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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 

 

Wykonanie dokumentacji fotogrametrycznej 4 pomieszczeń pałacu, w tym skanowania laserowego, 

fotografii cyfrowych oraz opracowanie dokumentacji pochodnej 

1. Przedmiot zamówienia 

1.1. Klasyfikacja CPV:  

71355100-2 Usługi fotogrametryczne 

1.2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji pomiarowej naziemnym skanerem lasero-

wym (TLS) oraz dokumentacji fotograficznej w celu wytworzenia ortoobrazów RGB czterech po-

mieszczeń pałacu w Wilanowie, a także wykonanie dokumentacji powiązanej – ortoobrazów w in-

tensywności odbicia, ortoobrazów RGB oraz obrysów dekoracji ścian i sufitów w postaci wektoro-

wej. 

Ze względu na trudną dostępność w niektórych miejscach konieczne może okazać się uzupełnienie 

pomiarów laserowych o chmury punktów generowane na podstawie zdjęć. 

1.3. Właścicielem obiektu podlegającego pomiarowi jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 

(Adres: ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa).  

Opracowywany obiekt znajduje się na działce ewidencyjnej o numerze 17/4, obręb ewidencyjny 1-

05-52, wpisany do rejestru zabytków pod numerem 639/2 z 1973-02-01. 

1.4. Realizacja przedmiotu zamówienia podzielona jest na 2 etapy: 

 Etap I – prace pomiarowe wykonywane na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 

oraz analiza jakościowa i przekazanie źródłowych danych pomiarowych 

 Etap II – przetworzenie, opracowanie i analiza jakościowa produktów oraz przekazanie wyniko-

wej dokumentacji inwentaryzacyjnej 

2. Wymogi techniczne 

2.1. Do realizacji pomiaru wykorzystany powinien być naziemny skaner laserowy (TLS) o następujących 

parametrach: 

 minimalna odległość skanowania: 60 cm 

 rozbieżność wiązki lasera nie większa niż 0,35 mrad 

 błąd pomiaru dla odległości 10 m nie gorszy niż: dla odbicia 100% (biały) – 0,4 mm RMS, dla 

odbicia 20% (ciemny szary) – 0,7 mm RMS, dla odbicia 10% (czarny) – 1,2 mm RMS 

 rozdzielczość skanowania przy odległości 10 m nie gorsza niż 2 mm 

2.2. Do wykonania zdjęć cyfrowych w celu wygenerowania ortoobrazów oraz w celu uzupełnienia bra-

ków w chmurze punktów pozyskanych techniką naziemnego skaningu laserowego powinien być wy-

korzystany aparat cyfrowy o następujących parametrach: 

 rozdzielczość matrycy nie mniejsza niż 35 Mpix 

 wyposażony w obiektyw stałoogniskowy 
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 charakteryzujący się stałością elementów orientacji wewnętrznej w czasie (układ aparat-obiek-

tyw) 

 preferowany aparat z głębią zapisu koloru 16 bit na kanał  

2.3. Surowe chmury punktów z naziemnego skanera laserowego powinny spełniać następujące wymaga-

nia: 

 rozdzielczość pojedynczej chmury punktów nie mniejsza niż 2 mm. Każdy fragment mierzonej 

powierzchni powinien być zarejestrowany z rozdzielczością nie gorszą niż 2 mm na przynajmniej 

jednym skanie. 

 błąd średni położenia punktu nie większy niż 2 mm 

 rejestracja intensywności odbicia wiązki lasera umożliwiająca wygenerowanie ortoobrazów w 

intensywności 

 zapisane w formacie natywnym skanera oraz PTS lub PTX 

 liczba wykonanych skanów oraz lokalizacja stanowisk pomiarowych powinny być tak dobrane, 

żeby zminimalizować ryzyko wystąpienia martwych pól 

 orientacja wzajemna skanów może być wyznaczona za pomocą jednej z dwóch metod: na pod-

stawie sygnalizowanych znaków pomiarowych bądź metodą „chmura do chmury” z zastrzeże-

niem, że w przypadku metody „chmura do chmury” wymagana jest dodatkowa niezależna kon-

trola dokładności orientacji na punktach sygnalizowanych pełniących funkcję punktów kontrol-

nych 

 na każdym skanie powinny być widoczne minimum 4 znaki pomiarowe, przy czym każdorazowo 

