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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. Jaką część podkładów mapowych przekazanych przez Zamawiającego będzie stanowił 

wektor,a jaką raster (udział procentowy)? 

Odpowiedź 

Wg informacji z urzędów gmin - zgodnie z załącznikiem 1 do SOPZ. 

2. Jaką formę będą miały przekazane przez Zamawiającego rastrowe podkłady mapowe - czy 

będą to wydruki czy może pliki *.tiff z nadanym układem współrzędnych? 

Odpowiedź 

Zgodnie z informacją w załączniku 1 do SOPZ. Podana tam jest informacja dot. ogólnie formy 

rastrowej. Bez względu na format udostępnionych przez Zamawiającego danych Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć część graficzną mpzp zgodnie ze specyfikacją w zakresie formatu, 

głębi kolorów, rozdzielczości i dokładności wpasowania.  

3. Co Zamawiający rozumie poprzez formę elektroniczną projektu cyfryzacji? 

Odpowiedź 

Dokument projektu zapisany w postaci elektronicznej (np. w formacie PDF lub DOC). 
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4. Czy poprzez teksty planów miejscowych Zamawiający rozumie teksty przekazane przez gminy 

czy teksty opublikowane w dzienniku urzędowym? 

Odpowiedź 

Przekazane przez gminy. 

5. Czy plany miejscowe, które są w trakcie sporządzania, a które nie wejdą w życie przed dniem 

30.06.2014, natomiast zostaną przed tym dniem uchwalone, również mają być brane pod uwagę? 

Odpowiedź 

Nie, jeśli nie są obowiązujące. 

6. Czy cyfrowe teksty planów miejscowych mają być powiązane z cyfrowymi obszarami 

funkcjonalnymi planów miejscowych (tzn. czy poprzez wskazanie zwektoryzowanego obszaru 

funkcjonalnego ma nastąpić automatyczne odniesienie/przedstawienie treści planu miejscowego 

odnoszące się do tego obszaru)? 

Odpowiedź 

Nie. 

7. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę (korektę) opisu klasy obiektów, określonego w słowniku 

atrybutowym (np. "teren drogi publicznej - klasa dojazdowa" na "teren drogi klasy dojazdowej")? 

Odpowiedź 

Tylko w przypadku uzgodnienia tego z Zamawiającym wraz z umotywowaniem zmiany. 

Wprowadzona zmiana musi być konsekwentnie skorygowana dla całego obszaru opracowania. 

8. Czy Zamawiający dopuszcza utworzenie innego (nowego) opisu klasy obiektów, który nie został 

przewidziany w słowniku atrybutowym (np. w wyniku pojawienia się wielofunkcyjnego 

przeznaczenia terenu)? 

Odpowiedź 

Tylko w przypadku uzgodnienia tego z Zamawiającym. 
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