 

2. Opracowanie Numerycznego Modelu Terenu 

1) Numeryczny Model Terenu – NMT, będzie przygotowany zgodnie z następującymi 
wytycznymi 

a. układ współrzędnych płaskich PL-2000, 

b. układ wysokościowy Kronsztad 86, 

c. zapis w formacie rastrowym ASCII GRID (ESRI) o rozdzielczości 0,5 m 

d. dokładność wysokości H: mH ≤ +/- 0,15 m, 

e. model powinien być stworzony dla powierzchni gruntu poprzez wyeliminowanie 
wszystkich elementów do niego nie należących, tj. budynków, drzew, 
samochodów przesyłowych linii napowietrznych, itp. 
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f. model użytkowy NMT (GRID) należy zapisywać w obszarach ograniczonych 
granicami sekcji mapy 1:2000 w układzie współrzędnych PL-2000. Oznacza to w 
rezultacie, że tak utworzone moduły danych użytkowych NMT i NMPT będą się 
„stykały” (między sąsiednimi modułami nie wystąpią „zakładki”), 

2) Klasyfikacja chmury punktów 

Wyrównana chmura punktów powinna zostać przefiltrowana i sklasyfikowana z 
uwzględnieniem podziału, na co najmniej następujące klasy: 

a. punkty przetwarzane, ale niesklasyfikowane, 

b. punkty leżące na gruncie, 

c. punkty reprezentujące niską wegetację, tj. w zakresie 0 – 0.40 m, 

d. punkty reprezentujące średnią wegetację, tj. w zakresie 0.40 – 2.00 m, 

e. punkty reprezentujące wysoką wegetację, tj. w zakresie powyżej 2.00 m, 

f. punkty reprezentujące budynki, budowle oraz obiekty inżynierskie jak mosty, 
wiadukty, zapory, inne konstrukcje, 

g. szum (punkty omyłkowe „niskie”, tj. pod ziemią, „wysokie”, tj. ponad budynkami i 
wegetacją, 

h. punkty reprezentujące obszary pod wodami (cieki, jeziora, stawy), 

3) Dopuszczalny błąd klasyfikacji < 5%. 

 
3. Opracowanie Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu 

 
1) Numeryczny Model Pokryci Terenu – NMPT, będzie przygotowany zgodnie z 

następującymi wytycznymi: 

a. układ współrzędnych płaskich PL-2000, 

b. układ wysokościowy Kronsztad 86, 

c. zapis w formacie rastrowym ASCII GRID (ESRI) o rozdzielczości 0,5 m 

d. dokładność wysokości H: mH ≤ +/- 0,15 m, 

e. model użytkowy NMPT (GRID) należy zapisywać w obszarach ograniczonych 
granicami sekcji mapy 1:2000 w układzie współrzędnych PL-2000. Oznacza to w 
rezultacie, że tak utworzone moduły danych użytkowych NMT i NMPT będą się 
„stykały” (między sąsiednimi modułami nie wystąpią „zakładki”). 

 

XI. OPRACOWANIU MODELU 3D MIASTA 
 

1. Wygenerowanie Modelu 3D wraz z nałożonymi teksturami pochodzącymi ze 
zdjęć ukośnych 
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1) Model 3D w postaci wielokątowej oteksturowanej siatki „mesh” wygenerowanej z 
wykorzystaniem danych pozyskanych w 2016 roku w ramach niniejszego Zamówienia. 

2) Format: 3mx oraz fbx 
3) Model wykonany w układzie współrzędnych płaskich PL-2000 i wysokościowych 

Kronsztad 86. 

 

2. Dostawa i instalacja oprogramowania klasy desktop do przeglądania Modelu 3D 

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 
oprogramowanie desktopowe do obsługi Modelu 3D dla nielimitowanej liczby 
użytkowników i komputerów. 

1) Wymagana funkcjonalność: 

a. obsługa dostarczonego przez Wykonawcę teksturowego Modelu 3D, 

b. płynne wyświetlanie Modelu 3D, 

c. pomiar odległości, powierzchni i wysokości obiektów na Modelu 3D, 

d. wyświetlanie lokalizacji (X, Y), 

e. powiększanie, pomniejszanie i przesuwanie w oknie mapy, 

f. możliwość zmiany kąta widoku i obrotu o 360 stopni, 

g. możliwość oglądania w trybie 3D (okulary anaglifowe),  

h. analiza nasłonecznienia. 

2) Rozwiązanie informatyczne: 

a. Aplikacja ma być oparta na technologii umożliwiającej płynne przesuwanie 
wyświetlanej zawartości okna mapy bez widocznych opóźnień. 

b. Aplikacja powinna funkcjonować w większości popularnych systemów 
operacyjnych: Windows XP (32 bit), Windows 7 (32 oraz 64 bit), Windows 8.1 
(64bit) oraz Windows 10. 

c. Nielimitowana liczba jednoczesnych użytkowników i komputerów 

d. Dostosowana do instalacji w środowisku Windows Server. 

e. Wymagania wydajnościowe względem serwera i stacji roboczej nie powinny 
przekraczać jednoprocesorowej maszyny średniej klasy z zasobem dyskowym do 
2 TB. 