środek znaku powinien być jednoznacznie identyfikowalny 

 sygnalizowane punkty pomiarowe powinny być rozmieszczone w sposób możliwie jak najbar-

dziej równomierny i umożliwiający prawidłowe wykonanie wcięcia wstecz, tj. punkty powinny 

być rozmieszczone na różnych wysokościach i w różnych odległościach od skanera, nie powinny 

być rozmieszczone na jednej płaszczyźnie i w jednej linii   

2.4. Przetworzone chmury punktów powinny spełniać następujące wymagania: 

 chmury punktów poddane filtracji i pozbawione szumów  

 błąd średni orientacji wzajemnej chmur punktów obliczony na sygnalizowanych punktach kon-

trolnych nie większy niż 2 mm 

 błąd średni orientacji zewnętrznej chmur w państwowym układzie współrzędnych PL-2000 nie 

większy niż 10 cm 

 format zapisu chmur punktów: PTS lub PTX 

2.5. Zdjęcia przeznaczone do wykonania ortoobrazów powinny spełniać następujące wymagania: 

 rozdzielczość wyrażona przez wymiar piksela terenowego (GSD) nie mniejsza niż 1 mm 

 pokrycie podłużne zdjęć: 70-90%, pokrycie poprzeczne zdjęć: 70-90% 

 zdjęcia powinny być wykonywane w minimum dwóch szeregach, przy czym liczba szeregów 

musi zapewniać opisane powyżej pokrycie poprzeczne   

 zachowanie prostopadłego układu osi optycznej obiektywu do powierzchni fotografowanej 

ściany (tzw. zdjęcia normalne) 

 format zapisu zdjęć: RAW oraz TIFF w kompresji bezstratnej LZW 

 konieczne jest wykonanie w każdej serii jednego zdjęcia ze sfotografowanym wzornikiem barw 

w celu udokumentowania zastanych warunków oświetleniowych oraz przeprowadzenia korekty 
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tonalnej, szczególnie należy wykonać zdjęcie ze wzornikiem w przypadku zmiany warunków 

oświetleniowych 

 zdjęcia przed wykonaniem ortoobrazu powinny zostać poddane korekcie tonalnej 

 oprócz zdjęć ze znakami pomiarowymi wykonanymi na potrzeby orientacji bloku zdjęć do ska-

nów, wymagane jest wykonanie zdjęć po usunięciu znaków pomiarowych w celu stworzenia 

tekstury ortoobrazów w miejscach zasłoniętych wcześniej przez znaki 

2.6. Zdjęcia przeznaczone do uzupełnienia chmury punktów pozyskanej techniką naziemnego skaningu 

laserowego powinny spełniać następujące wymagania: 

 rozdzielczość wyrażona przez wymiar piksela terenowego (GSD) nie gorsza niż 1 mm 

 pokrycie podłużne zdjęć 70-90%, pokrycie poprzeczne zdjęć: 70-90% 

 geometria sieci zdjęć dostosowana do opracowywanego fragmentu obiektu 

 zastosowanie sygnalizowanych znaków pomiarowych umożliwiających wyznaczenie orientacji 

opracowanego fragmentu względem chmur punktów TLS, przy czym każdorazowo środek znaku 

powinien być jednoznacznie identyfikowalny   

 format zapisu zdjęć: RAW oraz TIFF w kompresji bezstratnej LZW 

2.7. Ortoobrazy w intensywności odbicia ścian i sufitów powinny spełniać następujące wymagania: 

 rozdzielczość wyrażona przez wymiar piksela terenowego (GSD) nie mniejsza niż 2 mm 

 błąd średni położenia szczegółów nie większy niż 2 mm 

 format zapisu: TIFF z georeferencją zapisaną w pliku TFW 

 docelowa przestrzeń kolorów: Adobe RGB 

 głębia zapisu barwy: 8 bit na kanał 

 wszystkie obiekty występujące na ortoobrazie muszą być odwzorowane w rzucie ortogonalnym 

