
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego  

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 
Wykonanie przeglądów stanu technicznego nawierzchni dróg i mostów administrowanych przez 

Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie w podziale na części: 
Część nr 1: Wykonanie przeglądów podstawowych (rocznych) stanu technicznego dróg, 
fotorejestracji pasa drogowego, analizy stanu oraz cech powierzchniowych nawierzchni 

Część nr 2: Wykonanie przeglądów podstawowych (rocznych) stanu technicznego 29 sztuk 
obiektów mostowych 

 
 
1. Część nr 1: Wykonanie przeglądów podstawowych (rocznych) stanu technicznego dróg, 

fotorejestracji pasa drogowego, analizy stanu oraz cech powierzchniowych nawierzchni 
  
1.1. Zakres zamówienia (część nr 1): 
 

Przedmiotem zamówienia (część nr 1) jest: 
 

1.1.1. Wykonanie przeglądów podstawowych (rocznych) stanu technicznego 455,030 km dróg 
powiatowych położonych na terenie powiatu kętrzyńskiego wraz z wykonaniem protokołu dla 
każdej drogi osobno i przedłożeniem 1 egzemplarza w wersji papierowej oraz elektronicznej         
w formacie PDF na dysku zewnętrznym. Wyniki przeglądów zostaną dodatkowo zakodowane 
w standardzie WDSN (pliki CSV). 

  
1.1.2. Wykonanie dokumentacji fotograficznej pasa drogowego dla 455,030 km dróg powiatowych, 

na tle ortofotomapy / map zasadniczych, zgodnie ze stanem aktualnym w terenie. 
  

 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA PASA DROGOWEGO: 
 
 Fotorejestracja zostanie wykonana zgodnie ze standardem WDSN -  

Dział_08_Fotorejestracja_pasa_drogowego_181010.pdf.  
 Fotorejestracja zostanie przekazana w plikach XML, CSV i ZIP, których struktura                             

i dokumentacja zostanie udostępniona wybranemu Wykonawcy,  
 Wykonana w dowiązaniu do pikietaża globalnego oraz lokalnego w formie cyfrowych 

zdjęć sekwencyjnych z interwałem wynoszącym 3 m,  
 Wizualizację korytarza drogi należy wykonać z pozycji minimum 5 kamer cyfrowych:  

widok do przodu – kamera panoramiczna 
widok do przodu – kamera centralna  
widok do przodu / prawa strona drogi – jedna kamera 
widok do przodu / lewa strona drogi – jedna kamera 
widok do tyłu – jedna kamera 

  
 Rozdzielczość zdjęć uzyskanych z każdej kamery ma wynosić minimum 1200x1600 

pikseli. Dopuszczalna jest wyższa rozdzielczość, po wcześniejszej akceptacji przez 
Zamawiającego.  

 Zdjęcia należy wykonać zgodnie z kierunkiem przebiegu drogi (rosnącym kilometrażem),               
z interwałem rejestracji wynoszącym 3 m. Dla fragmentów sieci drogowej takich jak 
odgałęzienia i sięgacze – pomiar wykonać w kierunku zgodnym z obowiązującą 
organizacją ruchu.  

 Zdjęcia i pomiar należy wykonać w oparciu o oznaczenie punktów referencyjnych                   
w charakterystycznych miejscach sieci drogowej, takich jak: skrzyżowania dróg, granice 
administracyjne, początek i koniec dróg bez połączenia z innymi drogami równorzędnymi                 
i nadrzędnymi.  



 W czasie realizacji zdjęć zastosować odpowiednie pomiary, celem wyskalowania obrazu 
dla funkcji do pomiarów liniowych i powierzchniowych elementów pasa drogowego.  

 Jednocześnie z fotorejestracją należy wykonać pomiar długości odcinków dróg                                 
z dokładnością 1.0 [m/km] oraz pomiar geometrii osi drogi z dokładnością położenia 
pojedynczego punktu osi drogi mp<0.10[m] urządzeniem GPS-RTK. 

