Zolqcznik nr 8 do SIWZ/
Zalqcznik nr 1 do Umowy
WARUNKI TECHNICZNE

wykonania prac zwiqzanych z ryfryzacjq dokument6w w postaci nieelektronicznej
wchodzqcych w sktad operat6w technicznych do postaci dokument6w elektronicznych,
w celu utwozenia przestrzennego rejestru dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
w bazie danych systemu teleinformatycznego TurboEwid.

do

I.

DANE FORMALNO

-

ORGANIZACY]NE

L. Zamawia.jqcy: Prezydent Miasta Bialegostoku, 15-950 Biaiystok, ul. Slonimska 1
2. Cel opracowania:

.
.

lnformatyzacja dokumentacji pa6stwowego zasobu

i

ka

geodezyjnego

rtograficzneg o poprzez skanowanie,

utworzenie przestrzennego rejestru zeskanowanej dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej (operat6w technicznych) w referencyjnej bazie danych Miejskiego
O6rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Biatymstoku prowadzonej
w systemie TurboEwid v.9.2.

II.

OBOWIAZUJACE PRZEPISY PRAWA

1.

2.
3.
4.

-

ustawa z dnia 77 maja 1989 r. Prowo geodezyjne i kortogroficzne (Dz. U. z 2O2O r.
poz.276 ze zm.), zwana dalej ustawq PGiK,
ustawa z dnla 4 ma rca 20L0 r. o infrostrukturze informacji przestrzennej (Dz.lJ. zZO2Or.
poz. I77 ze zm.),
ustawa z dnia 1,4 lipca 1983 r. o norodowym zosobie orchiwolnym orchiwoch
(Dz. U. z 2O2O r. poz. 7641,
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie donych osobowych (Dz. U. z 20!9 r.
poz. 1181) oraz powiQzane z niq Rozporzqdzenie Parlamentu Europe.jskiego i Rady (UE)

i

2016/679

5.
6.

z

dnia 27 kwietnia 2076

r. w sprawie ochrony os6b fizycznych

w zwiqzku z przetwarzoniem donych osobowych iw sprowie swobodnego przeptywu
takich donych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzqdzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE 1119 s.L z 701-6 r., sprost. Dz. Urz. UE L727 s.2z20L8r.),
ustawa z dnia 2t sierpnia 1997 r. o gospodorce nieruchomolcioml (Dz. U. z 2O2O r.
poz.65 ze zm.),
rozporzqdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 wrzejnia 2OI3 r. w sprowie
orgonizacji itrybu prowodzenia pofistwowego zasobu geodezyjnego kortograficznego
(Dz.U. z 2013 r. poz. L183), zwane dalej rozporzEdzeniem pZGiK,

7.

rozporzEdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia Z lipca 2001 r.
w sprowie klasyfikowania, kwolifikowonio i porzqdkowonia moterioliw wytqczonych
z portstwowego zasobu geodezyjnego kortogroficznego (Dz. U. z 2OO1 r. Nr 74
poz.796),

i

8.

rozporzqdzenie Rady t\ilinistr6w z dnia 15 paldziernika 2OL2 r. w sprowie
pafistwowego systemu odniesiei przestrzennych (Dz. U. z ZOIZ r. poz. 1247\,

rozporzadzenie Rady Ministr6w z dnia 7 grudnia 2OO4 r. w sprowie sposobu itrybu
dokonywanio podziol|w nieruchomoici (Dz. U. z 2004 r. Nr 268 poz. 2663),
10. rozporzadzenie Rady tVinistr6w z dnia 12 kwietnia 20L2 r. w sprawie Kroiowych Rom
lnteroperocyjnolci, minimolnych wymogah dlo reiestr6w publicznych wymiany
postoci elektronicznei oraz minimolnych wymagoh dlo systemdw
informocji
teleinformotycznych (Dz. U. z 2077 r. poz. 2247\,
11. rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnqtrznych i Administracji z dnia 30 paldziernika

