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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. Dot.  Załącznika nr 1 do SIWZ, Rozdział III. Techniczne parametry realizacji Przedmiotu 

Zamówienia, podpunkt 1.4.  

 Zamawiający wymaga, że projekt powinien opisywać m.in. model danych przestrzennych 

określający co najmniej: 

a) typy obiektów wektorowych, 

b) atrybuty poszczególnych typów,  

c) rastrowe warstwy części graficznej mpzp i ich powiązania z innymi elementami bazy 

danych,  

d) pliki cyfrowe części opisowej mpzp i ich powiązania z innymi elementami bazy danych 

 Czy w punkcie a) typy obiektów wektorowych, które mają być opisane w modelu danych 

przestrzennych to tylko zasięg mpzp  i obszar funkcjonalny mpzp ? 

    Odpowiedź 

    Tak. 

2. Czy  model ma zawierać też inne typy obiektów wektorowych jak tak to jakie i jak jest ich 

definicja? 
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Odpowiedź 

Nie. 

3. Jakie relacje i pomiędzy jakimi obiektami maja zostać opisane w Projekcie cyfryzacji zgodnei z 

podpunktem c)   punktu 1.4.? 

Odpowiedź 

Tu mowa jedynie o powiązaniach przestrzennych (georeferencja). 

4. Dot.  Załącznika nr 1 do SIWZ, Rozdział III. Techniczne parametry realizacji Przedmiotu 

Zamówienia, podpunkt 2.5. c). 

Czy opisane w powyższym podpunkcie pliki tekstów), które maja zostać dostarczone w postaci 

plików PDF, maja być plikami PDF posiadającymi funkcjonalność wyszukiwania danych po ich 

treści czy też mogą być plikami graficznymi ( skanami dokumentów) ? 

Odpowiedź 

Mogą być plikami graficznymi. 

5. Czy pobrane z gmin materiały planistyczne w wersji papierowej, w formacie A4, będą mogły być 

rozpięte z ksiąg lub rozbindowane po czym ponownie spięte lub zbindowane w procesie 

skanowania ? 

Odpowiedź 

Tak. 
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