– bez zniekształceń perspektywicznych (tzw. true-ortho) 

 dopuszcza się występowanie 1% martwych pól w przypadku wystąpienia znacznej trudności 

przedstawienia danego fragmentu obiektu; wszystkie martwe pola na ortoobrazie powinny zostać 

zinwentaryzowane i opisane w sprawozdaniu wraz z podaniem przyczyny uniemożliwiającej od-

wzorowanie fragmentu obiektu na ortoobrazie 

2.8. Ortoobrazy RGB ścian i sufitów pomieszczeń powinny spełniać następujące wymagania: 

 rozdzielczość wyrażona przez wymiar piksela terenowego (GSD) nie mniejsza niż 2 mm 

 błąd średni położenia szczegółów nie większy niż 2 mm 

 format zapisu: TIFF z georeferencją zapisaną w pliku TFW 

 głębia zapisu barwy: 8 bit 

 docelowa przestrzeń kolorów: Adobe RGB 

 wszystkie obiekty występujące na ortoobrazie muszą być odwzorowane w rzucie ortogonalnym 

– bez zniekształceń perspektywicznych (tzw. true-ortho) 

 brak widocznych linii mozaikowania 

 brak błędów związanych z różnicami oświetlenia na zdjęciach wykorzystanych do wytworzenia 

ortoobrazów 

 minimalizacja błędów i zniekształceń wynikających z błędów występujących w modelach 3D 

wykorzystanych do wytworzenia ortoobrazów 

 dopuszcza się występowanie 1% martwych pól w przypadku wystąpienia znacznej trudności 

przedstawienia danego fragmentu obiektu; wszystkie martwe pola na ortoobrazie powinny zostać 
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zinwentaryzowane i opisane w sprawozdaniu wraz z podaniem przyczyny uniemożliwiającej od-

wzorowanie fragmentu obiektu na ortoobrazie 

 sygnalizowane znaki pomiarowe nie powinny być widoczne na ortoobrazach 

2.9. Obrysy dekoracji ścian i sufitów w postaci wektorowej powinny spełniać następujące wymagania: 

 obrysy wykonane na podkładzie w postaci wynikowych ortoobrazów RGB ścian i sufitów speł-

niających wymagania opisane w punkcie 2.8. 

 format zapisu: SHP oraz DWG 

 pliki z obrysami dekoracji w formacie SHP muszą zawierać wyłącznie obiekty powierzchniowe 

 wielkość detali nie mniejsza niż 5 cm 

 wydzielone dekoracje muszą być jednorodne pod względem materiału, tekstury i przeznaczenia 

 oprócz dekoracji w plikach powinny zostać wydzielone wszystkie elementy instalacji zewnętrz-

nych (tj. gniazdka elektryczne, wentylacja itp.) 

 

3. Szczegółowa charakterystyka obiektu 

Opracowaniu podlegają cztery (4) pomieszczenia znajdujące się na parterze pałacu. Na ścianach i sufitach 

znajdują się obiekty dekoracyjne: lustra, tkaniny, obrazy, jak również trójwymiarowe dekoracje rzeźbiar-

sko-sztukatorskie. Ogólna charakterystyka wnętrz znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego OPZ.  

Planowany harmonogram pomiarów znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego OPZ. 

Z racji zabytkowego charakteru wnętrz oraz ochrony zabytkowych przedmiotów konieczne jest przestrze-

ganie zasad poruszania się po wnętrzach pałacowych Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, które 

stanowią załącznik nr 3 do niniejszego OPZ. 

 

 

Przybliżona kubatura pomieszczeń i powierzchnia ścian: 

Lp. Piętro 
ID 

wnętrza 

Nazwa 

wnętrza 

Wysokość po-

mieszczenia 

Pow. 

podłogi 

Ściana 

1 

Ściana 

2 

Pow. 

ścian 

Pow. 

sufitu 

Suma 

pow. 

opracowania 

1 Parter 16 

Gabinet 

przed Gale-

rią 

5,28 36,07 4,17 8,66 135,48 36,07 207,62 

2 Parter 19 

Galeria Ob-

razów 

Zwana Mu-

zeum 

5,02 109,74 19,39 5,66 251,50 109,74 361,24 

3 Parter 20 

Galeria 

Krajobra-

zów 

3,81 53,86 11,91 4,43 124,51 53,86 178,37 

4 Parter 21 

Aneks przy 

Galerii 

Krajobra-

zów 

3,81 14,47 2,94 5,23 62,25 14,47 76,72 

         SUMA 823,96 
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Obszar opracowania obejmuje pomieszczenia udostępniane do zwiedzania. W związku z tym konieczne 

będzie dostosowanie harmonogramu prac pomiarowych do organizacji ruchu turystycznego. 