 

 Każde zdjęcie musi mieć przypisane atrybuty:  
- lokalizacja w oparciu o system referencyjny, 
- kilometraż globalny, 
- współrzędne X,Y lokalizacji zdjęcia w układzie 2000 z dokładnością nie przekraczającą 

0,5 m.  
 

 Parametry każdej kamery nie mogą się zmieniać i zostaną udostępnione:  
- rozdzielczość matrycy, 
- ogniskowa. 

 
Przekazanie oprogramowania do odtwarzania zdjęć musi zapewniać:  
 przeglądarka do fotorejestracji ma mieć możliwość jednoczesnego wyświetlania zdjęć                   

z 5 kamer,  
 przeglądania sekwencji zdjęć wybranego odcinka przez wybór konkretnego pikietaża lub 

odtwarzanie ciągłe z możliwością ustawienia prędkości zmian pikietaża,  
 odtwarzania poprzez zdefiniowany kilometraż lokalny lub globalny aktualnej pozycji 

kamery,  
 funkcję wyświetlania na mapie aktualnej pozycji zdjęcia z modułu wideo z możliwością 

wyboru nowego zdjęcia poprzez wskazanie na mapie,  
 jednoczesnego odtwarzanie obrazu zarejestrowanego przez różne kamery,  
 wykonywania pomiarów dotyczących szerokości i wysokości oraz powierzchni obiektów 

widocznych na zdjęciach z funkcją pomocniczą siatki pomiarowej,  
 kopiowania zdjęć z wybranej kamery do schowka z opisem zawierającym: numer drogi, 

numer odcinka, data wykonania zdjęcia, kilometraż globalny i pikietaż lokalny,  
 lokalizowania aktualnie wyświetlonego zdjęcia na mapach serwisu GoogleMaps, Geoportal 

oraz Geoportal 2, 
 wyświetlania cyfrowej mapy ewidencyjnej z informacją o numerach i granicach działek. 

  
1.1.3. Ocena stanu cech powierzchniowych nawierzchni dróg powiatowych o nawierzchni 

bitumicznej wykonana według wytycznych WDSN 
  

OCENA STANU CECH POWIERZCHNIOWYCH NAWIERZCHNI DRÓG 
POWIATOWYCH WYKONANA WEDŁUG WYTYCZNYCH WDSN  

 

Cel pracy:  
Celem pracy jest wykonanie rejestracji zniszczeń powierzchniowych nawierzchni asfaltowych                
i na ich podstawie ocenienie stanu technicznego dróg oraz wykonanie prognozy kosztów 
napraw. Inwentaryzacja zniszczeń oraz proces ich oceny mają być wykonane w oparciu                        
o wytyczne WDSN załączniki:  
- Dział_05_Cechy_powierzchniowe_181010.pdf – identyfikacja i lokalizacja cech 
powierzchniowych  
- Dział_21_Ocena_stanu_i_metody_analityczne_181010.pdf – ocena stanu nawierzchni 
i wyznaczenie współczynników syntetycznych  
- Dział_23_Formaty_danych_181010.pdf – formaty przekazania wyników 

 
Przedmiot zamówienia:  
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących podprojektów 
wyszczególnionych przez wytyczne WDSN: 
- Fotorejestracja cech powierzchniowych (PP-C) 
- Identyfikacja cech powierzchniowych (PP-I) 

 



Zakres opracowania:  
Identyfikacji i ocenie podlegają następujące cechy powierzchniowe: 
- Spękania siatkowe, skupiska spękań i pęknięcia pojedyncze (SSP) 
- Łaty (LA) 
- Wyboje (WYB) 
- Uszkodzenia krawędzi jezdni (UK) 
- Nieszczelne spoiny technologiczne (NST) 
- Spękania i nieszczelne spoiny technologiczne (SNS) 
- Łaty i wyboje (LIW)  

 
Na ich podstawie zostaną wyznaczone następujące wielkości:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wielkość stanu dla cech powierzchniowych SSP, LA, WYB, NST, LIW i SNS jest 
procentowym udziałem segmentów, na którym dana cecha występuje w odniesieniu do 
wszystkich segmentów w obrębie odcinka diagnostycznego ( segment pasa ruchu ma wymiar 
w przybliżeniu 1x1 m). 