9.

i

w

2006 r. w sprawie niezbqdnych element6w struktury dokumentow elektronicznych
(Dz.U. z 2006 r. Nr 205 po2.75171,
12. rozporzqdzenie Ministra Spraw WewnQtrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r.

w

sprowie stondard6w technicznych wykonywanio geodezyinych pomiardw
sytuocyjnych i wysokolciowych oroz oprocowywonio iprzekozywonio wynikiw tych
pomiar6w do pohstwowego zasobu geodezyinego i kartogroficznego (Dz. U. z ZOLL r.
nr 263, po2.1572),
13. rozporzqdzenie tvlinistra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.
w sprowie ewidencji grunt6w i budynkow lDz. U . z 2O19 r. poz. 393),
!4. rozporzqdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprowie
udostepnionio materioldw pohstwowego zosobu geodezyjnego i kortogroficznego,
wydowonio licencji oroz wzoru Dokumentu Obliczenio Oplaty lDz. U. z 2019 t.
poz. 434),
15. rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2O1'4 t. w sprowie
formularzy dotyczqcych zgtoszonio prac geodezyinych proc kortogroficznych,
zowiodomienio o wykonaniu tych proc oroz przekozywania ich wyniklw
do portstwowego zosobu geodezyjnego i kortogroficznego tDz.lJ. z 2014 r. poz.924l,
16. rozporzadzenie Ministra Rozwo.ju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001 r.
w sprawie szczeg6lowych zasod i trybu zaloienio i prowodzenia kraiowego systemu
informacji o terenie (Dz.lJ. z 2007 r., N r 80, poz. 866),
17. rozporzqdzenie Ministra Administracji iCyfryzacji z dnia 22 grudnia 2011 r.w sprowie
rodzojdw material6w geodezyinych konogroficznych, kt6re podlegaiq ochronie
zgodnie z przepisami o ochronie informocii nieiownych (Dz. U. z 2011 r. Nr 299,
poz. 1772\,
18. Rozporzqdzenie Rady trzlinistr6w z dnia 1'2 kwietnia 2012 r. w sprowie Kroiowych Ram
lnteroperocyjnolci, minimalnych wymogari dlo reiestrdw publicznych iwymiony
informocji w postoci elektronicznei oroz minimolnych wymagart db system6w
teleinformotycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247\,
19. Archiwalne standardy techniczne kompletowania i prowadzenia padstwowego zasobu
geodezyjnego i ka rtograficznego (instrukcje techniczne 0-3 i O-4).

i

i

Uwaga

I W przypadku wprowadzenia zmian w obowiqzujqcych przepisach prawa bqdl

wej6cia w 2ycie nowych przepis6w majqcych znaczenie iwplyw na wykonanie przedmiotu
zam6wienia Wykonawca uzgodni z Zamawiajqcym spos6b postqpowania.

III.

ZAT.OZENIA OG6tNE

Przedmiotem zam6wienia jest cyfryzacja analogowych material6w paistwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego tj. operat6w technicznych dla obszaru
14 obrqb6w m. Bialegostoku rozumiana jako przetworzenie do postaci cyfrowej

dokumentacji 2r6dlowej wchodzqcych w sklad operat6w technicznych, umieszczenie
na tych dokumentach identyfikatora zgodnego z rozporzqdzeniem PZGiK, opisanie
ww. dokument6w metadanymi, oraz zgromadzenie ich w repozytorium o strukturze
wskazanej przez Zamawiajqcego.

Praca nie podlega zgloszeniu w OSrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Ka rtograficznej,
ale wymaga siq, aby ze strony Wykonawcy nadzorowaty jq osoby posiadajqce uprawnienia
geodezyjne okreilone w art. 43 ust. 1 i 2 ustawy PGiK oraz majqce doSwiadczenie w pracy
nad materialami archiwalnymi.

IV.

MATERIALY WYJSCIOWE DO PRACY

1.

