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Katowice 15.02.2022 

ZAŁĄCZNIK NR 3 

POSTĘPOWANIE OFERTOWE  

SWZ 

PREZENTACJA WIRTUALNA TECHNOLOGII „V-ADMINISTRATOR” VR3D 

PRZEZNACZONA DO PROJEKCJI JAKO DEMONSTRACJA MOŻLIWOŚCI OPERACYJNYCH PLATFORM 

INFORMATYCZNYCH „V-ADMINISTRATOR” 

DO PREZENTACJI W CYFORWYM SHOWROOMIE. 

 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja PREZENTACJI WIRTUALNEJ MODELU SZKOLENIOWEGO  

temat technologii „V-ADMINISTRATOR”, przeznaczonego do prezentacji w cyfrowym showroomie, 

na imprezach targowych, promocyjnych i prezentacjach biznesowych. 

Prezentacja wirtualna winna zostać wykonana w oparciu o dostarczony model CAD, obiektu 

referencyjnego (powierzchnia gruntu 7 hektarów, powierzchnia podstawy budynków 3 hektary). 

Na podstawie dostarczonej dokumentacji CAD terenu o powierzchni 7 hektarów wraz z budynkami o 

powierzchni podstawy 4 hektary i wysokości do 2 kondygnacji, należy opracować model 3D MAX 

STUDIO oraz opracować w pełni funkcjonalny demonstrator VR3D CAŁEGO TERENU i BUDYNKÓW 

zgodnie ze specyfikacją menu operacyjnego zamieszczonego poniżej.  

 

ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH FUNKCJI OPERACYJNYCH PREZENTACJI WIRTUALNEJ „V-

ADMINISTRATOR” 

 

GRUPA I 

1.START/RESET – włączanie i wyłączanie platformy wirtualnej i restart z pozycji widoku ogólnego 

modelu 3D, gdyby operator zgubił się albo gdyby włączył za dużo funkcji. Widok ogólny na model 

wirtualny, 

2.WYJŚCIE – wyjście z platformy wirtualnej, 
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3.GEORADAR 2D – otwiera się okno folderu z kadrami jpg przekrojów geodezyjnych (pliki jpg – 

wydruki, zdjęcia 2D, opisy) wraz z opisami warstw górotworu.  

4.GEORADAR 3D – włącza się model 3D struktury podziemnej, uzyskany z georadaru. Warstwa o 

konfiguracji 3D do 5 metrów pod powierzchnią gruntu  

5.ODWIERTY – otwiera się okno bazy danych, której zawartość jest uzupełniana przez Zamawiającego 

w pliki jpg, pdf i Word, 

6.ODKRYWKI – otwiera się okno bazy danych, której zawartość jest uzupełniana przez 

Zamawiającego w pliki jpg, pdf i Word, 

7.KAMERY – funkcja nieaktywna, możliwość podłączenia systemu monitoringu inwestycyjnego lub 

ochrony terenu.  

8.KAM.PODCZ. – funkcja nieaktywna, klawisz rezerwowy (kamery na podczerwień).  

9.AUTOMATYKA – funkcja nieaktywna, klawisz rezerwowy (przygotowany do wyświetlenia na 

ekranie paneli sterujących instalacji zasilających: energetyka, woda, gaz, telekomunikacja, itd.), 

10.ZAPIS KADRU – klawisz powoduje zapisanie zrzutu ekranowego w folderze „KADRY” jako plik 

“jpg”.  

 

GRUPA II: 

1.DOK. ARCHIWALNA – otwiera się okno folderu, którego zawartość jest uzupełniana przez 

Zamawiającego w pliki jpg,pdf i Word, 

2.DOKUMENTACJA CAD – otwiera się okno folderu, którego zawartość jest uzupełniana przez 

Zamawiającego w pliki dwg.  

3.DOKUMENTACJA PDF – otwiera się okno folderu, którego zawartość jest uzupełniana przez 

Zamawiającego w pliki PDF, 

4.ZDJĘCIA 3D WEWNĘTRZNE – funkcja nieaktywna, gotowa do podłączenia programów 

operacyjnych,  

5.ZDJĘCIA 3D ZEWNĘTRZNE – funkcja nieaktywna, gotowa do podłączenia programów operacyjnych,  

6.ZDJĘCIA 3D DRON - pojawia się zestaw ponumerowanych punktów bazowych.  

