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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

Usługi 

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA 

I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE 

Zarząd Powiatu w Olkuszu 
ul. Mickiewicza 2 
Kontaktowy: Starostwo Powiatowe w Olkuszu 
Do wiadomości: Marcin Wójcik, Jan Kucharzyk 
32-300 Olkusz 
POLSKA 
Tel. +48 326476670 
E-mail: przetargi@sp.olkusz.pl 
Faks +48 326476670 

Adresy internetowe  

Ogólny adres instytucji zamawiającej http://www.sp.olkusz.pl 

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu 
kontaktowego 

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu 
konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: 
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na 
adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego 

I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB 
PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI 
Organ władzy regionalnej lub lokalnej 
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie 



SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1)OPIS 
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą 
Budowa baz danych i informatyzacja zasobów informacyjnych do zasilenia Zintegrowanego 
Systemu Informacji Przestrzennej dla Powiatu Olkuskiego (ZSIP_OL). 
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw 
lub świadczenia usług 
Usługi 
Kategoria usług: nr 7 
Główne miejsce świadczenia usług PL21. 
II.1.3)Ogłoszenie dotyczy 
Zamówienia publicznego 
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej 
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów) 
Przedmiotem zamówienia jest „Budowa baz danych i informatyzacja zasobów 
informacyjnych do zasilenia Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej dla Powiatu 
Olkuskiego”. 
Zamówienie jest realizowanie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013, I Osi Priorytetowej „Warunki dla rozwoju społeczeństwa 
opartego na wiedzy”, Działanie 1.2 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego” i 
współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
wysokości 75 % kosztów projektu. 
Kody i nazwy według słownika CPV: 
38221000-0 Geograficzne systemy informacyjne (GIS lub równorzędne) 
71300000-1 Usługi inżynieryjne 
71354000-4 Usługi sporządzania map 
72320000-4 Usługi bazy danych 
71355100-2 Usługi fotogrametryczne 
„Budowa baz danych i informatyzacja zasobów informacyjnych do zasilenia Zintegrowanego 
Systemu Informacji Przestrzennej dla Powiatu Olkuskiego” obejmuje: 
— zadanie I - inwentaryzację, weryfikację i aktualizację wybranych zasobów źródłowych 
(rejestrów, ewidencji, opracowań mapowych oraz innych zasobów) prowadzonych przez 
Zamawiającego oraz Gminy - Partnerów projektu w formie komputerowej, a w przypadku 
prowadzenia zbiorów w formie analogowej ich informatyzację (ucyfrowienie) wraz z 
utworzeniem metadanych tych zbiorów oraz dostosowaniem zaktualizowanych i 
zinformatyzowanych zasobów do postaci umożliwiającej załadowanie do Zintegrowanego 
Systemu Informacji Przestrzennej dla Powiatu Olkuskiego realizowanego w ramach 
odrębnego postępowania, 
— zadanie II - utworzenie bazy danych mapy zasadniczej dla terenu gminy Wolbrom poprzez 
przekształcenie analogowej mapy zasadniczej w zakresie treści S + U + W oraz O (osnowa) 
do postaci wektorowo - obiektowej wraz z zapewnieniem poprawnej konwersji do systemu 
informatycznego TurboEWID działającego w środowisku relacyjnej bazy danych ORACLE, 
— zadanie III - wykonanie zdjęć lotniczych wraz ze sporządzeniem ortofotomapy, 
numerycznego modelu terenu oraz modelu 3D budynków. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ. 
Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do posiadania polisy 
ubezpieczeniowej w wysokości co najmniej 700 000,00 PLN, ważnej nie później niż od daty 
zawarcia umowy do czasu odbioru końcowego obejmującej ubezpieczenie w pełnym zakresie 
od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej związanej z wykonaniem niniejszej umowy, 



obejmującej wyrządzenie z winy Wykonawcy, albo osób, za które Wykonawca odpowiada, 
wszelkich szkód majątkowych lub osobowych Zamawiającemu bądź osobie trzeciej. 
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

71300000, 71354000, 72320000, 71355100 

II.1.7)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) 
Nie 
II.1.8)Podział na części 
Nie 
II.1.9)Dopuszcza się składanie ofert wariantowych 
Nie 
II.2)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA 
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres 
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. 
1. Podstawowe informacje o projekcie. 
Projekt, „Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej dla Powiatu 
Olkuskiego” (zwany w dalszej części ZSIP_OL) jest realizowany w ramach Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, I Osi Priorytetowej „Warunki dla 
rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy”, Działanie 1.2 „Rozwój społeczeństwa 
informacyjnego” i współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. Terytorialnie obejmuje obszar Powiatu Olkuskiego (Beneficjent projektu), w 
skład którego wchodzi 6 gmin: Bolesław, Bukowno, Klucze, Olkusz, Trzyciąż i Wolbrom 
(Partnerzy projektu). 
Realizacja projektu umożliwi przyśpieszenie wdrażania struktur społeczeństwa 
informacyjnego oraz zwiększenie efektywności funkcjonowania administracji publicznej i jej 
jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój gospodarczy i społeczny powiatu, 
zapewnienie ładu i bezpieczeństwa publicznego, rozwoju turystyki, a także poprzez 
wdrożenie rozwiązań systemowych w zakresie elektronicznej komunikacji, w tym 
świadczenia usług w formie on-line, pośrednio przyczyni się do zmniejszenie stopnia 
wykluczenia cyfrowego. 
Zakres rzeczowy projektu ZSIP_OL obejmuje: 
— budowę baz danych i informatyzację rejestrów i ewidencji, 
— utworzenie metadanych dla wszystkich zasobów informacyjnych zasilających ZSIP_OL, 
— zakup, instalacja i konfiguracja infrastruktury informatycznej: serwerów i zestawów 
komputerowych wraz z oprogramowaniem i dodatkowym wyposażeniem, 
— budowę oprogramowań aplikacyjnych i geoportali, 
— zasilenie systemu danymi i przeprowadzenie wdrożenia, 
— szkolenie użytkowników. 
Miejscami realizacji projektu (lokalizacja produktów projektu) są: 
— siedziba Starostwa Powiatowego w Olkuszu: przy ul. Mickiewicza 2, 
— siedziby Urzędów Miast i Gmin, Powiatu Olkuskiego: 
Urząd Gminy Bolesław - ul. Główna 58, 
Urząd Miasta Bukowno - ul. Kolejowa 16, 
Urząd Gminy Klucze - ul. Partyzantów 1, 
Urząd Miasta i Gminy Olkusz – ul. Rynek 1, 
Urząd Gminy Trzyciąż – Trzyciąż 99, 
Urząd Miasta i Gminy Wolbrom - ul. Krakowska 1, 
Głównym celem projektu ZSIP_OL jest zbudowanie i przekazanie do codziennego 
wykorzystywania systemu informatycznego, gromadzącego, przetwarzającego oraz 



