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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 
2) ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) w trybie 
podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nie przekraczającej 
równowartości kwoty 214 000 euro pod nazwą: „Wykonanie dokumentacji fotogrametrycznej 19 
obiektów, w tym wykonanie fotografii cyfrowych i opracowanie dokumentacji pochodnej”. 

 

 

Odpowiedzi na pytania 

W związku z otrzymanymi zapytaniami do zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 
275 pkt 2) ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129)  w 
trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nie przekraczającej 
równowartości kwoty 214 000 euro pod nazwą: „Wykonanie dokumentacji fotogrametrycznej 19 
obiektów, w tym wykonanie fotografii cyfrowych i opracowanie dokumentacji pochodnej”, 
Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 1 :  

W załączonych zdjęciach pokazałem zakreślone na czerwono miejsca, które nie da się pomierzyć 
fotogrametrycznie przy zachowaniu kryteriów OPZ zadania, czyli w wymaganej rozdzielczości, a zatem 
zakładana tolerancja 1% braku pomiaru nie jest w stanie być zachowana. Takich trudnych miejsc, 
szczelin i kątów ujemnych, których nie da się pomierzyć zajmują znacznie więcej niż 1% powierzchni. 
Proszę o zmianę OPZ lub wprowadzenie takiego zapisu, który umożliwi pomiar tych dwóch 
największych figur, ale bez tolerancji 1%, albo wyrażenie zgody na brak pomiaru tych trudnych miejsc, 
a w zamian udokumentowanie tych miejsc z opisem, dlaczego nie zostały pomierzone. Proszę o zmianę, 
gdyż w przeciwnym razie zadanie jest niewykonalne przy obecnych założeniach OPZ mówiących o 1% 
tolerancji. Dodatkowym problemem jest obiekt MNS_AF_2237, który ma wewnętrzną powierzchnię, a 
którą nie da się pomierzyć w tej samej rozdzielczości co powierzchnię zewnętrzną, tutaj także 
tolerancja 1% może być znacznie większa, jeśli wnętrze będzie traktowane tak samo jak zewnętrzna 
powierzchnia. 
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Odpowiedź: 

Obiekt MNS-AF-2237 posiada wewnętrzną ścianę, która również powinna zostać 
zamodelowana, tak jak ściana zewnętrzna. Wewnętrza ściana nie posiada jednak 
skomplikowanego kształtu, nie jest wklęsła ani wypukła. Z tego względu możliwe jest 
sfotografowanie wewnętrznej ściany obiektu w 100%, nawet jeśli zdjęcia będą wykonane pod 
kątem. Dobierając odpowiedni aparat, obiektyw, odległość i ustawienie aparatu względem 
obiektu możliwe jest uzyskanie zdjęć spełniających warunki dotyczące GSD. Z kolei zaznaczony 
na zdjęciu MNS_AF_4134_IMG_4137 obszar w istocie jest trudno dostępny. Wykonawca 
powinien tutaj zastosować się do zapisu z pkt. 2 lit. b): „Należy uwzględnić wyższą wartość 
pokryć dla bardziej skomplikowanych kształtów w celu zapewnienia prawidłowego 
odwzorowania geometrii obiektu.”. Przy zastosowaniu właściwego pokrycia ewentualne 
martwe pola wynikowej chmury punktów nie powinny przekroczyć 1% powierzchni. 
Na zdjęciach przedstawiających obiekty MNS/SE/2 i MNS/Szt/679 zaznaczone zostały obszary 
będące w głębi obiektów, w szczelinach i o złożonej geometrii. Wykonanie pomiarów 
fotogrametrycznych dla tych obszarów jest możliwe przy spełnieniu wymagań zawartych w 
OPZ. Należałoby tutaj zastosować serie zdjęć z bliższej odległości, o podwyższonym pokryciu i 
pod właściwym kątem dla każdego z trudno dostępnych fragmentów. Zleceniodawca zdaje 
sobie sprawę z tego, że przy tak skomplikowanej geometrii niemożliwe jest pokrycie obiektu 
zdjęciami w 100%. Jednak przy zastosowaniu się do powyższych praktyk martwe pola 
wynikowej chmury punktów również w przypadku obiektów MNS/SE/2 i MNS/Szt/679 nie 
powinny przekroczyć 1% powierzchni. 
Podsumowując, Zleceniodawca stwierdza, że wykonanie zdjęć, które będą spełniać 
wymagania OPZ dotyczące rozdzielczości, jest możliwe dla omawianych obszarów, wbrew 
opinii zawartej w przysłanym pytaniu. Uwzględniając dodatkowo wyjaśnienie zawarte w 
odpowiedzi na poprzednie pytanie („„Martwe pole” rozumiane jest tutaj jako taki brak 
danych, który uniemożliwia lub znacząco utrudnia odtworzenie w modelu rzeczywistej 
geometrii obiektu w danym miejscu.”) Zleceniodawca nie spodziewa się aby Wykonawca przy 
zachowaniu należytej staranności i stosowaniu się do zapisów OPZ przekroczył próg tolerancji 
1% martwych pól w chmurze punktów. Z tego względu Zleceniodawca uznaje, że zmiana 
zapisów OPZ jest niepotrzebna i obecne założenia OPZ pozwalają na prawidłowe wykonanie 
zlecenia. 
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