2.

3.

lstniejqca baza programu TurboEwid v.9.2 firmy GEOMATYKA Krak6w. W czasie trwania
zam6wienia wersja systemu mo2e ulec zmianie, w szczeg6lnoSci mo2e zosta6
zaktualizowana w ramach posiadanej wersji lub podniesiona do wersji nowszych
(kolejnych).
Operaty techniczne z asortymentu:
podzialnieruchomo6ci,

o
o
o
.
r
e

odnowienie, modernizacja ewidencjigrunt6w i budynk6w,
gleboznawczaklasyfikacjagrunt6w,
rozgraniczenienieruchomo6ci,
wznowienie (wyznaczenie) znak6w (punkt6w) granicznych,
regulacje i inne opracowania do cel6w prawnych.
Szacunkowa iloSi operat6w technicznych podlegajqcych opracowaniu

-

okolo

5 800 sztuk.

4.
5.

6.

Szacunkowa liczba metr6w bie2qcych dokument6w wynosi ok. 62 metry bie2Qce.

Szacunkowa liczba stron do skanowania w przeliczeniu na format A4 (dokumenty
do skanowania mogq byi w formatach A-3 i wiqkszych) wynosi okolo 360 000 szt.
Miejsce wykonywania czynno6ci zwiqzanych z realizaQq zam6wienia:
a) czynnoSci zwiqzane z ze skanowaniem material6w z zasobu - siedziba wykonawcy
zam6wienia
implementacjq dokument6w elektronicznych
b) czynno6ci zwiqzane
oraz uzupetnieniem atrybut6w prac ioperat6w w bazie danych systemu TurboEwid
bqdzie odbywal sig w siedzibie zamawiajqcego. Zamawiajqcy dopuszcza dostqp
do systemu za pomocA zdalnego lqcza jeSli zaproponowane przez Wykonawcq
rozwiqzanie uzyska rekomendacjq autora systemu oraz zgodq na przetwarzanie
danych od Centrum Uslug lnformatycznych Biura Bezpieczefstwa lnformacji

z

i

Urzqdu Miejskiego w Bialymstoku

Dokumentacja analogowa wchodzqca w sklad operat6w technicznych znajduje
siq w teczkach, gl6wnie formatu 44 i 43, rzadziej w formacie wiqkszym, wpiqta luzem,
bqdl zbroszurowana z wykorzystaniem r62nych technik, w tym zszyta zszywkami, spiqta
w skoroszytach lub powiqzana sznurkiem. Dokumentacja jest w formie papierowej.
Operaty techniczne wpisane sq do ewidencji material6w zasobu, majE nadany

identyfikator ewidencji material6w zasobu

o

kt6rym mowa

w 915

ust.

1

rozporzqdzenia PZGiK, czqSciowo posiadaja utworzone metadane material6w zasobu,

o kt6rych mowa w $ 12 ust. 1 pkt 3) rozporzqdzenia

PZG|K. Operaty sprzed 2001 roku

nie ma.ia wypelnionych atrybut6w izakres6w przestrzennych, z okresu 2001-2010
majq wypelnione czeSciowo (dane przeniesione z systemu o5rodek), operaty po 2010
majq uzupelnione atrybuty i zakresy przestrzenne.

V.

ZAKRES PRAC

1.