udostępniającego odbiorcom ze sfery wewnętrznej administracji powiatu i gmin oraz 
jednostkom z poza tej sfery, a także społeczeństwu kompleksowych, aktualnych i 
zintegrowanych danych o przestrzeni geograficznej i jej zagospodarowaniu w celu 
usprawnienia procesów decyzyjnych i zwiększenia zakresu świadczenia przez jednostki 
samorządu terytorialnego elektronicznych usług administracyjnych. 
Cele pośrednie przedsięwzięcia to: 
— poszerzenie oferty usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną przez Starostwo 
Powiatowe i Gminy, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów i podniesieniu jakości 
świadczenia usług, 
— usprawnienie obsługi mieszkańców powiatu, poprzez zapewnienie im stałego dostępu on-
line do zasobów informacyjnych Starostwa i Gmin oraz współpracujących z nimi jednostek 
administracji publicznej, 
— zwiększenie efektywności zarządzania zasobami informacyjnymi jednostek samorządu 
terytorialnego wraz z usprawnieniem przepływu informacji pomiędzy nimi, poprzez 
zwiększenie stopnia wykorzystywania technologii informatycznych, 
— usprawnienie procesów decyzyjnych i skrócenie czasu realizacji procedur poprzez szybki 
dostęp do zintegrowanych informacji zgromadzonych w jednym miejscu oraz ograniczenie 
nadmiarowości gromadzenia danych, 
— bardziej skuteczna promocja Powiatu i wchodzących w jego skład Gmin. 
Zintegrowany System Informacji Przestrzennej dla Powiatu Olkuskiego (ZSIP_OL) ma stać 
się w przyszłości elementem regionalnej i krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej 
oraz zapewnić nie tylko sprawną obsługę baz danych i informacji o przestrzeni dla ich 
efektywnego wykorzystywania w ramach Starostwa, ale także stworzyć techniki i procedury 
wymiany danych z innymi jednostkami administracji, w celu zintegrowania usług dla 
społeczeństwa informacyjnego zapewniających dostarczanie informacji w tym zakresie. 
2. Przedmiot i zakres zamówienia. 
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja usługi pn.: „Budowa baz danych i 
informatyzacja zasobów informacyjnych do zasilenia Zintegrowanego Systemu Informacji 
Przestrzennej dla Powiatu Olkuskiego”, wynikiem której jest przygotowanie i dostosowanie 
baz danych referencyjnych i tematycznych do zasilenia systemu i stanowi jeden z głównych 
elementów budowy i wdrożenia projektu opisanego w rozdziale 1. 
2.1 Zakres prac 
Zamówienie obejmuje trzy odrębne zadania, w ramach których należy wykonać: 
— zadanie I - inwentaryzację, weryfikację i aktualizację wybranych zasobów źródłowych 
(rejestrów, ewidencji, opracowań mapowych oraz innych zasobów) prowadzonych przez 
Zamawiającego oraz Gminy - Partnerów projektu w formie komputerowej, a w przypadku 
prowadzenia zbiorów w formie analogowej ich informatyzację (ucyfrowienie) wraz z 
utworzeniem metadanych tych zbiorów oraz dostosowaniem zaktualizowanych i 
zinformatyzowanych zasobów do postaci umożliwiającej załadowanie do Zintegrowanego 
Systemu Informacji Przestrzennej dla Powiatu Olkuskiego realizowanego w ramach 
odrębnego postępowania, 
— zadanie II - utworzenie bazy danych mapy zasadniczej dla terenu gminy Wolbrom poprzez 
przekształcenie analogowej mapy zasadniczej w zakresie treści S + U + W oraz O (osnowa) 
do postaci wektorowo - obiektowej zapewniającej poprawną konwersję do systemu 
informatycznego TurboEWID działającego w środowisku relacyjnej bazy danych ORACLE, 
— zadanie III - wykonanie zdjęć lotniczych wraz ze sporządzeniem ortofotomapy, 
numerycznego modelu terenu oraz modelu 3D budynków. 
Szczegółowy zakres prac przedstawiono w kolejnych rozdziałach niniejszego załącznika do 
SIWZ. 
W zakresie budowy opracowań mapowych i baz danych przeznaczonych do zasilenia 



ZSIP_OL Wykonawca zobowiązany jest zrealizować wszystkie czynności techniczne, które 
okażą się niezbędne do poprawnego zasilenia i uruchomienia systemu, zgodnie z 
wymaganiami postawionymi w niniejszych warunkach technicznych. W szczególności 
czynności te obejmują: 
1. zgłoszenie, we właściwych ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, prac 
podlegających obowiązkowi ich zgłaszania; 
2. pobranie danych/materiałów źródłowych od Zamawiającego oraz Gmin i ich zwrot w stanie 
nienaruszonym; 
3. przeprowadzenie inwentaryzacji i weryfikacji danych/materiałów źródłowych, w tym: 
kompletności, aktualności, struktury danych, zawartości itp.; 
4. wykonanie wstępnej obróbki materiałów źródłowych w zależności od postaci zasobów 
źródłowych (np. skanowanie materiałów analogowych, porządkowanie i weryfikacja danych 
numerycznych, inne); 
5. zdefiniowanie i uzgodnienie z Zamawiającym ostatecznych zasad przetworzenia i/lub 
dostosowania danych/materiałów źródłowych do postaci numerycznej (np.: rastrowej, 
wektorowej, docelowej struktury arkusza XLS, inne); 
6. zdefiniowanie i uzgodnienie z Zamawiającym docelowych struktur bazodanowych (m.in.: 
wykazu atrybutów opisowych dla obiektów przestrzennych, inne); 
7. opracowanie danych do postaci pozwalającej na zasilenie ich do baz danych ZSIP_OL (np.: 
kalibracja, digitalizacja, wektoryzacja, obiektowanie, geokodowanie, inne); 
8. opracowanie metryk inwentaryzacyjnych dla wszystkich opracowanych map/warstw 
tematycznych; 
9. opracowanie zbiorów metadanych dla wszystkich zasobów informacyjnych, warstw i baz 
danych zasilających ZSIP_OL; 
10. przekazanie opracowanych i wygenerowanych baz danych do zasilenia ZSIP_OL; 
11. dokonanie korekt i poprawek w zawartości i strukturach baz danych po weryfikacji 
poprawności baz danych przez Wykonawcę prac wdrożeniowych ZSIP_OL; 
12. sporządzenie raportu końcowego z realizacji przedmiotu umowy. 
2.2 Dostosowanie zasobów informacyjnych, przeznaczonych do zasilenia systemu 
Zakres i sposób dostosowania zasobów informacyjnych, przeznaczonych do zasilenia 
ZSIP_OL zależy od pierwotnej postaci tego zasobu oraz wymaganej postaci wynikowej. Ze 
względu na dużą różnorodność zasobów źródłowych oraz potrzebę ich technicznego 
ujednolicenia wynikającego z założonej funkcjonalności systemu, Zamawiający wymaga, aby 
wszystkie dane przestrzenne i opisowe zostały doprowadzone do jednej z trzech 
następujących postaci: 
— obiektowej mapy wektorowej w formacie SHP+DBF, w układzie PUWG "2000" lub 
zgodnie z uzgodnieniami z Zamawiającym, 
— mapy rastrowej w formacie GeoTIFF oraz TIF+TFW, w pierwotnym układzie materiałów 
źródłowych (zwykle PUWG "1965") lub zgodnie z uzgodnieniami z Zamawiającym, 
— produktów fotogrametrycznych: otrofotomapy GeoTIFF oraz .*tfw, a NMT ASCII, TIN, 
— arkusza kalkulacyjnego MS EXCEL w formacie XLS. 
Dodatkowo, przygotowane arkusze kalkulacyjne EXCEL muszą zawierać dla poszczególnych 
pozycji dane georeferencyjne, w celu ich wizualizacji w ZSIP_OL. 
Docelowa struktura arkuszy kalkulacyjnych oraz sposób i zakres wprowadzenia danych 
georeferencyjnych zostaną uzgodnione z Wykonawcą na etapie realizacji zamówienia. 
Przygotowane pliki mają być wolne od błędów technicznych i strukturalnych oraz umożliwiać 
bezproblemowe załadowanie danych do ZSIP_OL w wyżej wskazanych formatach. 
Zasilenie, utworzonymi bazami danych ZSIP_OL nastąpić ma poprzez import, mapowanie, 
replikację bądź edycję danych przygotowanych w powyższych formatach. Przygotowane w 
powyższy sposób dane stanowić będą jednocześnie startowe kopie odtworzeniowe zawartości 



bazy danych ZSIP_OL. Zamawiający dopuszcza sytuację, że pewne warstwy tematyczne 
zostaną ostatecznie połączone w jedną zespoloną warstwę oraz odwrotnie – pewne warstwy 
mogą zostać rozbite na składowe. 
System ZSIP umożliwiać ma realizację archiwizacji zgromadzonych zasobów, także w 
sposób automatyczny. W szczególności dotyczy to możliwości sporządzenia kopii baz danych 
serwerów (bazodanowego - wewnętrznego i portalowego - zewnętrznego) w postaci plików 
archiwizacyjnych typu dump (oddzielnie dla każdej nich) w określonych przez administratora 
interwałach czasowych, zależnych od potrzeb (np.: codziennie, raz na tydzień/miesiąc, po 
każdorazowej aktualizacji itp). 
3. Zadanie I - Opracowania mapowe i bazy danych do zasilenia systemu. 
Materiały źródłowe posiadają różną postać. W szczególności wyróżnić można następujące 
rodzaje materiałów źródłowych: 
— dane zgromadzone w strukturach baz danych systemów informatycznych, np.: dane z 
zakresu mapy zasadniczej, ewidencji gruntów i budynków, klasoużytków, rejestru cen i 
wartości nieruchomości w systemie TurboEWID (powiat olkuski i Miasto Wolbrom), 
— dane zgromadzone w postaci komputerowych opracowań mapowych (rastrowych i 
wektorowych), np.: ortofotomapa, mapa topograficzna, bazy dróg i ulic oraz numerów 
adresowych, 
— dane zgromadzone w komputerowych rejestrach prowadzonych w postaci arkusza 
kalkulacyjnego MS EXCEL lub w pliku tekstowym MS WORD, np.: ewidencja działalności 
gospodarczej, wykazy obiektów zabytkowych, decyzji zezwalających na wycięcie drzew i 
krzewów, numerów adresowych nieruchomości, ewidencja (rejestr) obiektów użyteczności 
publicznej wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, Powiatu i Gmin, 
— dane zgromadzone w analogowych (papierowych) rejestrach, spisach i innych 
dokumentach źródłowych, np.: rejestr przedsiębiorców prowadzących Stacje Kontroli 
Pojazdów, ewidencja zbiorników bezodpływowych, ewidencja uczniowskich klubów 
sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, 
— materiały w postaci analogowych opracowań mapowych, np.: mapa zasadnicza w obszarze 
Gminy Wolbrom, załączniki graficzne MPZP itp. 
3.1 Dane z zakresu EGiB oraz RCiWN. 
Dane zasilane będą do systemu ZSIP_OL poprzez ładowanie plików w formacie SWDE, 
wyeksportowanych z systemu TurboEWID. Wykonawca wykona w ramach procedury 
ładowania niezbędne analizy poprawności semantycznej i syntaktycznej plików SWDE, a 
raport z wykrytych niezgodności przekaże Zamawiającemu. Poprawione przez 
Zamawiającego pliki zostaną załadowane do ZSIP_OL. W strukturach bazy danych systemu 
obsługiwane powinny być co najmniej następujące obiekty EGB posiadające charakter 
przestrzenny lub opisowy: 
— granice jednostek ewidencyjnych, obrębów, arkuszy map z opisami numerów i nazw, 
— granice działek ewidencyjnych wraz z numeracją, 
— obrysy budynków z opisami funkcji, 
— punkty załamania granic wraz z numeracją, 
— granice użytków z opisami, 
— granice konturów klasyfikacyjnych z opisami, 
— jednostki rejestrowe, działki ewidencyjne, budynki, lokale - dane opisowe zawierające 
informacje w zakresie podmiotów, klaso-użytków, numerów KW, ceny/wartości 
nieruchomości. 
3.2 Dane z zakresu numerycznej mapy zasadniczej 
Dane zasilane będą do systemu ZSIP_OL poprzez ładowanie plików w formacie SHP+DBF, 
wyeksportowanych z systemu TurboEWID. Wstępnie zakłada się, że przekazane pliki 
zawierać będą obiekty odpowiadające zakresem treści nakładce sytuacji powierzchniowej (S) 