 
3. Dostawa i instalacja oprogramowania do internetowej publikacji Modelu 3D 

1) Wymagana funkcjonalność: 

a. obsługa dostarczonego przez Wykonawcę teksturowego Modelu 3D, 

b. płynne wyświetlanie Modelu 3D, 
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c. pomiar odległości, powierzchni i wysokości obiektów na Modelu 3D, 

d. wyświetlanie lokalizacji (X, Y), 

e. powiększanie, pomniejszanie i przesuwanie w oknie mapy, 

f. możliwość zmiany kąta widoku i obrotu o 360 stopni, 

g. analiza nasłonecznienia, 

h. dodawanie nowych obiektywów do modelu. 

2) Rozwiązanie informatyczne 

a. Aplikacja ma być oparta na technologii umożliwiającej płynne przesuwanie 
wyświetlanej zawartości okna mapy bez widocznych opóźnień. 

b. Aplikacja powinna funkcjonować w większości popularnych przeglądarek 
internetowych (IE, Chrome, FireFox) bez konieczności instalacji dodatkowych 
„wtyczek” po stronie użytkowników. 

c. Nielimitowana liczba jednoczesnych użytkowników i komputerów 

d. Dostosowana do instalacji w środowisku Windows Server i Linux. 

e. Wymagania wydajnościowe względem serwera nie powinny przekraczać 
jednoprocesorowej maszyny średniej klasy z zasobem dyskowym do 2 TB. 

f. Interfejs zewnętrzny spersonalizowany poprzez dodanie np. własnej nazwy, 
herbu miasta czy tytułu na pasku przeglądarki. 

3)  Możliwość zainstalowania ww. aplikacji i modelu na serwerze Wykonawcy oraz 
możliwość publikacji   wprost z serwera Wykonawcy. 

 
XII. POZOSTAŁE USTALENIA 

1) Na etapie wykonywania poszczególnych opracowań Wykonawca będzie na bieżąco 
wyjaśniał i ustalał z Zamawiającym niedopowiedziane w niniejszych Warunkach 
Technicznych Zamówienia szczegóły dotyczące opracowania, działając na rzecz 
osiągnięcia celu stawianego przez Zamawiającego przed niniejszym zamówieniem.  

2) Dostarczone przez Wykonawcę oprogramowanie musi zostać objęte gwarancją przez 
okres 1 roku od daty odbioru końcowego zapewniającą również usługi serwisowe 
związane z usuwaniem usterek przedmiotowego oprogramowania, co dotyczy 
jakiegokolwiek oprogramowania Wykonawcy jak również dostarczonego i 
wykorzystanego przez niego do realizacji zamówienia oprogramowania strony trzeciej 
np. oprogramowania narzędziowego. 

3) Wszelkie uzgodnienia w trybie roboczym, pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, 
wymagają formy pisemnej i podpisania przez obie Strony. 

4) Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu co miesiąc Raportów 
ze stanu zaawansowania prac. 
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XIII.  KONTROLA I ODBIÓR OPRACOWANIA 

1) Opracowane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia produkty podlegają 
procesowi wewnętrznej kontroli przez Wykonawcę na różnych etapach 
technologicznych procesu wytwarzania tych produktów. Kontrola produktów dotyczy 
zarówno poprawności technologicznej, tj. sposobu zapisu danych, parametrów 
technicznych, zgodności ze standardami jak i poprawności merytorycznej tj. 
kompletności danych, spełnienia wymogów dokładnościowych i zgodności danych z 
rzeczywistą sytuacją terenową, jak również zgodności wykonania z zapisami 
Warunków Technicznych Zamówienia. Wyniki kontroli wewnętrznej Wykonawca 
przedłoży Zamawiającemu w postaci protokołów kontroli wewnętrznej. Poszczególne 
protokoły powinny być podpisane przez upoważnionych Kierowników Pracowni 
odpowiedzialnych za wytworzenie poszczególnych produktów. 

2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość bieżącego kontrolowania przebiegu i 
poprawności wykonywania przedmiotu umowy, w drodze wezwania do 
przedstawienia wyników cząstkowych prac. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić 
ww. wyniki prac w terminie 7 dni od wezwania. 

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo wyłonienia w odrębnym postępowaniu 
przetargowym, podmiotu którego obowiązkiem jest wspieranie Zamawiającego w 
kontaktach z Wykonawcą przy monitorowaniu realizacji zamówień oraz jego 
niezależnej kontroli i weryfikacji. 