7.ZDJĘCIA 2D – otwiera się baza danych, której zawartość stanowią materiały fotograficzne 2D 

uzupełniane przez Zamawiającego,  

8.TERMOWIZJA – otwiera się baza danych, której zawartość stanowią zdjęcia w podczerwieni, 

uzupełniane przez Zamawiającego,  

9.SPACER GOOGLE MAP – funkcja nieaktywna, gotowa do podłączenia programów operacyjnych 

wyświetlających spacer wirtualny Google map.  
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GRUPA III: 

1.BAZA TECHNICZNA – baza nieaktywna, gotowa do podłączenia programów operacyjnych,  

2.BAZA SERWISOWA - baza nieaktywna, gotowa do podłączenia programów operacyjnych,  

3.BAZA AUTOMATYKI – baza nieaktywna, gotowa do podłączenia programów operacyjnych,  

4.BAZA FINANSOWA – baza nieaktywna, gotowa do podłączenia programów operacyjnych,  

5.ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE – baza nieaktywna, gotowa do podłączenia programów operacyjnych,  

6.NUMER OBIEKTU - włączają się nad obiektem, na wysokości około 20 metrów żółte numery 

przypisane wybranym obiektom (do 40 obiektów),  

7.NUMER ELEMENTU – baza nieaktywna, gotowa do podłączenia programów operacyjnych z 

wyszukiwarką numerów inwentarzowych,  

8.ZNACZNIK – funkcja nieaktywna, funkcja pozwalająca ustawić nad terenem aktywne znaczniki – 

chorągiewka z tyczką. Przy znaczniku pojawia się numer. Znacznikom przypisany jest specjalny folder 

(OPIS)  

9.OPIS – funkcja nieaktywna, po najechaniu kursorem na dany znacznik, otwiera się okno folderu, 

którego zawartość stanowią materiały Word, zdjęcia jpg, skany PDF i inne, wymieniane przez 

Zamawiającego).  

10.WYSZUKIWARKA –na ekranie pojawia się wyszukiwarka obejmująca do 40 (w ramach tej oferty) 

pozycji katalogowych (lista wyszukiwarki zawiera dowolne obiekty i urządzenia – listę pomieszczeń 

dostarcza Zamawiający. 

 

GRUPA IV (SUWAKI PIONOWE): 

1.TEREN – można wyłączyć klawiszem widok terenu albo suwakiem zmieniać jego przeźroczystość od 

0-100%.  

2. MAPA ZASADNICZA – suwak podnosi i opuszcza warstwę mapy zasadniczej w zakresie minimum + 

300 i -50 metrów w stosunku do terenu. 

3.PROJEKT CAD – po włączeniu pojawia się ZRZUT dokumentacji CAD. Suwak powoduje podniesienie 

i opuszczenie mapy z projektem, +300 / -50 metrów w stosunku do gruntu. 

4.SIATKA 1M POZIOM – siatka porusza się +300 / -50 metrów w stosunku do gruntu.  

5.SIATKA 1M PION A – pierwsza siatka pionowa o rastrze 1 metr z podziałką 10 cm. 

6.SIATKA 1M PION B – druga siatka pionowa o rastrze 1 metr z podziałką 10 cm (90 stopni w 

stosunku do siatki pionowej A), 
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GRUPA V (USTAWIENIA SIATEK I KAMERY WIRTUALNEJ): 

1.PRZESUNIĘCIE SIATKI – aktywacja tej funkcji pozwala na przesuwanie siatek pomiarowych,  

2.ROTACJA – klawisze uruchamiają rotację siatek pomiarowych,  

3.KAMERA W GÓRĘ – podnoszenie kamery wirtualnej,  

4. KAMERA W DÓŁ – opuszczanie kamery wirtualnej,  

 

Zadania Wykonawcy: 

- opracowanie modelu 3D terenu wraz z wszystkimi elementami infrastruktury podziemnej i 
naziemnej i umieszczenie ich w prezentacji wirtualnej systemu V-ADMINISTRATOR,  

- wykonanie linkowania z menu głównym minimum do minimum 20 różnych przykładowych funkcji 
operacyjnych platformy V-ADMINISTRATOR.  

Wszystkie działania Wykonawca wykonuje samodzielnie w konsultacji z AGIT.  

 

Parametry techniczne prezentacji wirtualnej 

Płynny ruch w czasie rzeczywistym, bez zatrzymań i przeskoków obrazu,  

Rozdzielczość minimum Full HD (1920/1080 pikseli),  

Przewidywany termin realizacji zlecenia: 5.03.2022 – 5.05.2022, 

Silnik VR3D: 

Silnik UNITY, 

KRYTERIA OCENY OFERT : 

100% cena 

Razem 100% oceny 

Prosimy o podanie szacunkowej ceny opisanego zlecenia do dnia 2.03.2022. do godziny 24.00.  

Możliwe jest też zamieszczenie Państwa uwag do opisu przedmiotu zamówienia.  

 

Koniec ogłoszenia 