oraz nakładce sieci uzbrojenia terenu (U). Będą one miały charakter obiektowy, gdzie 
atrybuty charakteryzujące obiekty graficzne będą zapisane w plikach jako atrybuty opisowe 
(baza DBF). Zakłada się, że dla obiektów graficznych występować będzie kilka do 
maksymalnie kilkunastu atrybutów opisowych. 
Każdy z przekazanych plików źródłowych SHP+DBF stanowić ma w systemie odrębną 
warstwę tematyczną, choć dopuszcza się, że niektóre z nich mogą być w systemie wtórnie 
łączone w jednolite opracowania. 
3.3 Istniejące rejestry i ewidencje publiczne. 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy utworzenia w postaci umożliwiającej zasilenie 
systemu ZSIP 12 rejestrów i ewidencji publicznych prowadzonych w różnych komórkach 
organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Olkuszu oraz urzędach Gmin będących 
partnerami projektu. Dane źródłowe, które Wykonawca pozyska ze Starostwa i urzędów 
Gmin, wymagają czynności inwentaryzacyjnych, weryfikacyjnych oraz informatyzacji. Ze 
względu na różny charakter rejestrów oraz oczekiwaną funkcjonalność w obrębie systemu 
ZSIP, ich informatyzacja zrealizowana będzie poprzez: 
— założenie rejestrów w formie plików XLS o strukturach umożliwiających ich 
automatyczny import do systemu ZSIP, wypełnieniu ich danymi z materiałów źródłowych, 
ustaleniu z Zamawiającym sposobu zapisu danych w poszczególnych komórkach rejestrów, 
uzupełnieniu brakujących danych geokodujących oraz wprowadzeniu słowników 
umożliwiających automatyzację wprowadzania informacji o działkach ewidencyjnych i/lub 
adresu (np.: słowniki numerów i nazw obrębów, nazw ulic). Zakłada się, że dla obiektów 
rejestrów wprowadzonych zostanie kilka do maksymalnie kilkunastu atrybutów opisowych, 
— opracowanie map w postaci plików SHP+DBF, które będą miały charakter obiektowy, a 
pozyskane z materiałów źródłowych informacje charakteryzujące te obiekty (np.: podmiot, 
obiekt użyteczności publicznej, inne) zostaną wprowadzone do plików jako atrybuty opisowe. 
Zakłada się, że dla obiektów graficznych wprowadzonych zostanie kilka do maksymalnie 
kilkunastu atrybutów opisowych. 
Szczegółowa technologia informatyzacji, wynikowy układ współrzędnych, sposób 
geokodowania obiektów oraz ostateczna ilość plików i zakres obiektów w nich zawartych 
zostaną uzgodnione z Wykonawcą na etapie realizacji zamówienia. 
Uwaga: 
Zamawiający przewiduje, że opracowaniu podlegać będą m.in. rejestry z zakresu: ewidencji 
działalności gospodarczej, gospodarki mieniem Skarbu Państwa, Powiatu i Gmin, 
administracji architektoniczno-budowlanej, rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska, 
ewidencji zabytków i obiektów zabytkowych, obiektów użyteczności publicznej. 
Ostateczny wybór rejestrów i ewidencji do informatyzacji Zamawiający przedstawi 
Wykonawcy na etapie realizacji zamówienia. Zakłada się, że sumaryczna ilość rekordów 
(obiektów) we wszystkich wymaganych do opracowania rejestrach i ewidencjach nie 
przekroczy 12 000 pozycji, a dla każdego z obiektów wprowadzonych zostanie do 12 
atrybutów opisowych. 
3.4 Mapa zasięgów obowiązujących MPZP. 
Dane wymagają czynności inwentaryzacyjnych, weryfikacyjnych oraz informatyzacji, 
polegających na opracowaniu obiektowej mapy obrazującej przestrzenne zasięgi 
obowiązujących MPZP oraz zmian do MPZP w postaci pliku SHP+DBF. 
Wstępnie zakłada się, że Wykonawca opracuje jedną warstwę tematyczną dla przedmiotowej 
bazy danych. Opracowana mapa będzie miała charakter obiektowy, a pozyskane z materiałów 
źródłowych informacje charakteryzujące te obiekty (np.: data uchwały, nazwa planu, data 
publikacji, inne) zostaną wprowadzone do plików jako atrybuty opisowe. Zakłada się, że dla 
obiektów graficznych wprowadzonych zostanie kilka do maksymalnie kilkunastu atrybutów 
opisowych. Szczegółowa technologia informatyzacji, wynikowy układ współrzędnych oraz 



ostateczna ilość plików i zakres obiektów w nich zawartych zostaną uzgodnione z 
Wykonawcą na etapie realizacji zamówienia. 
3.5 Mapy obowiązujących MPZP w postaci rastrowej. 
Dane wymagają czynności inwentaryzacyjnych, weryfikacyjnych oraz informatyzacji 
polegającej na skanowaniu i wpasowaniu (kalibracji) pozyskanych obrazów rastrowych 
załączników do obowiązujących MPZP w układ współrzędnych geodezyjnych. Zakłada się, 
że opracowania źródłowe będą skanowane z rozdzielczością min. 300 dpi w kolorze z 
zapisem do pliku TIFF nieskompresowany. Pozyskane obrazy rastrowe będą następnie 
kalibrowane w oparciu o punkty dostosowania pozyskane, w zależności od materiału, z mapy 
ewidencyjnej, mapy zasadniczej i/lub topograficznej, ewentualnie ortofotomapy. Mapy 
wynikowe zapisane zostaną w postaci plików GeoTIFF oraz TIF+TFW. Nie dopuszcza się 
stosowania metod zapisu mogących pogorszyć jakość obrazów, takich jak: zastosowanie 
kompresji stratnej, redukcja kolorów, itd. Każda z opracowanych map stanowić będzie w 
systemie ZSIP odrębną warstwę tematyczną. 
W przypadku, gdy obowiązujący MPZP lub zmiana do MPZP posiada załącznik graficzny w 
postaci komputerowej (np.: w formacie rastrowym - JPG, TIFF, PDF lub wektorowym - 
DGN, MAP+TAB, EWMapa), Zamawiający dopuszcza wykorzystanie go jako materiału 
źródłowego do opracowania wynikowych rastrów zasilanych do ZSIP (w formacie GeoTIFF i 
TIF+TFW). Warunkiem jest jednak pełna zgodność tego opracowania z oryginalnym 
(analogowym) załącznikiem do MPZP (potwierdzona przez uprawnionego pracownika urzędu 
danej Gminy) oraz wymagana jakość i rozdzielczość pliku wynikowego. 
Szczegółowa technologia informatyzacji zostanie uzgodniona z Wykonawcą na etapie 
realizacji zamówienia. 
3.6 Mapy obowiązujących MPZP w postaci obiektowej. 
Dane wymagają czynności inwentaryzacyjnych, weryfikacyjnych oraz informatyzacji, 
polegających na opracowaniu obiektowych map obowiązujących MPZP oraz zmian do 
MPZP. 
Wstępnie zakłada się, że Wykonawca opracuje jedną mapę dla każdego MPZP, która będzie 
składała się z zestawu plików SHP+DBF, w których pozyskane z materiałów źródłowych 
informacje charakteryzujące poszczególne obiekty MPZP (np.: funkcje terenu, strefy, linie 
zabudowy, linie planowanego podziału, itd.) zostaną wprowadzone do plików jako atrybuty 
opisowe. Zakłada się, że dla obiektów graficznych wprowadzonych zostanie kilka do 
maksymalnie kilkunastu atrybutów opisowych, stanowiących odpowiednie cytaty z testu 
uchwały (m.in. ustalenia ogólne, ustalenia szczegółowe, ustalenia strefowe, itd.). 
Geometria obiektów MPZP pozyskana będzie poprzez digitalizację map rastrowych MPZP 
opracowanych przez Wykonawcę w ramach przedmiotowego zamówienia lub przejęta z 
komputerowej - wektorowej wersji załączników do MPZP (wymaga zaakceptowania przez 
Zamawiającego). 
Szczegółowa technologia informatyzacji, wynikowy układ współrzędnych oraz ostateczna 
ilość plików i zakres obiektów w nich zawartych zostaną uzgodnione z Wykonawcą na etapie 
realizacji zamówienia. 
Uwaga: 
W chwili obecnej dla obszaru powiatu olkuskiego (dotyczy Gmin będących partnerami 
projektu) istnieje około 80 opracowań planistycznych (w tym ok. 30 MPZP oraz około 50 
opracowań o charakterze zmian MPZP) o łącznej powierzchni ok. 39 tys. ha, z czego dla 
około 20 tys. ha istnieje wyłącznie wersja analogowa planu (zarówno w zakresie uchwały, jak 
i załączników graficznych). Liczba arkuszy dla wszystkich MPZP wynosi ok. 130 szt. (w 
formatach od A4 do A0). 
Pełny wykaz obowiązujących MPZP wraz z tekstami uchwał i załącznikami graficznymi 
Wykonawca pozyska bezpośrednio z Gmin będących partnerami projektu. 