 

XIV. WYKAZ MATERIAŁÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU ZAMAWIAJĄCEMU 
 

1) Wykaz materiałów podlegających przekazaniu: 

W zakresie wykonania zdjęć lotniczych: 

a. Kopia zgłoszenia pracy do Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej 

b. Operat techniczny pomiaru polowej osnowy fotogrametrycznej. 

c. Wyniki kontroli fotograficznej i geometrycznej zdjęć lotniczych. 

d. Kompozycje barwne „wyostrzone” w barwach rzeczywistych RGB i barwach 
fałszywych CIR. 

e. Operat techniczny wykonania cyfrowych fotogrametrycznych zdjęć lotniczych. 

W zakresie wykonania aerotriangulacji: 

f. Operat aerotriangulacji. Projekt aerotriangulacji w formacie DEPHOS. 

W zakresie opracowania numerycznego modelu terenu: 

g. Numeryczny model terenu w układzie współrzędnych „PL-2000” w formie „danych 
pomiarowych NMT”, oraz „użytkowego NMT”. 

h. Zbiory metryk i metadanych NMT. 
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i. Sprawozdanie techniczne z opisem procesu technologicznego i analizy 
dokładności w zakresie opracowania NMT, w postaci zapisu cyfrowego i wydruku. 

W zakresie opracowania cyfrowej ortofotomapy: 

j. Kopia zgłoszenia pracy do Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej (ortofotomapa). 

k. Ortofotomapa z pikselem 0,05 m w układzie współrzędnych płaskich 
prostokątnych PL-2000 w podziale na moduły. 

l. Cyfrowe ortofotomapy całego obszaru opracowania, o wielkości piksela: 0,50 m, 
1,0 m, 4 m, 8 m w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000. 

m. Aplikacja do publikacji archiwalnych ortofotomap wraz z przygotowanymi danymi 
do publikacji 

n. Zbiory metryk i metadanych modułów ortofotomap.  

o. Sprawozdanie techniczne z opisem procesu technologicznego i analizy 
dokładności w zakresie opracowania cyfrowej ortofotomapy, w postaci zapisu 
cyfrowego i wydruku. 

W zakresie wykonania zdjęć ukośnych: 

p. pliki shapefile z rzutem trapezoidalnym każdego zdjęcia, 

q. wszystkie zdjęcia ukośne w czterech zestawach (oddzielnie dla każdego kierunku) 
w formacie GEOTIFF wraz z georeferencją, 

r. sprawozdanie techniczne z wykonania zdjęć ukośnych, 

W zakresie opracowania ukośnych ortofotomap 

s. cztery ortofotomapy (cztery kierunki) z pikselem 0,07 m w układzie 
współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 w podziale na moduły, zapisana 
zgodnie z punktem IX Warunków Technicznych Zamówienia 

t. aplikacja desktopowa do publikacji zdjęć ukośnych 

u. aplikacja webowa do publikacji ortofotomap ukośnych 

v. sprawozdanie techniczne z opracowania ukośnych ortofotomap 

w. W zakresie skaningu laserowego 

x. chmura punktów w formacie LAS 1.4 

y. NMT w formacie ASCII GRID (ESRI) 

z. NMPT w formacie ASCII GRID (ESRI) 

aa. sprawozdanie techniczne z wykonania skaningu laserowego 

W zakresie modelu 3D 

bb. Model 3D w formacie 3 mx oraz f bx pocięty zgodnie z arkuszami ukł. PL-2000 

cc. aplikacja desktopowa do publikacji model 3D  
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dd. aplikacja webowa do publikacji modelu 3D 

oraz: 

ee. Wykaz materiałów źródłowych oraz materiałów powstałych w ramach realizacji 
zadania. 

ff. Raporty miesięczne ze stanu zaawansowania prac. 

gg. Protokoły wewnętrznej kontroli technicznej.  

2) Wszystkie cyfrowe materiały zostaną przekazane, w dwóch egzemplarzach, zapisanych 
na osobnych twardych dyskach zewnętrznych z wyjściem USB 3.0, wraz z niezbędnymi 
licencjami oraz dokumentacją techniczną i instrukcją obsługi programów. 

 

XV. OBOWIĄZUJĄCE NORMY PRAWNE I PRZEPISY TECHNICZNE 

 

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w 
szczególności:  

1) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U. z 2015 r., 
poz. 520 z późn. zm.). 

2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 15 października 2012 r. w sprawie państwowego 
systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. z 2012r. poz. 1247).  

3) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie 
formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, 
zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do 
państwowego zasoby geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2014 r. poz. 924). 

4) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie 
udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 
wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. z 2014 r. poz. 
917). 

5) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie 
organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1183). 

6) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego 
systemu informacji o nieruchomościach (Dz.U. z 2013 r. poz. 249). 

7) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie 
materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z 
przepisami o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 299, poz. 1772). 

8) Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie 
nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych 
(Dz.U. z 2003r. Nr 101, poz. 939). 
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9) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011 
r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz 
ortofotomapy i numerycznego modelu terenu (Dz. U. z 2011 r., Nr 263 poz. 1571 z 
późn. zm.).  


