
Załącznik nr 2  

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

 Przedmiotem zamówienia jest przetworzenie z wersji papierowej do wersji 

elektronicznej dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

prowadzonego dla miasta Skierniewice oraz import masowy opracowanych materiałów do 

systemu zarządzania zasobem prowadzonym w programie OŚRODEK wersja 9 firmy Geobid 

Sp. Z O.O., w środowisku informatycznym Zamawiającego, według zasad określonych poniżej.  

 

Obowiązujące przepisy prawne i instrukcje techniczne 

− Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz.U. z 2020 r., 

poz. 2052) 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021r. 

w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2021r., poz. 820) 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 lipca 2001r. 

w sprawie klasyfikowania, i porządkowania materiałów wyłączanych z państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2001r. nr 74 poz.796) 

− Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych (t. j. Dz.U. z 2021r. poz.386) 

− Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t. j. Dz.U z 2019r., 

poz. 742) 

− Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t. j. Dz.U 

z 2021r., poz. 2014) 

− Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( t. j. Dz.U. z 2019r., poz. 

1781)  

− Instrukcja eksploatacyjna system Ośrodek wer.9. 

Zakres prac 

1. Konwersja zbiorów dokumentacji przechowywanej w postaci tradycyjnej 

(analogowej, tzw. „papierowej”) do postaci elektronicznej metodą rasteryzacji 

obrazów w procesie kopiowania cyfrowego 

2. Zaindeksowanie i usystematyzowanie skonwertowanej dokumentacji w wersji 

elektronicznej – budowa archiwum elektronicznego. 



3. Zasilenie i integracja istniejących baz danych systemu OŚRODEK  ze zbiorami 

archiwum cyfrowego – dokumentów i plików pozyskiwanych z przetworzeniem 

zasobu do wersji elektronicznej. 

4. Wykonanie kopii zabezpieczającej archiwum cyfrowego poprzez zapis na 

trwałych nośnikach. 

5. Doprowadzenie dokumentacji do stanu pierwotnego. 

6. Oznaczenie dokumentów zeskanowanych klauzulą „zeskanowano dnia” – 

uzupełnione datą i wykonawcą.  

7. Sporządzenie wykazu dokumentów skanowanych. 

8. Przekazanie przetworzonego zasobu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

9. Wyjaśnienie na bieżąco z Zamawiającym wszelkich niezgodności i problemów 

z odzwierciedleniem ustaleń w dzienniki robót.  

Charakterystyka dokumentacji  

 Skanowaniu podlegać będzie dokumentacja stanowiąca państwowy zasób geodezyjny 

i kartograficzny z obszaru Miasta Skierniewice. 

Zamówienie obejmuje opracowanie materiałów zasobu dotyczących dokumentów 

pomiarów sytuacyjno-wysokościowych – 

 

1) Operatów górskiego – ok.726 szt.– średnia liczba kartek w teczce 4 

w sumie: ok. 2736 szt. niewymiarowych kartek 

 (bez wgrywania do Ośrodka) 

 

2) Operat założenia ewidencji budynków - 66 tomów – ok. 10 000 szt. kartek 

 

3) Mapy – ok. 93 szt. większe niż format A3 

 

4) Stare mapy: 

 

ok. 12 szt. – rozmiar formatu A3 bądź mniejszy, ale większy od formatu A4  

ok. 360 szt. – rozmiar formatu większy niż A3  

(bez wgrywania do Ośrodka) 

 

 

5) Operaty – ok. 494 szt.- średnia liczba kartek 8 w tym w formacie A4 i A3 - 3952 szt.  

 

Uwaga: Ilość kartek w operatach jest szacowana 

 

 

 

 



 

Zakres prac do wykonywania w ramach niniejszego zamówienia 

 

 Dokumenty będą przekazywane Wykonawcy jednorazowo, na podstawie 

protokołu przekazania. Prace obejmują pełen zakres.  Po wykonaniu skanowania, 

podłączeniu danych do systemu Ośrodek a także zwrocie materiałów pobranych do 

PODGIK, prace będą podlegać ocenie. Na zakończenie, należy przekazać 

Zamawiającemu zestawienie z wykonanych prac. 