3.7 Metadane geoinformacyjne. 
Metadane geoinformacyjne mają zostać utworzone w oparciu o wymagane normy oraz 
standardy międzynarodowe, których uwzględnienie nakazują dokumenty wspólnotowe. 
Metadane mają być tworzone zgodnie z normami ISO serii 19100 (głównie 19115, 19119, 
19136 oraz 19139), tworzonymi przez Komitet Techniczny TC 211. Ponadto uwzględnione 
mają zostać standardy opracowane przez OGC (Open Geospatial Consortium), które są 
wymienione w Zasadach Wdrożenia INSPIRE (INSPIRE Implementing Rules). Dodatkowo 
metadane geoinformacyjne mają być tworzone w oparciu o odpowiedni profil metadanych 
(zgodny z ISO 19115), którym będzie profil INSPIRE lub polski krajowy profil metadanych 
w zakresie geoinformacji. Ostateczny wybór profilu metadanych, jaki będzie obowiązywał 
Wykonawcę, zostanie ustalony na etapie realizacji zamówienia. 
Szczegółowy zakres metadanych wymaganych do opracowania przez Wykonawcę zostanie 
uzgodniony z Zamawiających na etapie realizacji. 
4. Zadanie II - wykonanie numerycznej obiektowej mapy zasadniczej dla terenu gminy 
Wolbrom 
4.1 Materiały geodezyjno-kartograficzne będące podstawą wykonania zadania 
Dla terenu objętego opracowaniem, którego powierzchnia wynosi około 3 700 ha, istnieje 
analogowa mapa zasadnicza, na bieżąco aktualizowana w ramach robót geodezyjnych 
zgłaszanych do Gminnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 
Wolbromiu oraz numeryczna mapa ewidencji gruntów i budynków, prowadzona w relacyjnej 
bazie danych Oracle obsługiwanej przez system TurboEWID. Pierworysy mapy zasadniczej 
sporządzone są na planszach aluminiowych, a matryce na foliach, z czego w skali 1:1000 
ilość sekcji wynosi 38 szt. i obejmuje powierzchnię około 200 ha, a w skali 1:2000 ilość 
sekcji - 94 szt. i obejmuje powierzchnię około 3 500 ha (łącznie 132 sekcje). 
Ponad to w zasobie geodezyjnym i kartograficznym znajduje się około 3 600 operatów 
pomiarowych dotyczących obiektów mapy zasadniczej, których ilość na bieżąco wzrasta ze 
względu na prowadzone, na terenie objętym opracowaniem, prace geodezyjne. Od 1989 roku 
szkice pomiarowe oraz współrzędne punków są zarchiwizowane w formacie plików *.jpg. 
W obszarze opracowania znajduje się: 
— 12 822 budynków, 
— 210 km dróg i ulic, 
— 350 km sieci wod.- kan., 
— 240 km sieci gazowniczej, 
— 338 km sieci energetycznej, 
— 167 km sieci telekomunikacyjnej. 
4.2 Normy prawne i instrukcje techniczne obowiązujące w trakcje opracowania: 
1. Ustawa z dnia 17.5.1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 
2010 roku nr 193, poz. 1287 z późn. zm.); 
2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16.7.2001 r. w 
sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i 
przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o 
udostępnianie danych tych baz (Dz. U. nr 78, poz. 837); 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.2.2004 r. w sprawie wysokości opłat za 
czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie 
wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. nr 37, poz. 333); 
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.3.1999 roku w 
sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu 
informacji o terenie (Dz. U. nr 30, poz. 297) 
5. Instrukcje techniczne GUG i K: 
— O-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych, 



— O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, 
— G-1 Pozioma osnowa geodezyjna, 
— G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, 
— G-5 Ewidencja gruntów i budynków, 
— G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, 
— K-1 mapa zasadnicza – wydanie 1998 r., 
— K-1.2 Mapa zasadnicza. Aktualizacja i modernizacja. 
4.3 Zakres prac geodezyjnych. 
Zakres opracowania obejmuje przekształcenie analogowej mapy zasadniczej w zakresie treści 
S + U + W oraz O (osnowa) do numerycznej postaci wektorowo-obiektowej i załadowanie jej 
do relacyjnej bazy danych Oracle obsługiwanej przez system TurboEWID. 
Modernizacja mapy zasadniczej polegać będzie na uzupełnieniu treścią mapy analogowej 
pliku wzorcowego w formacie *kcd przy pomocy programu TurboEWID lub programu 
równoważnego. Tak powstały plik wynikowy zostanie próbnie zaimportowany zwrotnie do 
kopii bazy danych przez Zamawiającego, celem sprawdzenia jego poprawnego 
funkcjonowania w bazie danych. Baza danych po załadowaniu opracowanej mapy i jej 
konfiguracji w systemie TurboEWID v 7.8 powinna zapewnić sprawną obsługę mapy 
numerycznej zasadniczej oraz ewidencyjnej. 
Przed przystąpieniem do realizacji prac Wykonawca wykonujący opracowanie na 
oprogramowaniu równoważnym zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu 
sposobu i formy wykonania zasilania baz danych zasobu geodezyjnego. 
Za program równoważny Zamawiający uważa inne oprogramowanie oparte o relacyjną bazę 
danych ORACLE, wykorzystywane przez dowolny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej w Polsce, posiadające możliwość eksportu bazy do standardu SWING 3.0 
wg. ustalonego zdefiniowanego katalogu obiektów geodezyjnych. 
W takim przypadku Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji równoważności oferowanego 
oprogramowania według następujących zasad: 
— Zamawiający wyda Wykonawcy plik wzorcowy w formacie *.kcd oraz fragment mapy 
zasadniczej o powierzchni 4 ha w postaci rastrowej, 
— na podstawie danych z mapy rastrowej wykonawca dokona w pliku wzorcowym 
modernizacji mapy zasadniczej w zakresie treści rastra do postaci obiektowej mapy 
numerycznej i dostarczy ten plik Zamawiającemu, w terminie określonym przez 
Zamawiającego, 
— wzorcowy plik wynikowy Zamawiający podda próbie zaimportowania zwrotnego do bazy 
danych obsługiwanych przez system TurboEwid w trybie zmian wsadowych. 
W przypadku, gdy dane wejściowe zbioru utworzonego przez Wykonawcę wprowadzone do 
baz danych zasobu mapy zasadniczej oraz bazy danych ewidencyjnych nie spowodują 
utworzenia oczekiwanych danych wyjściowych, opisujących zestawy poprawnych 
odpowiedzi systemu Zamawiający uzna, że aplikacja, przy pomocy której Wykonawca 
zadeklarował realizację przedmiotu zamówienia, nie jest równoważna, co będzie powodem 
odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia. 
W procesie pozyskiwania danych, należy kierować się zasadą nadrzędności danych z pomiaru 
bezpośredniego zawartych w operatach pomiarowych znajdujących się w państwowym 
zasobie geodezyjnym i kartograficznym nad innymi materiałami oraz maksymalnego ich 
wykorzystania w procesie tworzenia mapy numerycznej. Brakującą treść uzupełnić poprzez 
wektoryzację treści analogowej mapy zasadniczej. W opisie punktu ujawnić źródło 
pochodzenia jego współrzędnych. Skanowania analogowych arkuszy mapy zasadniczej 
dokonać z rozdzielczością 400 dpi i zapisać w formacie *.tif lub *.jpg z kompresją CITT G4 
lub RLE. W plikach rastrowych obciąć treść pozaramkową. Kalibracje rastra należy wykonać 
ze średnim błędem transformacji nie większym niż 0,2 mm w skali mapy, w układzie 1965 w 



