
Pietrowice Wielkie, 26 czerwiec 2020 r. 

OP.271.3.2020 

 

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OP.271.3.2020  

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.  

W Załączniku nr 1 do SIWZ (oraz w innych dokumentach) pojawia się określenie 

"zdjęcia 3D". Na podstawie analizy SIWZ stwierdzamy, że Zamawiający używa tego 

określenia błędnie, mając na myśli zdjęcia 2D 360. Prosimy o precyzyjną informację, 

czy naprawdę chodzi o zdjęcia stereoskopowe, czy o zdjęcia 2D 360. Prosimy 

również o odpowiednie korekty. 

Odpowiedź: 

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

 

Pytanie 2.  

W Załączniku nr 1 do SIWZ, w punkcie 1 Zamawiający zawarł następującą 

informację: 

7) Wykonanie zdjęć 2D z ziemi wewnątrz i na zewnątrz wskazanych w specyfikacji 

obiektów - do 115 zdjęć.  

Rozumiemy, że przez określenie 2D Zamawiający ma na myśli tradycyjne zdjęcia 

(nie w formacie 360) a "2D" nie oznacza tutaj kontrastu do zdjęć stereoskopowych 

3D. Prosimy o potwierdzenie.  

Odpowiedź: 

Używane sformułowania "zdjęcia 2D" określają tradycyjne zdjęcia i nie mają one 

związku ze zdjęciami stereoskopowymi.  

 

Pytanie 3.  

W Załączniku nr 1 do SIWZ w punkcie 4 i 5. Zamawiający precyzuje wymagania co 

do matrycy aparatu (DX). Taką matrycę posiadają aparaty marki Nikon. 

Prosimy o korektę i dodanie informacji o "systemach równoważnych, w tym 

dedykowanych do VR", gdyż zapis ten ogranicza konkurencyjność i uniemożliwia 



realizację zlecenia za pomocą systemów Canon, Sony lub innych rozwiązaniach 

dedykowanych do zdjęć i filmów panoramicznych.  

Odpowiedź: 

Faktycznie w specyfikacji wymagania matrycy niepotrzebnie zostały zawężone do 

jednego systemu. Generalnie chodzi o matryce APS-C. Jednocześnie informuję, że 

zgodnie z pkt. 3 ust 4 SIWZ „zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne 

opisywanym, w szczególności o nie gorszych parametrach technicznych, 

funkcjonalnych i użytkowych”. 

 

Pytanie 4.  

W Załączniku nr 1 do SIWZ, w punkcie 2. znajdują się podpunkty: 

7) Korzystający z aplikacji mają mieć́ do wyboru dwie wersje językowe: polską oraz 

czeską, i 

9) Stworzenie spaceru wirtualnego zakłada: utworzenie dedykowanych ikon; 

naniesienie wskazanych atrakcji turystycznych, zabytków; umieszczenie materiałów 

merytorycznych przygotowanych przez Zamawiającego: opisy, zdjęcia, filmy;  

Czy za tłumaczenie opisów jakie dostarczy Zamawiający odpowiadać ma 

Wykonawca? Jeżeli tak, prosimy o określenie liczby znaków jaką łącznie posiadać 
będą opisy. W innym przypadku niemożliwe jest przygotowanie rzetelnej wyceny 

projektu, ze względu na brak informacji na temat ilości tekstu który powinien zostać 
przetłumaczony. 

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. 

Tłumaczenie tekstów z j. polskiego na j. czeski i odwrotnie będzie leżało w gestii 

Wykonawcy. Na ten moment trudno określić liczbę znaków, jaką łącznie posiadać 
będą opisy. Zakładamy, że każdy opis nie powinien przekroczyć 200 znaków. 

 

Pytanie 5.  

W Załączniku nr 1, w punkcie 1 znajduje się zapis: 

5) Wykonanie zdjęć 3D (zdjęcia 360 w formie panoramy) z drona - do 5 dla każdego 

sołectwa, wykonanych z różnego położenia względem fotografowanego terenu.  

natomiast w punkcie 3. zapis brzmi: 

5) Przyjmuje się̨, ze dla każdego sołectwa zostanie wykonanych do 10 zdjęć́ 3D, z 

czego finalnie powinno być́ wykorzystanych od 1 do 5 zdjęć́.  

podczas gdy w punkcie 7. Zamawiający dokładnie precyzuje ilość zdjęć z drona dla 

każdego sołectwa. 



Czy Wykonawca powinien do celów stworzenia wyceny założyć stworzenie 

- 5 zdjęć panoramicznych z drona dla każdego sołectwa jak w punkcie 1. 

- 10 zdjęć panoramicznych z drona dla każdego sołectwa jak w punkcie 3. 

- zsumować ilość zdjęć z drona z punktu 7. 