Poglądowe informacje o pomieszczeniach przeznaczonych do pomiaru są dostępne na geoportalu Mu-

zeum: http://gis.muzeum-wilanow.pl/wnetrza/ (odnośniki do zdjęć i informacji widoczne po kliknięciu na 

właściwe pomieszczenie według numerów ID pomieszczeń z wykazu). Poglądowe informacje o rozmiesz-

czeniu pomieszczeń przeznaczonych do pomiaru znajdują się również w załączniku nr 2 do OPZ. 

 

4. Wykaz produktów 

 

Dla każdego z wymienionych w punkcie 3 wnętrz ustalono przybliżoną liczbę ortoobrazów przewidzia-

nych do wykonania. Poniższy spis produktów dotyczy osobno ortoobrazów w intensywności wykonanych 

na podstawie chmur punktów TLS oraz ortoobrazów w RGB. 

 

 

Lp. Piętro 
ID 

wnętrza 

Nazwa 

wnętrza śc
ia

n
y
 

su
fi

t 

p
o
d
ło

g
a 

g
li

fy
 o

k
ie

n
n
e 

fa
se

ty
 

p
rz

ej
śc

ia
 

w
n
ęk

i 

li
cz

b
a 

o
rt

o
o
b
ra

-

zó
w

 

1 Parter 16 
Gabinet przed Ga-

lerią 
4 1 1 6 4 3  19 

2 Parter 19 
Galeria Obrazów 

Zwana Muzeum 
4 5 - - 24 - - 33 

3 Parter 20 
Galeria 

Krajobrazów 
4 1 - 6 - 3 3 17 

4 Parter 21 

Aneks przy Gale-

rii 

Krajobrazów 

4 1 - 3 4 3 - 15 

          SUMA 84 

 

5. Sprawozdawczość 

 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu sprawozdanie techniczne z wykonanych prac 

odrębnie dla każdego etapu prac. Sprawozdanie powinno zawierać co najmniej informacje o zastosowanej 

metodzie pomiarów, wykorzystanym sprzęcie oraz uzyskanych dokładnościach, raport z kontroli jakości 

opracowania sporządzony przez Wykonawcę, a także spis fragmentów pomieszczeń niemożliwych do 

zmierzenia w wyniku ograniczeń zastosowanych metod pomiarowych. 

 

Sprawozdania techniczne przekazywane są wraz z dokumentacją stanowiącą przedmiot zamówienia w 

terminach określonych w rozdziale IV ust. 4 SIWZ. 
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6. Przekazywana dokumentacja 

6.1. Etap I: 

 surowe chmury punktów w formacie natywnym skanera oraz PTS lub PTX 

 zdjęcia cyfrowe służące do wykonania ortoobrazów w formatach RAW i TIFF 

 sprawozdanie techniczne z wykonanych prac  

 raport z kontroli jakości pozyskanego materiału pomiarowego  

 raport z wyrównania osnowy geodezyjnej wykorzystanej do nawiązania pomiarów TLS do pań-

stwowego układu współrzędnych PL-2000 wraz z oceną uzyskanej dokładności 

6.2. Etap II: 

 oczyszczone chmury punktów w formacie PTS lub PTX (osobny plik dla każdego stanowiska 

skanera) z wyznaczoną orientacją wzajemną i zewnętrzną w układzie współrzędnych PL-2000 

 wyrównane tonalnie zdjęcia cyfrowe w formacie TIFF 

 ortoobrazy w intensywności ścian i sufitów wszystkich opracowywanych pomieszczeń w forma-

cie TIFF (z georeferencją zapisaną w pliku TFW) 

 ortoobrazy RGB ścian i sufitów w formacie TIFF (z georeferencją zapisaną w pliku TFW) 

 obrysy dekoracji ścian i sufitów w postaci wektorowej (format: SHP oraz DWG) 

 sprawozdanie techniczne z wykonanych prac 

 raport z kontroli jakości produktów wykonanych w ramach etapu II 

 raport z wyznaczenia orientacji wzajemnej skanów wraz z oceną uzyskanej dokładności 

 

6.3. Przekazywana dokumentacja powinna zostać dostarczona zamawiającemu na dyskach zewnętrznych. 

 

7. Lista załączników: 

Załącznik nr 1 – Planowany harmonogram prac pomiarowych 

Załącznik nr 2 – Charakterystyka wnętrz 

Załącznik nr 3 – Zasady poruszania się po wnętrzach pałacowych Muzeum Pałacu Króla Jana III  

w Wilanowie podczas prac związanych z projektem Polska Cyfrowa 
 

 
 