oparciu o wybrane punkty dostosowana (krzyże siatki kwadratów) w liczbie co najmniej 20 
pkt. na jeden arkusz mapy, rozmieszczonych równomiernie na tym arkuszu. Do 
skalibrowanych rastrów dołączyć pliki określające geograficzne położenie rastra w 
państwowym układzie współrzędnych 1965 o rozszerzeniu: *.geo lub *.tfw. Skalibrowane 
rastry map zasadniczych należy zapisać w strukturze bazy danych Oracle w systemie 
TurboEWID v. 7.8. 
Opracowywana mapa winna być wykonana w układzie „1965” strefa V, w taki sposób aby 
dokładność jej wykonania odpowiadała parametrom mapy w skali 1:500 (opisy przewodów 
podziemnych nie powinny rozcinać obiektu). Opracowaniu podlegają całe arkusze map 
opisanych w tabeli, bez względu na przebieg granic pomiędzy obrębami ewidencyjnymi. 
Praca podlega zgłoszeniu w Gminnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
w Wolbromiu. Celem zapewnienia aktualności modernizowanej mapy zasadniczej, należy 
uzupełnić ją o wyniki pomiarów jednostkowych przyjętych do zasobu w trakcie wykonywania 
niniejszego opracowania. 
4.4 Przekazanie wyników opracowania. 
W wyniku opracowania Zleceniodawca otrzyma: 
1. Dokumentację geodezyjną zgodną z obowiązującymi przepisami zawierającą m.in. 
dziennik prac, sprawozdanie techniczne oraz wykaz wykorzystanych materiałów 
geodezyjnych. 
2. Plik wynikowy powstały na bazie pliku wzorcowego zmodernizowanej mapy zasadniczej o 
poprawnej strukturze wewnętrznej, warunkującej poprawne załadowanie i działanie treści 
pliku w relacyjnej bazie Oracle przekazany na dysku CD lub DVD. 
3. Pliki skalibrowanych rastrów map zasadniczych zeskanowanych dla potrzeb realizacji 
przedmiotu zamówienia wraz z odpowiadającymi im plikami georeferencyjnymi na dysku CD 
lub DVD. Nazwy par plików mają odpowiadać godłu poszczególnych sekcji mapy 
zasadniczej. Wyniki kalibracji – raport z wykonanej kalibracji. Skalibrowane rastry zapisać w 
formie GeoTiff oraz dodatkowo dołączyć georeferencje w pliku TFW. 
4. Kopię bazy przed i po załadowaniu treścią mapy zasadniczej na dysku CD lub DVD. 
5. Zadanie III - wykonanie zdjęć lotniczych, sporządzenie ortofotomapy, numerycznego 
modelu terenu, modelu 3D budynków. 
5.1 Wykonanie zdjęć lotniczych. 
Obszar przewidziany do nalotu obejmuje teren powiatu olkuskiego, w jego granicach 
administracyjnych, o powierzchni 623 km2, poszerzony o bufor 100 metrów na zewnątrz od 
granic obiektu. Kierunek nalotu powinien być tak zaprojektowany, aby zminimalizować 
liczbę szeregu zdjęć. Nalot powinien zostać wykonany jesienią 2011 r., po zakończeniu 
wegetacji roślin a przed opadami śniegu. 
W ramach zamówienia należy wykonać cyfrowe zdjęcia fotogrametryczne w czterech 
barwnych kanałach spektralnych R, G, B i NIR wielkoformatową cyfrową kamerą lotniczą 
typu kadrowego, tak aby terenowa wielkość piksela zdjęć nie była większa niż 0,20 m. 
Zaleca się dla całego obiektu zaprojektowanie osi nalotu w kierunkach N-S lub W-E, zgodnie 
z osiami symetrii arkuszy map w skali 1:2000 w układzie PUWG "2000" bądź PUWG "1965" 
celem zminimalizowania liczby zdjęć. Przy długich osiach nalotu zaleca się wykonanie zdjęć 
w dodatkowych szeregach poprzecznych „spinających” szeregi zasadnicze. 
W czasie wykonywania zdjęć wymagana jest rejestracja współrzędnych środków rzutu 
poprzez wykorzystanie pokładowej rejestracji elementów orientacji zintegrowanym systemem 
INS. W przypadku błędów w rejestracji współrzędnych środków rzutów należy, na potrzeby 
aerotriangulacji, w dalszym etapie opracowania zagęścić polową osnowę fotogrametryczną w 
sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych dokładności określonych w pkt 7.3. 
Cyfrowe zdjęcia lotnicze należy wykonać z pokryciem podłużnym p = 70 % oraz 
poprzecznym q = 40 %, dla całego obszaru opracowania. 



Z etapu wykonania zdjęć lotniczych należy sporządzić operat techniczny zawierający: 
a) sprawozdanie techniczne z opisem procesu wykonania zdjęć lotniczych; 
b) kopię zgłoszenia do PODGiK oraz CODGIK; 
c) plan nalotu; 
d) wykaz wykonanych zdjęć z danymi: nr szeregu, nr zdjęcia, skala, data nalotu; 
e) wykaz użytego sprzętu i oprogramowania; 
f) metryka kamery; 
g) dokumentacja techniczna z wyznaczenia współrzędnych środków rzutów kamery; 
h) mapę przeglądową polowej osnowy fotogrametrycznej; 
i) komplet zdjęć lotniczych w postaci kompozycji RGB i CIR w postaci plików TIFF z 
kompresją JPEG Q4 i piramidą obrazów w konwencji zapisu SS_NNNN, gdzie SS oznacza 
numer szeregu, NNNN numer zdjęcia. 
5.2 Sygnalizacja i pomiar osnowy fotogrametrycznej. 
Dla obszaru będącego przedmiotem opracowania należy zaprojektować i zasygnalizować 
polową osnowę fotogrametryczną, na bazie której, poprzez pomiar i wyrównanie 
aerotriangulacji przestrzennej, zostanie wyznaczona osnowa fotogrametryczna. W 
zaprojektowanych rejonach obiektu, z uwzględnieniem projektu nalotu fotogrametrycznego, 
należy wybrać istniejące w terenie punkty poziomych osnów geodezyjnych, o ile spełniają 
warunki punktu nadającego się do zasygnalizowania (chodzi o brak w pobliżu wysokich 
obiektów) i je zasygnalizować. Kształt i kolor znaków sygnalizacyjnych powinien zapewnić 
jednoznaczną i precyzyjną identyfikację na zdjęciach. 
Dopuszcza się wykorzystanie, jako punktów osnowy fotogrametrycznej (fotopunkty) 
istniejące w terenie obiekty jak: pokrywy włazów kanałowych, zasuwy, oznakowanie 
poziome dróg, itp. 
Gęstość i rozmieszczenie polowej osnowy fotogrametrycznej powinny zapewnić wymaganą 
dokładność aerotriangulacji oraz produktów końcowych tzn. numerycznego modelu terenu i 
ortofotomapy. 
Wszystkie punkty polowej osnowy fotogrametrycznej winny zostać pomierzone techniką GPS 
z dokładnością nie gorszą niż mp = 3 cm dla współrzędnych XY oraz nie gorszą niż mz = 5 
cm dla współrzędnej Z. 
W celu kontroli poprawności całości wyników opracowania tj. aerotriangulacji i ortofotomapy 
wykonawca wykona dodatkowo pomiar punktów kontrolnych w ilości 1 pkt. na 25 km2 
równomiernie rozmieszczonych na terenie opracowania. Całkowity błąd identyfikacji w 
terenie i pomiaru punktów będących punktami kontrolnymi nie powinien przekroczyć mxy = 
0,05 m oraz mz = 0,07 m. Metoda pomiaru położenia punktów kontrolnych powinna być 
analogiczna jak pomiaru polowej osnowy fotogrametrycznej. 
Z pomiaru GPS powinien zostać sporządzony operat techniczny zawierający opis metody 
pomiaru GPS, typy odbiorników, rodzaj i liczbę punktów nawiązania oraz opisy 
topograficzne zawierające zdjęcia terenowe każdego punktu osnowy fotogrametrycznej, 
wykonane cyfrowym aparatem fotograficznym wraz z opisem topograficznym w postaci 
cyfrowej (xls) i analogowej (wydruk na papierze). Współrzędne wynikowe należy określić w 
układzie PUWG "2000" oraz PUWG "1965". 
5.3 Aerotriangulacja. 
Aerotriangulację należy rozwiązać na bazie polowej osnowy fotogrametrycznej pomierzonej 
w terenie. Wyrównanie aerotriangulacji powinno zostać przeprowadzone w jednym bloku 
fotogrametrycznym. Proces aerotriangulacji winien zostać wykonany z wykorzystaniem 
współrzędnych środków rzutu pomierzonych w czasie nalotu. Dodatkowo wykonawca może 
w procesie wyrównania wykorzystać kątowe elementy orientacji zewnętrznej [wartości 
kątów: ƒΦ (fi), ƒΩ (omega), ƒΚ (kappa)] jeżeli dokonał ich pomiaru w czasie lotu, a ich 
wprowadzenie nie będzie negatywnie oddziaływać na finalny wynik wyrównania. 