 

Tworzenie 10, a nawet 5 wersji tego samego zdjęcia podczas gdy Zamawiający 

wyraźnie wskazuje na wymóg wykorzystania tylko 1 z nich (jak np. w podpunkcie 3) 

punktu 7.) wydaje się niepotrzebne i może być uznane za nieracjonalne 

dysponowanie środkami publicznymi, co z kolei może skutkować nieuznaniem 

kwalifikowalności takiego wydatku przez jednostkę finansującą. 

 

Analogicznie, prosimy o podanie minimalnej liczby zdjęć 360 naziemnych, oraz zdjęć 
tradycyjnych, lub wyraźną deklarację, że Wykonawca powinien sugerować się 

jedynie punktem 7. podczas tworzenia wyceny. 

Odpowiedź: 

W przypadku zdjęć naziemnych należy sugerować się maksymalną liczbą zdjęć do 

wykonania. W przypadku zdjęć z drona w aplikacji zostaną wykorzystane zdjęcia w 

ilości wskazanej w punkcie 7. Załącznika nr 1 do SIWZ. Natomiast ważne jest, aby 

wykonać więcej zdjęć, niż tylko te wskazane w punkcie 7., by na dalszym etapie móc 

wybrać te, które najlepiej pokażą najatrakcyjniejsze miejsca. Możemy przyjąć, że 

minimalna ilość zdjęć z drona do wykonania to podwojona liczba wskazana w 

punkcie 7.  

 

Pytanie 6.  

W § 1 umowy, w punkcie 1, podpunkcie 4) znajduje się zapis: 

- b) prezentacja publiczna aplikacji w Gminie Pietrowice Wielkie (Polska) i Gminie 

Hnevosice (Czechy).  

Prosimy o dokładny opis na czym ma polegać prezentacja aplikacji i kto ponosi jej 

koszty.  

Odpowiedź: 

Przedstawienie działania aplikacji odbędzie się na spotkaniu w Pietrowicach Wielkich 

dla mieszkańców Gminy Pietrowice i Hnevosice. W związku z czym spotkanie będzie 

tylko jedno w Pietrowicach Wielkich. Koszty wynajmu lokalu, zabezpieczenia 

nagłoścnienia i ewentualnego poczęstunku leżą w gestii Zamawiającego. 

Wykonawca zapewnia tylko prezentacje w formie multimedialnej stworzonego 

oprogramowania. 

 

Pytanie 7.  

Jaką rozdzielczość powinny mieć zdjęcia 360 w aplikacji na urządzeniach mobilnych 

oraz na stronie www? Wspomniana w SIWZ rozdzielczość 10K wydaje się być za 

duża dla niektórych użytkowników mobilnych. Na pewno spowoduje wolne działanie 

aplikacji, może również nie działać wykluczać użytkowników o słabszych lub 

starszych urządzeniach, co z kolei kłóci się z zapisami o tym, że "Aplikacja i 



subdomena ma być́ dostępna 24/7 dla użytkowników". Ponadto potrzebna będzie 

dodatkowa przestrzeń serwerowa - aplikacja zawierająca tak duże zdjęcia może nie 

zmieścić się w całości na platformie do dystrybucji. 

Odpowiedź: 

Minimalna rozdzielczość zdjęć została określona w SIWZ. Należy zwrócić uwagę, że 

panorama może być złożona z 2 lub więcej tradycyjnych zdjęć (w zależności od 

systemu), dlatego w efekcie daje taką wartość. Wartość ta jest raczej standardowa. 

Taka rozdzielczość jest konieczna dla wersji web. Aplikacja mobilna nie wymaga, aż 
takiej jakości, dlatego dopuszczalna jest kompresja dla zapewnienia płynnego 

działania.  

 

Pytanie 8.  

Czy Zamawiający zapewni Wykonawcy potrzebne zezwolenia na realizację zdjęć z 

ziemi i z drona w lokacjach które obejmuje projekt? Mamy na myśli zezwolenia 

zarządców obiektów i atrakcji oraz pozwolenia związane z prawami autorskimi o ile 

takie będą wchodzić w grę. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zapewnia niezbędne zezwolenia oraz zobowiązuje się do 

koordynowania działań umożliwiających Wykonawcy realizację (Załacznik nr 2 do 

SIWZ,  § 3).  

 

Pytanie 9.  

Rozumiemy, że to Zamawiający ponosi koszty hostingu wirtualnego spaceru w formie 

strony www oraz elementów aplikacji mobilnej które nie zmieszczą się na 

platformach do dystrybucji? Prosimy o potwierdzenie.  

Odpowiedź: 

Tak 

 

 

Wójt Gminy Pietrowice Wielkie 

 

(-) Andrzej Wawrzynek 

 