i

Wykonawca we wlasnym zakresie na wlasny koszt zapewni odpowiedni sprzQt
(komputery, skanery inne), licencjonowane oprogramowanie komputerowe,
oprogramowanie antywirusowe, materiaty zapewniajEce obslugg sprzgtu (tonery,
noSniki cyfrowe itp.), materialy biurowe niezbqdne do wykonania prac oraz
kwalifikowany personel. Dokumenty przeznaczone do cyfryzacji wchodzq w sklad
powiatowego zasobu geodezyjnego i ka rtograficznego, w zwiqzku z tym konieczne jest
zapewnienie im nale2ytej ochrony. Ze wzglqdu na unikalnq warto(6 merytoryczna
dokument6w oraz brak mo2liwoSci ich odtworzenia izawarte w nich dane osobowe
musze one byi przewo2one do miejsca skanowania wykonawcy zabezpieczonymi przed
nieuprawnionym dostqpem samochodami wykonawcy z zainstalowanym i aktywnym
system nadzoru GPS, pozwalajqcy nad nadz6r nad przebiegiem transportu. Wykonawca
umo2liwi Zamawiajqcemu analize tras przejazdu samochod6w
powierzonymi
dokumentami. Przew6z bqdzie wykonywany przez upowa2nionych do tego celu
pracownik6w wykonawcy.
Dokumentacja bqdzie transportowana w specjalistycznych, plastikowych i zamykanych
pojemnikach. Pojemniki powinny zabezpieczai dokumenty przed zagubieniem,
zniszczeniem, zalaniem skutkami innych przypadk6w losowych, a tak2e przed
ubocznymi, destrukcyjnymi skutkami dzialari ratowniczych.
Wykonawca w dniu podpisania umowy dostarczy Zamawiajqcemu zamykane skrzynie
zapewniajqce ochronq materiat6w zasobu przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz zamoczeniem.
Do transportu kr6tkodystansowego u2ywane bqdq specjalne w6zki transportowe,
co pozwoli na bezpieczny transport pomigdzy samochodem i archiwum Zamawiajqcego
oraz pomiqdzy samochodem i pomieszczeniami Wykonawcy.
Wykonawca oiwiadcza,2e posiada system monitoringu video. System ten monitoruje
otoczenie siedziby i wnQtrza budynku, w szczeg6lnosci pomieszczenia, w kt6rych
prowadzone sQ prace zwiEzane z digitalizacjE dokumentacji.
Proces przetwarzania dokumentacji u Wykonawcy bqdzie realizowany zgodnie
ze standardem jakoici ISO 9001:2000 (lub nowszym). Wykonawca o6wiadcza,
2e na proces przetwarzania dokumentacji posiada certyfikat ISO 9001:2000
(lub nowszy).
Irzlateriaty zasobu zostanq udostqpnione Wykonawcy partiami, na podstawie protokolu
przekazania. Pierwsza partia material6w zostanie udostqpniona w terminie do 5 dni
roboczych od dnia zawarcia Umowy. Maksymalny czas wypo2yczenia material6w
wynosi 15 dni roboczych. Maksymalna i1056 material6w wypo2yczonych jednorazowo
to 5 metr6w bie2qcych. Zwrot pierwszej partii udostepnionych material6w zasobu wraz
z przekazaniem plik6w poprzez system nastEpi w ciEgu 20 dni roboczych od podpisania
umowy. Zamawiajqcy dopuszcza na wniosek Wykonawcy mo2liwoit wydania kolejnej
partii material6w, przed zwrotem dokument6w z poprzedniej partii. Odbi6r material6w
zasobu nastqpi na podstawie protokotu przekaza nia/odbioru.

i

z

2.

i

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Raport zwrotu z wykonanych prac zawiera:
Lp.

Numer
operatu

Liczba stron

Faktyczna

Liczba stron

Liczba

ze spisu

liczba

tre6ci

stron

dokument6w
cyfrowych

dokument6w
sktadowych
operatu

Uwagi

1

2
3

suma

9.

Po wydaniu dokumentow poza siedzibq Zamawiajqcego, Wykonawca na ka2de 2qdanie
musi udostqpnii Zamawiajqcemu zeskanowane wskazane operaty w terminie kt6ry nie

spowoduje zakl6ceri w biezqcej pracy OSrodka.
10. Na kazdym etapie pracy Zamawiajqcy ma prawo dokonai kontroli skanowania oraz

postQpu prac

u

Wykonawcy,

a

Wykonawca udostqpni materialy zwiqzane

ze skanowaniem i umo2liwi przeprowadzenie kontroli.