Aerotriangulację należy wykonać w sposób automatyczny lub półautomatyczny. 
Zamawiający nie dopuszcza manualnego wykonania aerotriangulacji. Wyrównanie należy 
wykonać metodą niezależnych wiązek. Do kontroli poprawności aerotriangulacji należy 
wykorzystać punkty kontrolne, które nie będą brać udziału w procesie wyrównania, jako 
fotopunkty. W przypadku uzyskania niewystarczających dokładności na całości lub 
fragmencie obszaru opracowania należy zagęścić polową osnowę fotogrametryczną i 
ponownie przeprowadzić wyrównanie. 
W wyniku wyrównania bloku aerotriangulacji należy uzyskać parametry dokładnościowe nie 
gorsze niż: 
a) dokładność wyrównania całego bloku zdjęć (sigma zero) nie gorsza niż: σo = 6 μm; 
b) średni błąd kwadratowy wpasowania w osnowę nie gorszy niż: mx = 0,20 m, my = 0,20 m, 
mz = 0,25 m; 
c) maksymalny błąd wpasowania w osnowę (dla mniej niż 30 % punktów) nie gorszy niż: mx 
= 0,40 m, my = 0,40 m, mz = 0,50 m; 
d) średni błąd w punktach kontrolnych nie gorszy niż: mx = 0,20 m, my = 0,20 m, mz = 0,25 
m. 
Aerotriangulację należy wykonać w układzie PUWG "2000" oraz PUWG 1965". 
Operat dotyczący aerotriangulacji powinien zawierać raporty z pomiarów i analizy 
wyrównania aerotriangulacji. Wyniki prac podlegać będą oddzielnemu odbiorowi i po 
zaakceptowaniu przez Zamawiające będą podstawą dalszych prac. 
5.4 Numeryczny model terenu (NMT) 
Numeryczny Model Terenu winien zostać utworzony w oparciu punkty i linie strukturalne 
pozyskane na stacji fotogrametrycznej metodą stereoskopową. 
Elementami tworzącymi NMT winny być: 
a) punkty pozyskane w regularnej siatce kwadratów o oczku nie większym niż 15 m; 
b) linie strukturalne określające położenie linii szkieletowych rzeźby terenu i linii nieciągłości 
(skarpy, urwiska, nasypy, wały, powyżej 1m w terenie) winny zostać pozyskane, jako 
uzupełnienie regularnej siatki punktów; 
c) cieki i wody płynące; 
d) granice wyłączeń obszarów poziomych (jeziora, stawy, osadniki itp.); 
e) punkty charakterystyczne rzeźby terenu, pikiety sytuacyjne: 
— lokalne ekstrema, 
— skrzyżowania dróg, 
— zmiana kierunku drogi, 
— obszary płaskie (bez wyraźnych spadków); 
f) obiekty inżynieryjne (mosty, wiadukty, itp.); 
g) obszary leśne, zdrzewione. 
Dokładność numerycznego modelu terenu: 
Średni błąd wysokościowy NMT nie może przekraczać 0,50 m. 
Dokładność NMT powinna zostać zweryfikowana w oparciu o niezależnie pomierzone 
punkty kontrolne (wykorzystane wcześniej, jako punkty kontrolne w procesie 
aerotriangulacji). Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli niezależnej, 
na podstawie własnych punktów kontrolnych (przede wszystkim profili podłużnych) 
pomierzonych techniką GPS. 
W obszarach zabudowanych punkty regularnej siatki mogą być rejestrowane w innych 
dogodnych miejscach terenu, tak by zapewnić poprawne przedstawienie rzeźby na rysunku 
warstwicowym. W obszarach zadrzewionych dane do NMT należy zebrać w każdym 
dogodnym miejscu terenu starając się zapewnić optymalne ich zagęszczenie w stosunku do 
zasadniczej siatki 15 x 15 m. Należy zwrócić szczególną uwagę na obiekty wielopoziomowe 
(wiadukty, mosty) i ich prawidłowe wykorzystanie przy ortorektyfikacji. 



Dane NMT należy pozyskać w układzie PUWG "2000", natomiast ostateczne dane powinny 
zostać przekazane w układzie PUWG "2000" oraz PUWG "1965". 
Na podstawie danych pozyskanych na stacji fotogrametrycznej, należy wygenerować: 
a) numeryczny model terenu w postaci siatki trójkątów (TIN); 
b) numeryczny model terenu w postaci siatki regularnej (GRID) o oczku 5 m; 
c) numeryczny model terenu w postaci plików ASCII (format zostanie uzgodniony w trybie 
roboczym z wykonawcą). Pliki ASCII będą zawierać wszystkie elementy NMT pozyskane na 
stacji fotogrametrycznej. 
Wymagany format zapisu MNT to: ASCII, TIN, GRID (Shapefile 3D). 
5.5 Ortofotomapa. 
Ortorektyfikację wszystkich zdjęć należy wykonać z kompozycji barwnej RGB, po uzyskaniu 
akceptacji przedstawiciela Zamawiającego, w oparciu o skontrolowany numeryczny model 
terenu oraz wyrównany blok aerotriangulacji. Ortorektyfikację należy wykonać w układzie 
PUWG „2000” oraz PUWG „1965”. 
Parametry techniczne ortorektyfikacji: 
a) wielkość terenowa piksela 0,20 m; 
b) zapis zbiorów wynikowych z rozdzielczością radiometryczną 8 bitów/kanał, wyciąg 
barwny RGB - 24 bity/piksel. 
Parametry mozaikowania: 
a) linie mozaikowania należy wykonać w sposób automatyczny, półautomatyczny lub 
manualny, w obszarze gęstej zabudowy należy wykonać linie mozaikowania w sposób 
manualny; niedopuszczalne jest prowadzenie linii mozaikowania w taki sposób, aby 
przecinała elementy odwzorowane na dwóch zdjęciach w inny sposób (np. budynki); 
b) linie mozaikowania należy prowadzić w ten sposób, aby wykorzystać tylko środkowe 
fragmenty ortoobrazów i zminimalizować przesunięcia radialne obiektów znajdujących się 
ponad powierzchnią NMT; 
c) wzdłuż linii mozaikowania nie mogą występować znaczne różnice radiometryczne 
pomiędzy ortoobrazami; 
d) całość opracowania powinna cechować się jednolitością tonalną; 
e) za wadliwe uważane będą te ortofotomapy, na których błędnie będzie przedstawiona 
geometria obiektów wielopoziomowych (mosty, wiadukty). 
Parametry wynikowe: 
a) dokładność geometryczna – średni błąd położenia nie większy niż 0,30 m; 
b) format zapisu: RGB 8 bit/kanał (jeden zestaw z kompresją JPEG Q = 4 z pełną piramidą 
obrazów, drugi zestaw danych bez kompresji); 
b) format zapisu georeferencji: pliki geotiff oraz dodatkowo pliki *.tfw; 
c) pełna piramida obrazów. 
Modułami ortofotomapy wynikowej są arkusze map w skali 1:2000 w układach PUWG 
„2000” oraz PUWG „1965”. Na podstawie poprawnie sporządzonych ortofotomap o 
wielkości piksela terenowego 0,20 m należy sporządzić zbiorcze ortofotomapy całego obiektu 
w obu w/w układach współrzędnych. 
Dla wytworzonych arkuszy ortofotomapy o rozmiarze piksela 0,20m w układzie 
współrzędnych płaskich prostokątnych PUWG „1965” należy dodatkowo przygotować zbiory 
rastrowe do druku niskonakładowego na ploterze. 
5.6 Model 3D budynków. 
Model 3D budynków należy opracować na stacjach fotogrametrycznych. Wymagany poziom 
szczegółowości w trójstopniowej skali LOD (Levels Of Detail) to poziom 1, tzn. zasadnicza 
bryła budynku lub budowli. Opracowaniem należy objąć wszystkie budynki i budowle, które 
znajdują się na zdjęciach lotniczych pozyskanych przez Wykonawcę. Kominy i inne 
urządzenia zamontowane na dachu nie są przedmiotem opracowania. 