Wykonawca dostarczy jednorazowo do Zamawiającego przedmiot umowy, o czym 

zawiadomi Zamawiającego z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, w raz 

z protokołem odbioru do dnia 31.08.2021r.  

 

Sposób wykonania przedmiotu zamówienia 

 

 Skanowanie ma zostać wykonane z zachowaniem zasady uzyskania najlepszej 

jakości dokumentu w postaci elektronicznej – dokument musi być czytelny. 

Wstępnie proponuje się następujące parametry skanowania dokumentów z operatów:  

Format plików – PDF 

Rozdzielczość skanowania 200 pi 

Format stron:  

A0, A1, A2, A3, A4 

Nienormatywne(jeśli nie znamy dokładnego formatu) 

Dokumenty formatu mniejszego niż A4 należy zapisać do formatu A4. 

 

Wykonawca przekaże zeskanowane materiały w następujący : 

 

Archiwum Mierniczego Przysięgłego Józefa Górskiego  

 

1. Katalog nazwany rokiem wykonawcy (np. 1936) wszystkie akta z danego roku 

2. W katalogu j.w.  jeden pliki nazwany liczbą dziennika ( L. ; No ) danych akt (np. 

436)  

3. W przypadku mapy posiadającej numer inny niż numer akt, w którym się 

znajduje należy dołączyć do właściwych akt 

 

Operaty założenia ewidencji budynków 

1. Pliki nazwane numerem obrębu  

2. Każdy tom odrębnie nazwany - podkreślenie i litera tomu ( np.18_U ) 

 

Mapy  

1. Nazwane identyfikatorem ewidencyjnym materiału zasobu (np. 

P.1063.2016.163_mapa) 



2. W przypadku występowania mapy o tym samym identyfikatorze mapy należy 

numerować kolejno (np. P.1063.2016.163_mapa_1) 

Stare mapy  

1. Plik nazwany numerem mapy z pieczątki np. L.dz. ewid. 672/2-  w następujący  

sposób: 672_2 

2. W przypadku braku pieczątki plik nazwany numerem L.dz. wykonawcy 

3. W przypadku braku tego numery nazwę pliku należy uzgodnić z Zamawiającym 

 

Operaty 

1. Plik nazwany numerem operatu np. (P.1063.2021.24.) 

2. W przypadku wystąpienia w operacie decyzji -osobny plik nazwany numerem operatu 

+ _decyzja np. (P.1063.2021.24_decyzja) 

3. W przypadku wystąpienia luzem mapy w operacie- osobny plik nazwany numerem 

operatu + _mapa np. (P.1063.2021.24_mapa) 

4. W przypadku wystąpienia luzem kilku map w operacie – skany połączone w jeden plik 

nazwany według pkt. 3.  

Skany zawartości operatów należy podzielić na pliki nie większe niż 100 MB 

 

Do systemu Ośroek wer. 9 powinny być podpięte operaty założenia ewidencji 

budynków, mapy oraz operaty.  

W sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień lub uzgodnień, jak też nie objętych 

warunkami technicznymi oraz w przypadku wątpliwości wynikających z warunków 

technicznych należy konsultować się z PODGiK, a wyjaśnienia te i uzgodnienia 

dokonywane w trakcie wykonywani zlecenia pod rygorem nieważności muszą zostać 

zapisane w dzienniku roboty. Obowiązek założenia i prowadzenia dziennika roboty 

spoczywa na wykonawcy, a także uzgodnienie w dzienniku roboty musi zostać 

potwierdzone przez przedstawiciela ODGiK. 

 

 

 

 

 



Przygotowanie procesu archiwizacji  

 Prace związane z archiwizacją dokumentów odbywać się będą w siedzibie 

Wykonawcy. 