1L. Spos6b wydawania material6w

do cyfryzacji z uwagi na ich bie2qcq eksploatacjq

powinien byi uzgadniany z ZamawiajEcym, w szczeg6lnoSci Wykonawca bqdzie
odbierat materiaty do opracowania z poszanowaniem organizacji i trybu pracy
Zamawiajqcego.

i czytelno56 sporzqdzonych dokument6w elektronicznych powinna byi
dla Wykonawcy zam6wienia priorytetem. Pogorszenie jako6ci skanowania
w ka2dej fazie realizacji zam6wienia, bqdzie stanowilo podstawq do 2qdania
powt6rzenia tych czynno6ci dla czq5ci material6w zasobu lub przy znacznej ilo6ci

12. Wysoka jako5i

wystqpowania takich przypadk6w do odstqpienia od umowy z winy Wykonawcy.
bazie danych rejestr przestrzenny
13. W ramach zam6wienia nalezy utworzyi
operat6w technicznych pozwalajqcych okreSlii
zarchiwizowanej dokumentacji
jednoznaczny
wzajemnych relacjach
informacjq
usytuowaniu
spos6b
przestrzennych obiekt6w tworzonych baz danych, a udokumentowanych na tych2e

z

w

w

o

materiatach.
14. Kazdy obiekt tworzonego rejestru przestrzennego ma

i

miei przypisanq informacjq

o potozeniu w przestrzeni geograficznej w obowiqzujqcym systemie odniesier'r
w

postaci jednego lub wielu jednolitych zamkniqtych poprawnych
standardzie ORACLE (SDO_GEOMETRY) zgodnym ze standardem
zakres6w
zastosowanym w oprogramowaniu do prowadzenia PZGiK w Bialymstoku. Tworzony
rejestr ma odznaczai siq nastqpujqcq funkcjonalno6ciq w bazie danych:
mozliwo6i automatycznego wyboru obiektow dokument6w zarchiwizowanych
poprzez warunek przestrzenny okre6lony punktem lub obszarem o dowolnym
zamkniqtym ksztalcie,
mo2liwo6i automatycznego wyboru obiekt6w dokument6w zarchiwizowanych
poprzez warunek atrybut6w opisowych obiektu rastra,
powiqzanie obiekt6w dokument6w zarchiwizowanych z zasobem zgloszeri prac
geodezyjnych oraz z zasobem operat6w.
15. Skanowaniu podlegajq wszystkie zawarte w opracowaniach dokumenty: okladka
lub strona tytulowa, spis tre6ci, sprawozdania techniczne, szkice polowe, szkice
przestrzennych,

w

o
o
o

graniczne, dzienniki pomiarowe, wykazy wsp6trzQdnych, protokoly,

decyzje,

postanowienia, obliczenia techniczne, badanie KW, wykazy zmian gruntowych, zwrotne
zawiadomienia stron, upowa2nienia, mapy wynikowe, zestawienia i por6wnania mapy
zmian (dokumenty zawierajqce grafiki w technice kolorowej nale2y przetworzyi do
postaci cyfrowej w kolorze). Operaty zbroszurowane metodq introligatorskq po
zeskanowaniu nale2y doprowadzi6 do stanu pierwotnego.
16. Skanowanie nale2y wykonai w rozdzielczoSci 300 dpi przy zastosowaniu glqbi kolor6w
RGB, kompresji typu JPEG2000 utworzonego kodekiem MozJPEG 3.0 lub innych typ6w
kompresji dajqcych r6wnowaine efekty jakoici obrazu po kompresji. Stopiei kompresji
musi wynosii 80o/o +/- 5%.
17. Kopie cyfrowe dokument6w analogowych, nale2y organizowai w pliki w formacie
PDF/A-3 zgodnym z norma ISO 19005-3:2012 korzystajEc z przestrzeni barw sRGB.
18. Do pliku PDF/A wykonawca jest zobowiqzany dodai metadane, tj. autor, tytut, rodzaj
dokumentu, slowa kluczowe, podstawa prawna.
19. Oznaczenie
spos6b widoczny,
miarq mo2liwoSci nie przeslaniajqc tre6ci
w prawym g6rnym rogu ka2dej karty dokumentu lub arkusza mapy unikalnym
identyfikatorem materialu zasobu w postaci wektorowej. Nie wymaga siq umieszczania
identyfikatora na analogowym oryginale dokumentu.
20. Postai cyfrowa zeskanowanego dokumentu musi obejmowai caly dokument lr6dlowy
(bez obciqi, przesloniq6, pokryi innq tre6ciq). Skanowany dokument skladajqcy siq
z wiqcej ni2 jednej strony nale2y traktowai jako jeden dokument, czyli jeden plik.
Celem gl6wnym jest czytelnoSi taka jak na oryginale, brak jakichkolwiek przebarwieri,

