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Wielkopolski Park Narodowy 

 Jeziory 1, 62-050 Mosina 

 

        Do Wykonawców 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Wybór Wykonawcy usługi teledetekcyjnej - inwentaryzacja i ocena stanu 

zasobów przyrodniczych w Wielkopolskim Parku Narodowym przy wykorzystaniu nowoczesnych 

technologii teledetekcyjnych (POIS.02.04.00-00-0011/18-00) w ramach programu - Program 

Operacyjny Infrastruktura i Środowisko działanie 2.4.4d ocena stanu zasobów przyrodniczych w 

parkach narodowych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych”.  

 

WYJAŚNIENIA  

 

Wielkopolski Park Narodowy jako Zamawiający prowadzący ww. postępowanie, działając zgodnie z 

art. 38 ust. 2 i4 w zw. z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) przekazuje treść pytań do treści Opisu Przedmiotu Zamówienia, które 

wpłynęły do Zamawiającego, wraz z wyjaśnieniami. Wielkopolski Park Narodowy zaznacza, że pytania 

zostały zadane po terminie w jakim Zamawiający jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi. 

Pytanie 1 

Odnośnie pkt. 6.2.1.2.5 pkt. 1, lit a OPZ Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy 

Zamawiający dopuści wykonanie przedmiotu umowy kamerą o innych parametrach niż wskazane przy 

założeniu, że wszelkie parametry minimalne stawiane produktom wykonywanym na bazie zdjęć 

termalnych zostaną spełnione? 

Z punktu widzenia Zamawiającego nie powinno być istotne jakim konkretnie sprzętem/techniką mają 

być wykonane produkty oparte o zdjęcia termalne lecz efekt końcowy jaki powinien być osiągnięty. 

 

Odpowiedź 

Na rynku kamer termalnych występuje bardzo duża liczba i różnorodność modeli takich kamer, o bardzo 

zróżnicowanej jakości i cenie. Zamawiający w punkcie 6.2.1.2.5 pkt. 1, lit. a nie wskazuje konkretnej 

kamery, postawił jedynie minimalne wymagania dotyczące użytej kamery. Te wymagania dotyczą 

kluczowych parametrów jakościowych, bezpośrednio rzutujących na wyniki analiz pozyskanych 

obrazów termalnych i produktów pochodnych powstałych z ich opracowania. Mowa tu o rozdzielczości 

geometrycznej kamery, zakresie spektralnym, rozdzielczości radiometrycznej, rozdzielczości i 

dokładności pomiaru temperatury, zakresie pomiaru temperatur. 

Zamawiający definiując te minimalne wymagane parametry kamery (a więc i obrazów 

termalnych pozyskanych tą kamerą) zdefiniował jednocześnie kluczowe produkty, będące 

pochodną pozyskanych obrazów termalnych. Dotyczy to produktów: 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 (OPZ, 
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punkt 6.2.1.2.5 pkt. 2). Jakość tych produktów, w zakresie parametrów bezpośrednio 

wynikających z parametrów kamery, ma być nie gorsza jak postawione minimalne wymagania 

dotyczące kamery. 

 

 
Pytanie 2 

Odnośnie pkt. 6.2.1.2.4 pkt. 1 lit. a) 

Czy zamawiający dopuszcza użycie kamery obrazującej przy założeniu, że Wykonawca użyje kamery w 

której proporcja kanałów RGB do NIR wyniesie 1:1 co oznacza, iż obrazowanie w kanale NIR 

szczególnie istotnym dla analiz teledetekcyjnych będzie równoważne do np. kamery 300 mpix o stosunku 

kanałów multispektralnych do kanału PAN wynoszącym 1:3? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający w punkcie 6.2.1.2.4 pkt. 1 lit. a postawił bardzo konkretne wymagania dotyczące 

kamery obrazującej. Ma to być tzw. kamera wielkoformatowa (wielogłowicowa) rejestrująca 
jednocześnie materiał obrazowy za pomocą osobnych dla każdego zakresu spektralnego głowic 

optycznych (układów optycznych) i osobnych przetworników obrazowych. Tylko taka kamera 

pozwala uzyskać niezależne wyciągi spektralne w zakresach R, G, B, NIR oraz PAN (wszystkie 

czarno-białe). Kolor pojawia się dopiero (jeśli jest taka potrzeba) na etapie tworzenia barwnych 

kompozycji ze złożenia wyjściowych wyciągów spektralnych. 

Rozdzielczość przestrzenna (piksel terenowy) zdjęć (wyciągów spektralnych) w zakresach R, G, B, 

NIR jest identyczna (inaczej: ich stosunek rozdzielczości jest jak 1:1), a w kanale PAN 

rozdzielczość jest wyższa. Zamawiający dopuszcza rozbieżność rozdzielczości kanału PAN do 

rozdzielczości kanałów R, G, B, NIR nie większą jak 1:3. 

Tak postawione warunki są kluczowe dla jakości spektralnej i radiometrycznej samych zdjęć i 

produktów z nich wytworzonych. W dalszej części OPZ wymienia się wymagane produkty 

powstałe z przetworzenia zdjęć lotniczych w zakresach R, G, B, NIR i PAN. Są to produkty: 2.4.1, 

2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8 (punkt 6.2.1.2.4 pkt. 2). Zamawiający zwraca uwagę, 

że w opisie tych produktów kilkakrotnie podkreśla się, że mają one pochodzić z oryginalnych 

(tj. nieprzetworzonych) zobrazowań lotniczych (obrazy surowe, bez wyostrzenia 

przestrzennego, bez kompresji, bez rozciągania histogramu). To wymóg, podkreślający 

konieczność zachowania oryginalnej jakości spektralnej i radiometrycznej. To kluczowa 

kwestia dla dalszych teledetekcyjnych analiz. Dotyczy to szczególnie produktu 2.4.6 

„ortomozaika NDVI”.  