 
Dla tych wielkości zostaną wyznaczone 2 współczynniki syntetyczne: 
- WS_LIW  
- WS_SNS 

 
Ocena wizualna wykonywana na podstawie fotorejestracji wykonanej w ramach podprojektu 
PP-F obejmuje swoim zakresem ocenę następujących cech powierzchni: 

 spękania siatkowe, skupiska spękań i pęknięcia pojedyncze, 
 łaty,  
 wyboje,  
 uszkodzenia krawędzi jezdni,  
 dodatkowo ocenie wizualnej podlega równość (zarówno podłużna, jak i poprzeczna) 

jezdni.  
Na podstawie identyfikacji zniszczeń można przeprowadzić ocenę stanu nawierzchni                             
wg metody SOSN i BIKB oraz porównać wyniki. 

 
1.2. Zamawiający wymaga, aby w/w usługi były kompatybilne z posiadanym oprogramowaniem 

EwidMaster. W efekcie końcowym wymaga się od Wykonawcy połączenia wykonanej usługi, 
umieszczenia wszystkich pozyskanych danych w oprogramowaniu Zamawiającego 
EwidMaster. 
 



1.3. Zamawiający wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę szkolenia z obsługi 
oprogramowania dla pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z 
zapewnieniem wsparcia technicznego w ciągu 1 roku od dnia odbioru końcowego przedmiotu 
postępowania. 

  
 

Pliki wymiany fotorejestracji:  
 

Dane fotorejestracji 
Na dane fotorejestracji składają się następujące elementy: 
a) Plik konfiguracyjny config.xml  
b) Plik(i) .csv z danymi  
c) Pliki ze zdjęciami jako pojedyncze pliki lub archiwa zip 

 
Plik konfiguracyjny powinien znajdować się w katalogu głównym fotorejestracji dla danej 
drogi. Zawiera on informacje o tym, kto i kiedy wykonał fotorejestrację, kamer o jakich 
parametrach (istotnych dla możliwości pomiarów) użył. Ponadto zawiera także wskazania na 
pliki z danymi i na strukturę tych plików. Pliki z danymi również znajdują się w katalogu 
głównym i zawierają informacje o położeniu zdjęcia w systemie referencyjnym, współrzędne 
GPS oraz orientację samochodu w momencie wykonywania zdjęć.  
Plik konfiguracyjny (xml) 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
-<GemRecording>  
<RoadNo>510330K</RoadNo> 
<RoadName>Okrężna</RoadName> 
<Creator>Firma X</Creator> 
<CreateDate>2017-02-20 12:38:09</CreateDate> 
<RecordingType>RT</RecordingType> 
 
-<Cameras>  

-<Camera> 
<CameraId>CAM_1</CameraId> 
<CameraType>PC</CameraType> 
<Ox>-0.226</Ox> 
<Oy>-14.187</Oy>  
<Oz>2.167</Oz> 
<Omega>1.4123637187</Omega> 
<Phi>0</Phi> 
<Kappa>0.0159261294</Kappa> 
<Width>1280</Width>  

  <Height>960</Height> 
<PixelSize>0.00000465</PixelSize> 
<Ck>0.0065</Ck>  

</Camera> 
-</Cameras> 

 
-<DataFiles> 

 
-<File> 

<Name>photo_510330K-6044026-6044019.csv</Name> 
<Net>6044026-6044019</Net> 
<Header>true</Header> 
<Rows>55</Rows>  
<Format>CSV</Format> 
<Delimiter>,</Delimiter> 
<NullText>null</NullText> 