w

w

r62nych kolor6w tla oraz jednakowa ostroii na calej powierzchni dokumentu.
Niedopuszczalna jest zmiana kolejnoici stron, proporcji, wymiar6w dokumentu,
orientacji oraz skali. Ten ostatni wym6g ma zapewnid wydruk dokumentu takiej
wielkoSci jak oryginal, bez konieczno6ci dopasowywania skali wydruku. Dokumenty
wiqksze od formatu A4 bqdq skanowane zgodnie z ich strukturq, tj. bez rozcinania
i dzielenia obraz6w na formaty A4.
21. Szkice polowe, mapy oraz inne dokumenty, kt6rych tre6i zostala przedstawiona
w kolorze nale2y zeskanowai w technice kolorowej.
22. Wykazy wsp6lrzqdnych punkt6w, dzienniki pomiarowe, dokumenty prawne mo2na
zeskanowai w skall szaro(ci.
23. Szumy pikselowe zeskanowanych obraz6w nie muszq

byi usuwane i sq dopuszczalne,
ale nie mogq zakl5cae, zaciemniai, zaslaniai treSci dokument6w lub powodowai

blqdnq interpretacjq ich tre6ci.
24. Nale2y zachowa6 orientacjq stron dokument6w tak, aby bez obracania kopii cyfrowej
dokumentu mo2na byio przeczytai wiqkszo5i treSci oraz, aby wiqkszo6i mo2liwej
do odczytania tre6ci w postaci tekstu zorientowana byta poziomo. Kopie cyfrowe map
nale2y zorientowai do kierunku wskazanego przez opis mapy.
25. Ze wzglqdu na r62nq jakoSi technicznq oryginal6w material6w zasobu, Wykonawca
jest zobowiqzany do wyboru takiej metody skanowania i wykorzystania takiego sprzqtu
skanujqcego, kt6re zagwarantuje jako6i i czytelnodi zeskanowanych dokument6w take
jak ich oryginaly. Stan oryginai6w po zakoriczeniu procesu skanowania oraz ponownym
zbroszurowaniu nie mo2e ulec pogorszeniu.
26. Dokumenty uszkodzone (podarte, pogiQte itp.) muszq zostai przygotowane
do skanowania w spos6b, kt6ry umo2liwi ich czytelne zeskanowanie i nie doprowadzi
do ich dalszego niszczenia przy ich przetwarzaniu. Wykonawca, w uzgodnieniu

z ZamawiajQcym, wykona prace naprawcze w zakresie poprawy jako5ci material6w
lr6dtowych, niezbqdnych do zrealizowania przedmiotu zam6wienia, np. poprzez
ulo2enie porwanego, oryginalnego materialu w kompletnE caloSi ijego sklejenie,
wykonanie kserokopii, skanowanie na szybie lub w specjalnych foliach (koszulkach)
zapobiegajqcych uszkodzeniu dokumentacji bqdecej w zlym stanie technicznym.
27. W przypadku zniszczenia dokumentu podczas realizacji zam6wienia, Wykonawca jest
zobowiqzany do naprawienia powstalych uszkodze6, przywr6cenia czytelnoSci
dokumentu na wlasny koszt, w spos6b wskazany przez Zamawiajqcego.
28. Wszystkie materialy zasobu muszq mied nadany identyfikator ewidencyjny materiaiu
zasobu, aby bylo moiliwe przyporzqdkowanie kaidemu materialowi w zasobie jego
elektronicznych dokument6w skladowych.
29. Nazwa ka2dego dokumentu elektronicznego powinna sk'lada6