Kamera inna niż wielogłowicowa, w szczególności kamera typu RGB (z barwnym filtrem 

nałożonych na przetwornik CCD) z natury swej konstrukcji nie daje wyciągów spektralnych o 

oryginalnej (nieprzetworzonej) rozdzielczości spektralnej i radiometrycznej, nie pozwala więc 

wytworzyć wymaganych produktów. 

 

 
Pytanie 3. 
Czy Zamawiający dopuści wykonanie zdjęć lotniczych bez kanału PAN i zrezygnuje z dostarczenia 

danych i produktów dla tego kanału przy założeniu, że zostanie użyta kamera jak w pytaniu 

poprzedzającym, która nie rejestruje w kanale Panchromatycznym i za rejestrację zakresów kanałów 

RGB odpowiada jedna głowica optyczna, a za zakres NIR druga głowica? 

W efekcie zastosowania takiej kamery, pominięty może zostać proces pansharpeningu a dane 

multispektralne nie są poddawane dodatkowej obróbce wyostrzenia tylko są natywnie już w wysokiej, 

docelowej rozdzielczości. 

oraz 

Czy w przypadku niewykonywania obrazów panchromatycznych ale uzyskaniu obrazów 

wysokorozdzielczych  (o rozdzielczości produktów zgodnej z wymaganiami OPZ) w zakresie 
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kanałów R,G,B,NIR Zamawiający zrezygnuje z zapisu o wyostrzeniu przestrzennym  - „pan 

sharpenningu”? 

Wykonawca może zaproponować produkt nowocześniejszy oparty o kanały R,G,B,NIR bez 

zbędnego dla analiz spektralnych kanału panchromatycznego (PAN). Prosimy o uzasadnienie 

konieczności wykonywania kanału PAN oraz procesów pansharpenningu lub rezygnację z tych 

wymogów we wszystkich punktach OPZ.  

 

Odpowiedź 

To pytanie w znaczącej części dotyczy problemu podjętego w pytaniu 2. Oba pytania dotyczą 

wymagań do kamery obrazującej. 

Odpowiedź na pytanie 2 zawiera komentarz wyjaśniający dlaczego wymagana jest kamera 

wielogłowicowa, oddzielnie rejestrująca w zakresach R,G,B,NIR i PAN. Te wymagania mają 

bezpośrednie przełożenie na wymagane produkty będące przetworzeniem zobrazowań 

lotniczych. 

Tu można tylko powtórzyć: 

Zamawiający zwraca uwagę, że w opisie tych produktów kilkakrotnie odkreśla się, że 

mają one pochodzić z oryginalnych (tj. nieprzetworzonych) zobrazowań lotniczych 

(obrazy surowe, bez wyostrzenia przestrzennego, bez kompresji, bez rozciągania 

histogramu). To wymóg, podkreślający konieczność zachowania oryginalnej jakości 

radiometrycznej. To kluczowa kwestia dla dalszych teledetekcyjnych analiz. Dotyczy to 

szczególnie produktu 2.4.6  ortomozaika NDVI.  

Kamera inna niż wielogłowicowa, w szczególności kamera typu RGB (z barwnym filtrem 

nałożonych na przetwornik CCD) z natury swej konstrukcji nie daje wyciągów spektralnych 

o oryginalnej (nieprzetworzonej) rozdzielczości spektralnej i radiometrycznej, nie pozwala 

więc wytworzyć wymaganych produktów. 
Kanał PAN (którego m.in. dotyczy pytanie 3) pozwala uzyskać wyższą przestrzenną zdolność 

rozdzielczą wynikowych kompozycji. Podkreślamy: wyższą przestrzenną zdolność 

rozdzielczą, a nie spektralną czy radiometryczną. Wysoką rozdzielczość spektralną i 

radiometryczną gwarantuje oddzielne pozyskanie kanałów R,G,B,NIR.  

Niezależnie od podniesionych powyżej kwestii (w odpowiedzi na pytania 2 i 3) należy jeszcze 

dodać pożądaną spójność techniczną zamawianych produktów z produktami będącymi już u 

Zamawiającego, pozyskanym wcześniej, gwarantowaną wykorzystaniem kamery 

wielogłowicowej. Kamery takie są obecnie standardem w pracach fotolotniczych, 

prowadzonych na większych obszarach. Potwierdza to zdecydowana większość zamówień 

występujących na rynku. 

 

 

Pytanie 4. 
Czym uzasadniona jest rejestracja zdjęć termalnych w zakresie 3.6 -14 µm? 

Co do zasady zakres wystarczający do analiz termiki roślin to między 7,5 -14. Prosimy o 

modyfikację tego zapisu. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wymaga rejestracji zdjęć termalnych w zakresie 3.6 – 14 μm. W punkcie 

6.2.1.2.5 pkt 1lit. a dotyczącym wymaganych parametrów kamery termalnej, wymaga się 

jedynie, aby zakres uczulenia spektralnego kamery mieścił się w zakresie 3.6 – 14 μm. 
 

Termin i miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 

 


