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Wykonawcy  

Strona internetowa  

 

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi dotyczącej konwersji obowiązujących 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do postaci cyfrowej. 

 

W związku z pytaniami skierowanym przez Wykonawcę, przekazujemy odpowiedź na zadane 

pytania: 

 

1. Pytanie 

W zał. 1 do SOPZ (exel) podana jest całkowita powierzchnia obowiązujących mpzp (bez dwóch 

gmin). Jeśli chodzi o mpzp w trakcie opracowania to w zał.1 do swiz w pkt I. 6 podano, że w 

zasięgu przestrzennym Przedmiotu Zamówienia, należy brać te, które 30.06.2014 posiadały status 

„obowiązujący”. Dla mpzp w trakcie opracowania w tabeli podana jest powierzchnia 22933 ha, co 

stanowiok. 40 % planów obowiązujących na dzień dzisiejszy. Ile planów szacunkowo będzie 

ukończonych na dzień 30.06.2014 w poszczególnych gminach? 

Odpowiedź 

Ze względu na nieprzewidywalność procedur uchwalania planów, związanych z uzgadnianiem, 

opiniowaniem, zbieraniem uwag, ponownymi wyłożeniami do publicznego względu, itp. 

Zamawiający nie podaje szacunkowej liczby w tym zakresie.  

 

2. Pytanie 

Zgodnie z zał.1 do swiz pkt III.  2.2. - należy wykonać pdf-y części tekstowych planów (takie 

dostarczy Zamawiający) a jeśli posiadają niedostateczną jakość to należy utworzyć nowe pliki. Czy 
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w ramach tego wymagania należy przepisać w tekst mpzp w edytorze tekstu i  następnie stworzyć 

plik pdf? 

Odpowiedź 

Nie, ponownie zeskanować. 

 

3. Pytanie 

W zał. 2 do SOPZ podano dwie klasy obiektów poligonowych: zasięgi mpzp Aglomeracji 

Poznańskiej oraz obszary funkcjonalne mpzp Aglomeracji Poznańskiej. Czy w ramach wektoryzacji 

mają powstać także inne klasy zawierające obiekty liniowe i punktowe? 

Odpowiedź 

Nie. 

 

4. Pytanie 

Czy jeżeli części graficzne mpzp dostarczone zostaną przez gminy w postaci rastrowej (geoTIFF 

lub inne) wraz z georeferencją, bez raportu z georeferencji rastrów, to czy wymagana jest ich 

ponowna georeferencja? 

Odpowiedź 

Jeśli gmina dostarczy taki format to musi on być zgodny ze specyfikacją w zakresie formatu, głębi 

kolorów, rozdzielczości i dokładności wpasowania. W takiej sytuacji Firma powinna wykonać 

kontrolę dokładności wpasowania rastra w układ współrzędnych i dostarczyć raport z tej kontroli 

lub - w przypadku niezadowalających wyników wykonać georeferencję. Należy pamiętać o 

obowiązku dostarczenia wszystkich materiałów, o których mowa w punkcie III.2.5. SOPZ (a więc 

również rastrów nieprzetworzonych) 

 

5. Pytanie 

Czy metadane mają być utworzone do pojedynczego mpzp, czy do gminy, czy jedne do całości 

opracowania? 

Odpowiedź 

Do pojedynczego mpzp. 
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6. Pytanie 

Podczas ustalania harmonogramu prac, w czynnościach przeznaczonych do wykonania w ramach 

pojedynczego zadania, będzie wymagane podanie terminu pobierania mpzp od poszczególnych 

gmin. Czy będzie to termin otrzymania materiałów przez Wykonawce, czy termin zgłoszenia się 

Zamawiającego do danej gminy? 

Odpowiedź 

To zależy od sporządzającego harmonogram. 

 

7. Pytanie 

Jaki powinien być czas poznaczony na odbiory częściowe poszczególnych etapów? 

Odpowiedź 

Będzie on wynikał z zastosowania zasad zapisanych w punkcie II.2.2. SOPZ. Odbiór częściowy 

nie zatrzymuje podjęcia przez Wykonawcę kolejnego etapu pracy. 

 

8. Pytanie 

Czy data rozpoczęcia prac nad kolejnym etapem, może być wcześniejsza od daty zakończenia 

odbioru częściowego etapu poprzedzającego? 

Odpowiedź 

Będzie on wynikał z zastosowania zasad zapisanych w punkcie II.2.2. SOPZ. Odbiór częściowy 

nie zatrzymuje podjęcia przez Wykonawcę kolejnego etapu pracy. 

 

9. Pytanie 

Czy wymagana jest ponowne skanowanie części graficznych, gdy udostępnione materiały mają 

mniej niż 300 dpi i są w innym formacie niż TIFF bez kompresji? 

Odpowiedź 

Tak - nie spełniają wymagań zapisanych w SOPZ; w zakresie lzw - patrz pkt 11. 

 

10. Pytanie 

Czy wymagana jest ponowne skanowanie części tekstowych, gdy udostępnione materiały w 

postaci plików PDF mają mniej niż 200 dpi? 

Odpowiedź 
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Tak - nie spełniają wymagań zapisanych w SOPZ. 

 

11.  Pytanie 

Czy możliwa jest kompresja bezstratna (np.LZW) dla plików rastrowych w formacie TIFF w 

przypadku części graficznych? 

Odpowiedź 

Możemy przyjąć na etapie realizacji dopuszczenie takich plików - uzgodnienia na etapie realizacji 

Zamówienia. 
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