siq

z2

czlonow
strukturze
numeru identyfikacyjnego
rozdzielonych znakiem podkre5lenia
gdzie
n jest
zdefiniowanej w I 15 ust. 4 rozporzqdzenia PZGiK, np. P.2061'.2014.123-n
kolejnE liczbA naturalnq wy162niajqcq poszczeg6lne dokumenty danego operatu
(od 1do n) oraz skr6tu okre6lajqcego rodzaj dokumentu zgodnie ze slownikiem

-

o

wykorzystywanym u ZamawiajAcego.
30. W przypadku wielotomowych material6w zasobu, nale2y zare.jestrowai w bazie danych
kaidy tom jako osobny identyfikator materialu zasobu.
31. Przy okre5laniu zakresu obiekt6w rejestru przestrzennego naleZy zwr6cii szczeg6lnq
uwagq na poprawno6i tego zakresu, co do jego obszaru i ksztaltu. W tym celu zakres
ma speiniai wszystkie nastqpujEce warunki:

.

o
r

zakres tworzymy do obiekt6w operat6w

i obiekt6w szkic6w polowych dla ka2dego

oddzielnie,
zakres nie mo2e byi wiqkszy ni2 obwiednia wypukla zbudowana na zbiorze punkt6w
roboczych, kt5rych pomiar udokumentowano na szkicu z dokladno(ciq do 30o/o
powierzchni obszaru zakresu w odniesieniu do powierzchni obszaru obwiedni,
zakres nie mo2e byi mnie.jszy ni2 obwiednia dopasowana zbudowana na zbiorze
punkt6w roboczych, kt6rych pomiar udokumentowano na szkicu z dokiadnoSciq
do t0% powierzchni obszaru zakresu w odniesieniu do powierzchni obszaru

obwiedni,
zakres ma byi dopasowany do ksztattu obiektu mierzonego, w tym do ksztaltu
dziatki ewidencyjnej, ie2eli pomiar dotyczy tej2e dzialki wraz z buforem pomiaru,
do ksztaltu trasy przewodu, drogi, jeieli pomiar dotyczy tego przewodu wraz
z buforem pomiaru, do ksztaltu innego obiektu wraz z.iego buforem pomiaru.
Pliki zakres6w zar6wno operatu iak idokument6w skfadowych powinny zostai
zapisane w kopii plikowej w formie plik6w WKT.
32. W przypadku gdy zeskanowany operat nie jest ujawniony w bazie TurboEwid nale2y
go ujawni6 wraz z datq przyjgcia do zasobu. W przypadku gdy zeskanowany operat
jest w bazie, ale nie posiada daty przyjqcia do zasobu nale2y jq dodai. Je2eli data
oznacza rok powstania
jest nieczytelna nale2y wpisai datQ 31.12. rrrr, gdzie
dokumentu. Do ka2dego dokumentu nale2y stworzy6 zakres poprzez dzialki, kt6re
obejmuje opracowanie oraz zakres geometryczny.
33. Tworzone rejestry przestrzenne w bazie danych nale2y skonfigurowai w taki spos6b,
aby na obszarze opracowania wyb6r material6w stanowiqcych odpowied2
na p62niejsze zgloszenia prac geodezyjnych (po utworzeniu ww. reiestr6w

