
Pietrowice Wielkie, 10 czerwiec 2020 r. 

OP.271.2.2020 

 

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OP.271.2.2020  

pn. „Wirtualny spacer po Gminach: Pietrowice Wielkie i Hnevosice” 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 

Informuję, iż zwrócono się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ dotyczącej 

w/w postępowania. Działając na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) 

przedstawiam poniżej treść zapytania wraz z odpowiedzią do niego: 

 

1. Wyjaśnienie treści SIWZ. 

Pytanie 1.  

Co należy zrozumieć przez „zdjęcia 3D” ? Technicznie zdjęcia 3D to zdjęcia 

stereoskopowe, a z kontekstu wynika, iż do wykonania najprawdopodobniej są 

panoramy sferyczne. Prosimy o uściślenie. 

Odpowiedź: 

Używane sformułowania "zdjęcia 3D" określają zdjęcia 360, czyli panoramy. 

 

Pytanie 2.  

Jeżeli mowa jest o panoramach sferycznych to nigdzie nie znaleźliśmy informacji, 

jaka jest wymagana minimalna ich rozdzielczość. 

Odpowiedź: 

Minimalna rozdzielczość zdjęć 3D to 10600 x 5300. 

 

Pytanie 3.  

W SIWZ w pkt.4 podpunkt 2 napisane jest, że zdjęcia 3D z ziemi (zał. panoramy 

sferyczne) powinny zostać wykonane „z wykorzystaniem zestawu aparatu 

posiadającego matrycę formatu DX”. Z jakiego powodu wykluczone zostały aparaty 

FX oraz małoobrazkowe, skoro konstrukcyjnie są bardziej zaawansowane i uważane 

za bardziej profesjonalne? 

Odpowiedź: 



Z uwagi na fakt, iż cały projekt jest oparty na dużej ilości zdjęć, a ważnym aspektem 

jest płynne działanie aplikacji, nie ma potrzeby wykorzystywania zdjęć w lepszej 

jakości, które mogłyby mieć negatywny wpływ na płynność działania aplikacji. 

 

Pytanie 4.  

Czy opisy obiektów zostaną dostarczone przez Gmin? 

Odpowiedź: 

Wszystkie niezbędne materiały zostaną przekazane przez Gminę w formie opisowej 

lub istniejących publikacji, folderów, materiałów promujących Gminy, itp. Opisy te  

w konsultacji z Gminami trzeba będzie odpowiednio zredagować i ewentualnie 

skrócić. 

Wszystkie materiały Gmina dostarczy przed rozpoczęciem III etapu realizacji 

zamówienia określonego w projekcie umowy załączonym do specyfikacji stanowiącej 

załącznik nr 2. 

 

Pytanie 5 – jako PS.  

W tekście pojawia się kilka literówek, powinno być: „z drona” zamiast „z drobna”, 

„obiektywem typu Fisheye” zamiast „obiektywem typu Fiserem”, „z wykorzystaniem 

Gogli VR” a nie „VR Grassem” itp., wynikających zapewne z działania słownika  

w edytorze tekstu. 

Odpowiedź: 

Powyższe „literwki” proszę potraktować jako oczywiste omyłki. Powyższe wskazane 

przez Was zwroty są prawidłowe i powinny mieć sugerowane przez Was nazwy. 

 

 

 
Wójt Gminy Pietrowice Wielkie 

 
(-) Andrzej Wawrzynek 

 