<QuoteSign>"</QuoteSign>  
-<Columns> 

<Column DataType="numeric" ColType="station">station</Column>  
<Column DataType="timestamp" ColType="utc" DataFormat="YYYY-
MM-DD HH24:MI:SS.MS">utc</Column> <Column 
DataType="numeric" ColType="longitude">lon</Column> <Column 
DataType="numeric" ColType="latitude">lat</Column>  
<Column DataType="numeric" 
ColType="elevation">elevation</Column>  
<Column DataType="numeric" ColType="roll">roll</Column> 
<Column DataType="numeric" ColType="pitch">pitch</Column>  
<Column  DataType="numeric" 
ColType="azimuth">azimuth</Column>  
<Column DataType="text" ColType="camera_id" 
CamName="CAM_1">CAM_1</Column>  
<Column DataType="text" ColType="camera_id" 
CamName="CAM_2">CAM_2</Column>  
<Column DataType="text" ColType="camera_id" 
CamName="CAM_3">CAM_3</Column>  
<Column DataType="text" ColType="camera_id" 
CamName="CAM_4">CAM_4</Column>  
<Column DataType="text" ColType="camera_id" 
CamName="CAM_5">CAM_5</Column>   
<Column DataType="numeric" ColType="crc">crc</Column> 

</Columns> 
</File>  

</DataFiles> 
</GemRecording> 
 

Opis pól: 
RoadNo – numer drogi, w przykładzie: 510330K  
RoadName – nazwa drogi, w przykładzie: Okrężna 
Creator – nazwa dostawcy danych, w przykładzie: Firma X  
Create Date – czas utworzenia zestawu danych w formacie TimeStamp, w przykładzie: 2017-
02-20 12:38:09 
RecordingType – rodzaj zdjęć, domyślnie RT 

 
W sekcji Cameras wymienione są kamery, które zostały użyte do wykonania fotorejestracji, 
każda z kamer jest opisana następującymi parametrami:  
CameraID – identyfikator kamery 
CameraType – typ kamery (PC – przednia centralna, PP – przednia prawa, PL – przednia lewa, 
T – tylna) 
OX – przesunięcie centralnego punktu rzutowania od pozycji kamery w osi X  
OY – przesunięcie centralnego punktu rzutowania od pozycji kamery w osi Y 
OZ – przesunięcie centralnego punktu rzutowania od pozycji kamery w osi Z 
Omega – pochylenie kamery 
Phi – przechylenie kamery 
Kappa – obrót kamery  
Width – szerokość matrycy kamery w pikselach 
Height – wysokość matrycy kamery w pikselach 
PixelSize – rozmiar piksela na matrycy w metrach 
Ck – ogniskowa obiektywu w metrach 

 
W sekcji DataFiles opisane są zestawy danych dotyczących drogi, każda sekcja File zawiera 
informacje dotyczące jednego odcinka 



 
Name – nazwa pliku CSV z danymi  
Net – nazwa odcinka w postaci: węzeł_początkowy-węzęł_końcowy 
Header – informacja czy w pliku CSV jest nagłówek, domyślnie: true 
Rows – ilość wierszy danych w pliku CSV  
Format – format danych w pliku CSV, wartość: CSV 
Delimiter – znak oddzielający dane w pliku CSV, domyślnie , (przecinek) 
NullText – tekst zastępujący pustą wartość, domyślnie null  
QuoteSign – znak w którym znajdują się podawane wartości, domyślnie ” (cudzysłów) 
Columns – opis kolumn z danymi znajdującymi się w pliku CSV 

 
Wymagane są poniższe kolumny:  
Station – pikietaż zrobionego zdjęcia  
Utc – Moment wykonania zdjęcia w formacie z dokładnością do 
Longitude – Długość geograficzna w standardzie NMEA 
Latitude – Szerokość geograficzna w standardzie NMEA 
Elevation – Wysokość n.p.m. w metrach  
Roll – przechylenie samochodu w lewo/prawo w stopniach 
Pitch – pochylenie samochodu w przód/tył w stopniach 
Azimuth – obrót samochodu względem północy w stopniach  
CAM_1 – nazwa pliku ze zdjęciem z kamery 1 
CAM_2 – nazwa pliku ze zdjęciem z kamery 2 
… 
Crc – suma kontrolna wiersza danych 