o

rrr

przestrzennych) wykonywai siq w spos6b automatyczny bez ingerencji operatora
MODGiK wedlug nastQpujEcych warunk6w:
w ramach okreSlonego w zgloszeniu pracy geodezyjnej zakresu maiE siQ w spos6b
automatyczny wybrai wszystkie szkice polowe dotyczqce baz danych EGiB
itylko te szkice, kt6re dotyczq tego zakresu
w ramach okreSlonego w zgioszeniu pracy geodezyjnej zakresu maja sie w spos6b
automatyczny wybrai wszystkie pozostale a zeskanowane dokumenty operat6w
dotyczqce baz danych EGiB i tylko te dokumenty, kt6re dotycza tego zakresu
34. Po wydaniu dokument6w poza siedzibq Zamawiajqcego, Wykonawca na ka2de 2qdanie
musi byi w stanie zeskanowai wskazane pojedyncze dokumenty przeslai je
elektronicznie poprzez bezpieczne lqcze do Zamawiajqcego niezwtocznie po zgloszeniu
(maksimum do 3 dni).

o

.
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35.

Wykonawca przeprowadzi analizq zawartojci pobranych material6w

zasobu
w zakresie kompletnosci dokument6w. wyniki tej analizy zestawi w tabeli zawierajqcej:
IEMZ (identyfikator ewidencyjny materialu zasobu z okladki materialu zasobu),
iloii stron operatu wg spisu dokument6w operatu technicznego,
faktyczna ilo6i stron dokument6w operatu technicznego,
liczba stron dokument6w cyfrowych,
liczba wszystkich dokument6w cyfrowych,
uwagi (dotyczqce stanu dokument6w, blqd6w w numeracji stron, inne istotne
uwagi).
36. Poprzez zasilenie bazy danych, Zamawiajqcy rozumie wprowadzenie do odpowiednich
rejest16w systemu TurboEwid postaci cyfrowych, wszystkich zeskanowanych w ramach
Zam6wienia dokument6w wraz z pozyskanymi dla nich metadanymi tak, aby bylo
mo2liwe prawidfowe wy6wietlenie powy2szych danych z poziomu graficznego interfejsu
u2ytkownika systemu TurboEwid oraz ich udostepnianie poprzez portal lnternetowy
(aplikacie webEWlD). wprowadzenie danych obejmuje w szczeg6lnoSci utworzenie
odpowiednich relacji, do istniejqcych w systemie TurboEwid slownik6w oraz relacji
pomiqdzy materialem zasobu, w tym dokumentem skladowym operatu, a jego postaciq
cyfrowq, zgodnie z wymaganiami opisanymi w tym rozdziale.
37. Metadane powinny byi przedstawione r6wnie2 w postaci plik6w opisowych (np. XML),
zar6wno dla operat6w jak i dla poszczeg6lnych dokument6w (zgodnie z modelem
pojeciowym okre6lonym
rozporzqdzeniu). Wszelkie metadane opisowe jakie
Wykonawca jest zobowiQzany uzupelnii, nale2y w pierwszej kolejnodci pozyska6
ze stownik6w tych metadanych (je5li takie funkcjonujq w Systemie Zamawiajacego),
a w przypadku braku takowych, w porozumieniu z Zamawiajqcym, utworzyi i uzupelnii
w slownikach bra kujqce wpisy.
38. Kopia plikowa postaci cyfrowej dokumentacji musi skladai siq z:
a) wla6ciwej struktury katalogowej uzgodnionej z Zamawia)qcym,
b) w ka2dym katalogu muszq znajdowai sie wszystkie kopie cyfrowe dokument6w
w postaci plik6w PDF, pliki stowarzyszone, w tym pliki opisowe,
c) raport6w utworzonych zgodnie z zapisami.
Kopia plikowa powinna zostai przekazana Zamawiajqcemu na dyskach zewnetrznych
w dw6ch egzemplarzach.
39. Sprawy kt6re nie sq uregulowane przepisami prawa oraz niniejszymi warunkami
technicznymi nale2y uzgadniai z Zamawiajacym.
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