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 Myślibórz, dn. 02.06.2016 r. 
Nr sprawy: IKD.D.272.15.2016.MO 

 

Uczestnicy postępowania  

przetargowego 

 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

„Wykonanie cyfrowych kopii materiałów zgromadzonych w powiatowym zasobie 

geodezyjnym i kartograficznym wraz z zasileniem danych” 

 

 Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (j.t. DZ.U. 2015 poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że w dniu 

01.06.2016 r. od Wykonawców wpłynęły poniższe zapytania, na które Zamawiający udziela 

następujących odpowiedzi: 

 

Pytanie 1: 

Treść  Warunków Technicznych: 

„Na pierwszej stronie operatu (np. okładka, spis treści) opisać numer zgodnie  

z rozporządzeniem (forma zostanie określona przez Zamawiającego)” 
 

Czy zamawiający dopuszcza ręczne opisanie numerem ewidencyjnym? 

 

Odpowiedź 1: 

Dopuszcza się opisanie ręczne pod warunkiem, aby opis był czytelny i wyraźny. 

 

Pytanie nr 2: 

Treść  Warunków Technicznych: 

 „Po zakończeniu archiwizacji Wykonawca zobowiązany jest szyć dokumenty w sposób trwały 

w kolejności wymienionej w spisie treści i zgodnej z numeracją. W przypadku braku spisu 

treści należy go sporządzić i spiąć z dokumentami” 

 
Przed zszyciem dokumentów należy ułożyć je w kolejności zgodnej ze spisem. Czy przełożenie stron 

po zeskanowaniu  w teczce, będzie miało wpływ na zmianę nazewnictwa plików będących skanami 

tych stron? 

 

Odpowiedź 2: 

Będzie miało wpływ na zmianę nazewnictwa plików. 

 

Pytanie nr 3: 

Treść  Warunków Technicznych: 
 „liczbę  dopuszczalnych wartości (numery 01..02..03) należy zachować zgodnie z rozporządzeniem i 

tak np. : 1-szkic polowy/zbiór szkiców polowych” 

 
Czy w nazwach plików tiff, liczba znajdująca się za numerem ewidencyjnym operatu 

(P.3210.2014.111_01 ...02, ) oznacza nr dokumentu w operacie czy wartość liczbową przypisana do 

danego typu dokumentu wskazaną w rozporządzeniu?  

 

Odpowiedź 3: 

Wartość liczbową wskazaną w rozporządzeniu. 
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Pytanie 4: 

Treść  Warunków Technicznych: 
Jednostka ewidencyjna będzie miała swój folder, a obręby podfoldery. W podfolderach będzie rok, a w 

roku będą „materiały zasobu” w postaci wielostronicowych plików PDF zawierających skany 

wszystkich stron operatu technicznego. 

{dysk}:\321001_5-Barlinek\0001-Jarząbki\P.3210.2014.111\P.3210.2014.111.pdf 

 
Którym z powyższych zapisów ścieżki lokalizacji plików, należy się kierować  przyporządkowując 

operaty do jednostek ewidencyjnych i obrębów. Z rokiem czy bez? 

 

Odpowiedź 4: 

Należy się kierować ścieżką lokalizacji z rokiem. 

 

Pytanie nr 5: 

Treść  Warunków Technicznych: 
Do każdego zeskanowanego pliku TIFF i PDF należy utworzyć pliki .xml zgodnie z rozporządzeniem 

 
Czy dokument dziennik pomiarowy, który nie jest uwzględniony w rozporządzeni, będzie mapowany 

w plikach XML jako inny? 

 

Odpowiedź 5: 

Tak będzie mapowany jako inny. 

 

Pytanie nr 6: 
Ze względu na małą ilość operatów czy zamawiający dopuści pobranie materiału w tylko dwóch 

częściach – partiach? 

 

Odpowiedź 6: 
To zależy od rodzaju  transportu, jakim Państwo dysponujecie i czasu skanowania jednej 

partii operatów. 

 

 

Informuję, że treść udzielonych wyjaśnień stanowi integralną część SIWZ  

i należy je uwzględnić przy przygotowaniu oferty. 

 

 

 

 

 