 
Przykładowa linia danych:  
"0","2017-02-10 08:05:37.000","2105.5808","5214.4206","124.4","-2.23","-
0.86","86.55","510330K\camera_0.zip[p_010_0_000261_00533D0F.jpg]","510330K\camera_1  
.zip[p_010_1_000261_00533D5A.jpg]","510330K\camera_2.zip[p_010_2_000261_00533D6C. 
jpg]","510330K\camera_3.zip[p_010_3_000261_00533D0D.jpg]","510330K\camera_4.zip[p_0 
10_4_000260_00533D38.jpg]","112" 

 
Jeżeli zdjęcia są umieszczane w archiwach zip, wtedy kolumna opisująca zdjęcie z kamery ma 
następującą postać:  
nazwa_pliku_zip[nazwa_pliku_ze_zdjęciem] 

 
Suma kontrolna jest liczona z całej linii danych do ostatniego przecinka (bez zawierania 
przecinka) oddzielającego sumę kontrolną od reszty danych.  
Suma kontrolna polega na wzięciu kolejnych znaków badanej linii i wykonywania operacji xor 
na znaku aktualnym znaku. 

 
Suma kontrolna jest równa wartości bajtowej pierwszego znaku.  

 
Dla każdego elementu licząc od elementu 2 do elementu przed ostatnim przecinkiem wykonaj: 
Suma kontrolna = suma kontrolna XOR wartość bajtowa aktualnego znaku. 

 
Dane ze zdjęciami z kamer (w postaci plików jpg, lub zestawu spakowanych plików jpg do 
formatu zip), można umieszczać w dowolnych podkatalogach katalogu drogi. Podając nazwę 
pliku, należy podać ją wraz z podkatalogiem w jakim się znajduje. 
 

1.4. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z lokalizacją dróg powiatowych. 
 

1.5. Wykaz dróg powiatowych do wykonania dokumentacji fotograficznej oraz przeglądów dróg 
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia. 

 
 



 
2. Część nr 2: Wykonanie przeglądów podstawowych (rocznych) stanu technicznego 29 sztuk 

obiektów mostowych 
  

2.1. Zakres zamówienia (część nr 2): 
 

Przedmiotem zamówienia (część nr 2) jest: 
 

Wykonanie przeglądów podstawowych (rocznych) stanu technicznego 29 obiektów mostowych 
położonych w ciągach dróg powiatowych na terenie powiatu kętrzyńskiego wraz z wykonaniem 
protokołu z przeglądu dla każdego obiektu osobno i przedłożeniem 1 egzemplarza w wersji 
papierowej oraz elektronicznej w formacie PDF na dysku zewnętrznym. 

 

 
3. Przeglądy należy wykonać zgodnie z: 

a. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005 r. w sprawie sposobu numeracji                
i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru 
numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.U. z 2005 r., Nr 67, poz. 582                
ze zm.). 

b. Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.). 

c. Zarządzeniem nr 3 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, z dnia 19.01.2007 r. – 
System SOSN i SOPO. 

 

4. Do sporządzonej dokumentacji należy dołączyć kserokopie odpowiednich uprawnień – wynikające  
z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.). 

 

UWAGA:  

Aktualna mapa dróg powiatowych znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego tj. 
www.zdp.ketrzyn.pl 

 

Załączniki do OPZ: 
1. Wykaz dróg i ulic do przeglądu – załącznik nr 1 do OPZ 
2. Wykaz obiektów mostowych do przeglądu - załącznik nr 2 do OPZ 
3. Druk protokołu okresowej kontroli rocznej/pięcioletniej drogi – załącznik nr 3 do OPZ 
4. Druk protokołu okresowej kontroli rocznej/pięcioletniej obiektu mostowego – załącznik nr 4 do 

OPZ. 