W związku z tym Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumenty wraz z ich wykazem 

oraz potwierdzi przekazanie protokołem przekazania. W ramach czynności 

przygotowujących operaty do skanowania Wykonawca zobowiązany jest rozszyć 

dokumenty pozbawiając wszelkich elementów uniemożliwiających przetworzenie 

wersji analogowej do wersji cyfrowej. Jeżeli nie jest możliwe rozszycie dokumentów 

(np. mogłoby to spowodować zniszczenie dokumentu) Wykonawca jest zobowiązany 

zeskanować Dokumenty w takiej postaci w jakiej jest on dostępny, z zachowaniem 

zasady uzyskania najlepszej jakości. Dokumenty uszkodzone (podarte, pogięte itd.) 

muszą zostać przygotowane do skanowania w sposób, który nie doprowadzi do 

zniszczenia przy ich przetwarzaniu (np. podklejenie oryginału, wykonie kserokopii, 

skanowanie na szybie, skanowanie w koszulkach) 

 

Tworzenie i zapis cyfrowej wersji dokumentacji 

 Po wcześniejszym odpowiednim przygotowaniu, dokumenty zostaną 

przetworzone do postaci cyfrowej. Wykonane kopie musza być wyraźne i czytelne, 

posiadać bardzo dobrą jednakową ostrość i jakość w każdym miejscu, czytelność taka 

sama jak oryginału. Tworzone dokumenty muszą zostać poddane obróbce, która 

pozbawi je wszystkich zabrudzeń, szumów, zlewek i innych zniekształceń 

spowodowanych złą jakością skanowanego oryginału. Skopiowane dokumenty muszą 

zachować w stosunku do oryginału proporcje i nie posiadać zniekształceń i deformacji. 

Dokumenty w kolorze winny zostać zarchiwizowane z zachowaniem oryginalnych 

kolorów. Wszystkie dokumenty zostaną zarchiwizowane przy użyciu techniki 

komputerowej – skanowania; zarchiwizowane dokumenty zostaną zapisane w postaci 

PDF. Wszystkie dokumenty, które podlegają skanowaniu i składają się z więcej niż 

jednej strony powinny być zapisane w jednym pliku PDF, tzw. wielostronicowy plik 

PDF. 

Zeskanowane dokumenty powinny mieć prawidłową orientację i powinny być 

uporządkowane wg narastających numerów stron. Wyeliminować należy puste 

strony.  



Wszystkie zeskanowane i skatalogowane dokumenty zostaną przekazane 

Zamawiającemu  na przenośnych dyskach twardych w 2 egzemplarzach, w tym 

jedna jako archiwalna.  

 

Oznaczenie i uporządkowanie materiałów źródłowych 

 Po zakończeniu archiwizacji Wykonawca zobowiązany jest zszyć dokumenty w 

sposób trwały w kolejności wymienionej w spisie treści i zgodnej z numeracją. Z całości 

prac sporządzi wykaz dokumentów zarchiwizowanych oraz zestawienie ilościowe 

arkuszy w poszczególnych formatach. Zeskanowane operaty Wykonawca jest 

zobowiązany do ostemplowania przy użyciu stempla (pieczątki). Na mapach z punktu 

3 i 4 Charakterystyki dokumentacji nie należy stawiać stempla. 

 

Zasilanie oprogramowania używanego przez Zamawiającego 

 Wykonawca zobowiązany jest zasilić opracowanymi dokumentami z zasobu i 

modernizacji EGiB system zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym 

OŚRODEK firmy Geobid Sp. z o.o.  

Zamawiający otrzyma od wykonawcy roboty 

Operat techniczny w formie elektronicznej składający się ze sprawozdania, wykazu 

zarchiwizowanych dokumentów oraz dziennika robót, a także zasób elektroniczny na 

przenośnych dyskach twardych – 2 komplety.  

 

 

 

        Sporządziła Kornelia Lipiec 

          07.06.2021r. 