Zamawiający dopuszcza możliwość opracowania modelu 3D dla budynków do 3 kondygnacji 
z danych pozyskanych z ewidencji gruntów i budynków na podstawie zapisanych w niej ilości 
kondygnacji. 
Parametry dokładnościowe modelu 3D budynków zostaną uzgodnione z wykonawcą w trybie 
roboczym. 
5.7 Materiały podlegające przekazaniu. 
Dokumentacja techniczna stanowi operat techniczny wraz ze sprawozdaniem technicznym 
zawierającym opis przebiegu prac, zastosowanych technologii oraz uzyskanych dokładności 
dla każdego z etapów zamówienia, tj.: wykonania zdjęć lotniczych, projektowania, 
aerotriangulacji, pozyskania numerycznego modelu terenu, ortorektyfikacji oraz 
mozaikowania. 
Operat techniczny winien zawierać w szczególności: 
1. sprawozdanie techniczne; 
2. powykonawczy plan nalotu fotogrametrycznego (na tle podkładu mapy topograficznej) z 
podanymi numerami szeregów zdjęć, numerami zdjęć, lokalizacją polowej osnowy 
fotogrametrycznej wykorzystanej w aerotriangulacji; 
3. projekt fotogrametryczny z wynikami aerotriangulacji w formacie tekstowym zapisany w 
układzie PUWG "2000" oraz PUWG "1965"; 
4. raporty z analizy dokładnościowej wykonania aerotriangulacji; 
5. komplet cyfrowych fotogrametrycznych zdjęć lotniczych w postaci kompozycji barwnej w 
barwach rzeczywistych RGB; 
6. numeryczny model terenu w postaci: 
a) pierwotnej, tj. punkty i linie strukturalne w postaci pliku DXF (DGN) oraz SHP; linie 
strukturalne zapisane jako linie w trzech wymiarach oraz punkty także w trzech wymiarach; 
b) siatki trójkątów TIN zapisanej w formacie pliku DXF (DGN), SHP oraz w postaci pliku 
tekstowego ASCII, w którym każda linia opisuje jeden trójkąt i składa się z dziewięciu liczb 
rzeczywistych oddzielonych spacją; liczby te to wierzchołki trójkąta zapisane w formacie X1 
Y1 Z1 X2 Y2 Z2 X3 Y3 Z3, gdzie oś X jest skierowana w górę., a oś Y w prawo; 
c) siatki regularnej GRID o oczku 5 m w postaci pliku DXF (DGN), SHP oraz pliku 
tekstowego ASCII. w podziale sekcyjnym w skali 1: 2000 oraz 1:10 000 w układzie PUWG 
"2000" oraz PUWG "1965". 
7. Zapis mapy wysokościowej warstwicowej wygenerowany z wtórnego NMT (o oczku siatki 
GRID 5 m) skorygowany zgodnie z obowiązującymi instrukcjami technicznymi (eliminacja 
warstwic z elementów treści mapy, na których nie powinny widnieć) format pliku DXF 
(DGN) oraz SHP. 
8. Zapis wszystkich ortoobrazów w obu ww. układach współrzędnych. 
9. Zapis cyfrowej ortofotomapy w kompozycji RGB w podziale sekcyjnym arkuszy w skali 1: 
2000 w formacie: 
a) z kompresją JPEG Q = 4 z pełną piramidą obrazów w układzie PUWG "2000" oraz PUWG 
"1965"; 
b) bez kompresji w układzie PUWG "2000". 
10. Zapis cyfrowej ortofotomapy zbiorczej całego obiektu w kompozycji RGB o pikselu 
terenowym 1m, w PUWG "2000". 
11. Zapis cyfrowej ortofotomapy zbiorczej całego obiektu w kompozycji RGB o pikselu 
terenowym 1m, w PUWG "1965". 
13. Operat techniczny zapisany w formacie PDF. 
14. Materiały końcowe w tym zdjęcia, wyniki aerotriangulacji, opisy topograficzne 
fotopunktów, ortofotomapa, NMT, operat i wszelkie inne opracowania Wykonawca przekaże 
na jednym dysku przenośnym odpowiednim do wielkości danych, który stanowić będzie 



własność Zamawiającego. 
Bez VAT 1 125 000,00 PLN 
II.2.2)Opcje 
Nie 
II.3)CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI 
Rozpoczęcie 17.10.2011. Zakończenie 20.2.2012 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1)WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje 
1. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 PLN 
(słownie złotych: piętnaście tysięcy złotych 00/100). 
2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przed upływem terminu składania ofert 
przelewem na rachunek bankowy nr konta 52 1240 4748 1111 0000 4877 8527 depozyty 
Bank Pekao S.A. z dopiskiem „Wadium na „Budowa baz danych i informatyzacja zasobów 
informacyjnych do zasilenia Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej dla Powiatu 
Olkuskiego”. 
3. Wniesienie wadium w pieniądzu uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki 
pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 
4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 
5. Zaleca się dołączyć do oferty dowód wniesienia wadium: kopia przelewu w przypadku 
wniesienia wadium w pieniądzu. 
6. W przypadku wniesienia wadium w formach niepieniężnych, oryginał wadium należy 
złożyć bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby 
jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń 
wraz z dokumentami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie 
wadium od reszty dokumentów złożonych w ofercie). 
7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza. 
8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert. 
10. Wadium wniesione w pieniądzu zwracane jest wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wskazany przez wykonawcę. 
11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium zgodnie z punktem 7, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca w takim wypadku wnosi wadium 
w terminie określonym przez zamawiającego. 
12. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, 
jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ww. ustawy, 
nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ww. ustawy lub 
pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 
13. Ponadto zgodnie z art. 46 ust. 5 ww. ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z 



odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie; 
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy. 
III.1.2)Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich 
przepisów je regulujących 
Za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe według 
oferty Wykonawcy. 
Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i nie podlega 
waloryzacji do końca realizacji umowy. 
Za wyjątkiem należności określonych w § 7 ust. 1 i 2 umowy, Wykonawcy nie przysługuje 
prawo do żądania od Zamawiającego zwrotu jakichkolwiek kosztów i wydatków 
poniesionych przez Wykonawcę w celach związanych z realizacją umowy. 
Zmiana wynagrodzenia przysługująca Wykonawcy może nastąpić wyłącznie w przypadku 
urzędowej zmiany wysokości podatku od towarów i usług, o ile wydatek ten zostanie uznany 
przez Instytucję Zarządzającą MRPO za wydatek kwalifikowalny. 
Rozliczenie za przedmiot umowy będzie odbywało się na podstawie faktur częściowych oraz 
faktury końcowej wystawionej po podpisaniu protokołów odbiorów częściowych oraz 
protokołu końcowego projektu. 
Suma faktur częściowych nie może przekraczać 85 % wartości wynagrodzenia umownego. 
Faktura końcowa zostanie wystawiona po podpisaniu protokołu odbioru końcowego. 
Zamawiający dopuszcza wystawianie faktur łącznych za realizację kilku zadań z 
zastrzeżeniem, że na fakturze będą dokładnie rozpisane kwoty za zrealizowane poszczególne 
zadania. 
Faktury będą wystawione i opisane przez Wykonawcę zgodnie z wytycznymi 
Zamawiającego. 
Płatności dokonywane będą w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury przez 
Zamawiającego. Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy. 
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone 
zamówienie 
III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia 
Nie 
III.2)WARUNKI UDZIAŁU 
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru 
zawodowego lub handlowego 
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie 
zamówienia, określonego w specyfikacji mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 
warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych dotyczące: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
Zamawiający wymaga w szczególności posiadania zezwolenia tj. aktualnego certyfikatu usług 
lotniczych (AWC) dla lotów fotogrametrycznych z użyciem statków powietrznych specjalnie 
zmodyfikowanych do tego celu, wydany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zgodnie 
z zapisami ustawy z dnia 3.7.2002 r. Prawo lotnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2006, nr 100, 
poz. 696 z późn. zm.) lub równoznaczny certyfikat wystawiony w kraju w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznawany przez Prezesa Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego, jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 



terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 
W szczególności w celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego posiadania wiedzy i 
doświadczenia Wykonawcy muszą wykazać, iż: 
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonali, w sposób należyty 
potwierdzony odpowiednimi dokumentami (np. referencjami), przynajmniej dwie usługi 
polegające na opracowaniu, konwersji lub ładowaniu obiektowej numerycznej mapy 
zasadniczej w zakresie S+U+W+O do środowiska oprogramowania opartego o relacyjną bazę 
danych ORACLE i wykorzystywanego w tym zakresie przez dowolny Ośrodek Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w Polsce, dla obszaru minimum 1000 ha każdy. Zamawiający 
nie będzie uwzględniał tutaj zadań typu: tworzenie tematycznych map kartograficznych, pól 
zagospodarowań, zakładanie i modernizacja ewidencji gruntów i budynków, realizacja 
opracowań MPZP itp.; 
b) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali, w sposób należyty 
potwierdzony odpowiednimi dokumentami (np. referencjami), co najmniej dwa opracowania 
obejmujące utworzenie miejskich lub gminnych baz danych przestrzennych dla miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego zintegrowanych z tekstami uchwał MPZP, dla 
obszaru minimum 1 000 ha każdy; 
c) w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali, w sposób należyty 
potwierdzony odpowiednimi dokumentami (np. referencjami), co najmniej dwa opracowania 
zbiorów metadanych, spełniających wymagania norm ISO 19115, 19119, 19139, 19136, 
19108 i obejmujące co najmniej zasoby opisane w załączniku nr 7 w niniejszym SIWZ; 
d) w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali, w sposób należyty 
potwierdzony odpowiednimi dokumentami (np. referencjami), co najmniej dwie usługi 
obejmujące wykonanie, dla obszarów co najmniej 300 km2, zdjęć lotniczych o terenowej 
wielkości piksela nie większej niż 0,20 m oraz aerotriangulację bloku zdjęć 
fotogrametrycznych o wymaganiach dokładnościowych nie gorszych niż określonych w 
załączniku nr 7 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia; 
e) w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali, w sposób należyty 
potwierdzony odpowiednimi dokumentami (np. referencjami), co najmniej dwie usługi 
obejmujące sporządzenie barwnej ortofotomapy o wielkości piksela nie większej niż 0,20 m, 
numerycznego modelu terenu i modelu 3D budynków na poziomie szczegółowości minimum 
LOD 1; 
Na potwierdzenie warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawca oprócz oświadczenia 
złożonego zgodnie z zał. 2 do SIWZ składa wykaz wykonanych usług zgodnie ze wzorem 
stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia; 
a) w celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim 
potencjałem technicznym zapewniającym wykonanie zamówienia, wykonawca musi 
oświadczyć, iż dysponuje lub będzie dysponować niezbędnymi do wykonania zamówienia 
narzędziami i urządzeniami tj.: 
1. minimum 2 zestawem do wykonywania zdjęć cyfrowych składającym się ze statku 
powietrznego, kamery cyfrowej typu „frame” (kamera wielkoformatowa), elektronicznego 
systemu kompensacji rozmazania typu TDI (Time Delayed Integration), systemu 



nawigacyjnego CCNS (computer controlled navigation system) lub innego zapewniającego 
porównywalny lub wyższy standard wykonania, tj. zapewniający możliwość opracowania 
ortofotomapy o rozmiarze piksela równym lub dokładniejszym od 0,20 m oraz systemu 
rejestracji środków rzutów (DGPS); 
2. minimum 2 fotogrametrycznymi stacjami roboczymi, umożliwiającymi wykonanie 
aerotriangulacji bloku fotogrametrycznego, spełniającą wymagania stawiane w wynikowych 
parametrach dokładnościowych aerotriangulacji określonych w SIWZ; 
3. minimum 4 cyfrowymi stacjami fotogrametrycznymi pozwalającymi na pomiar 
stereoskopowy (manualny lub automatyczny z wykorzystaniem autokorelacji); 
4. minimum 3 odbiornikami GPS/RTK; 
Na potwierdzenie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 
Wykonawca składa jedynie oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - 
wzór oświadczenia – Załącznik nr 2 do SIWZ; 
b) w celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, wykonawcy muszą wykazać, że dysponują lub będą dysponować 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: 
1. co najmniej trzema osobami z uprawnieniami geodezyjnymi określonymi w ustawie Prawo 
geodezyjne i kartograficzne art. 43 pkt 1 i 2 (tekst jednolity Dz. U. 2010 r. nr 193 poz. 1287 z 
póź. zm.), tj. uprawnieniami w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-
wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, a także w zakresie rozgraniczania i 
podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji dla celów pomiarowych 
lub równoważnymi, z minimum 3-letnim doświadczeniem w budowie baz danych w zakresie 
ewidencji gruntów i budynków oraz treści mapy zasadniczej. 
2. co najmniej co najmniej trzema osobami z uprawnieniami geodezyjnymi określonymi w 
ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne art. 43 pkt. 7 (tekst jednolity Dz. U. 2010 r. nr 193 
poz. 1287 z póź. zm.), tj. w zakresie fotogrametrii i teledetekcji lub równoważnymi, z 
minimum 3- letnim doświadczeniem obejmującym wykonywanie aerotriangulacji, 
Numerycznego Modelu Terenu oraz modeli 3D budynków. 
W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte 
w innych państwach, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca. (Dz. U. z 2008 
r. nr 63 poz. 394 ze zm.) o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 
państwach członkowskich Unii Europejskiej. 
Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia ww. uprawnień i umiejętności, co 
oznacza, że Wykonawca musi wykazać dysponowanie co najmniej 6 osobami spełniającymi 
odpowiednio określone powyżej wymagania. 
Na potwierdzenie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
Wykonawca oprócz oświadczenia złożonego zgodnie z zał. 2 do SIWZ składa imienny wykaz 
osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie ze wzorem stanowiącym 
załącznik nr 5 do SIWZ. 
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 
Na potwierdzenie warunku (sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia) Wykonawca składa jedynie oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu - wzór oświadczenia – Załącznik nr 2 do SIWZ. 
Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia- nie spełnia) 
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w 
Rozdziale VI w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż 
warunki wykonawca spełnił. 
Wykonawca jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, 
spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, i brak podstaw do 
wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1. ww. 



ustawy. 
A) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca 
zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: 
1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia – 
Załącznik nr 2 do SIWZ; 
2. aktualny certyfikat usług lotniczych (AWC) dla lotów fotogrametrycznych z użyciem 
statków powietrznych specjalnie zmodyfikowanych do tego celu, wydanego przez Prezesa 
Urzędu Lotnictwa Cywilnego, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – certyfikat lub 
dokument równoznaczny, zwany dalej „certyfikatem zagranicznym” wydany przez obcy 
organ certyfikujący uznany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Rzeczpospolitej Polskiej; 
3. wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 
wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców -oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że 
te usługi zostały wykonane należycie (np.: referencje) – wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 
do SIWZ; 
4. imienny wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, - wzór wykazu 
stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 
B) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć 
wraz z ofertą: 
1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o 
których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp – wzór oświadczenia załącznik nr 3 do SIWZ; 
2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; 
3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert; 
4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające 
odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i 
społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert; 
5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w artykule 24 
ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert; 
6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w artykule 24 
ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa 



Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Na 
potwierdzenie warunku (sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia) Wykonawca składa jedynie oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu - wzór oświadczenia – Załącznik nr 2 do SIWZ. 
III.2.3)Zdolność techniczna 
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 
W celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem 
technicznym zapewniającym wykonanie zamówienia, wykonawca musi oświadczyć, iż 
dysponuje lub będzie dysponować niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami i 
urządzeniami tj.: 
1. minimum jednym zestawem do wykonywania zdjęć cyfrowych składającym się ze statku 
powietrznego, kamery cyfrowej typu „frame” (kamera wielkoformatowa), elektronicznego 
systemu kompensacji rozmazania typu TDI (Time Delayed Integration), systemu 
nawigacyjnego CCNS (computer controlled navigation system) lub innego zapewniającego 
porównywalny lub wyższy standard wykonania, tj. zapewniający możliwość opracowania 
ortofotomapy o rozmiarze piksela równym lub dokładniejszym od 0,20 m oraz systemu 
rejestracji środków rzutów (DGPS); 
2. minimum dwoma fotogrametrycznymi stacjami roboczymi, umożliwiającymi wykonanie 
aerotriangulacji bloku fotogrametrycznego, spełniającą wymagania stawiane w wynikowych 
parametrach dokładnościowych aerotriangulacji określonych w SIWZ; 
3. minimum czterema cyfrowymi stacjami fotogrametrycznymi pozwalającymi na pomiar 
stereoskopowy (manualny lub automatyczny z wykorzystaniem autokorelacji); 
4. minimum trzema odbiornikami GPS/RTK; 
Na potwierdzenie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 
Wykonawca składa jedynie oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - 
wzór oświadczenia – Załącznik nr 2 do SIWZ. 
III.2.4)Zamówienia zastrzeżone 
Nie 
III.3)SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI 
III.3.1)Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu 
Nie 
III.3.2)Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób 
odpowiedzialnych za wykonanie usługi 
Nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1)RODZAJ PROCEDURY 
IV.1.1)Rodzaj procedury 
Otwarta 
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert 
lub do udziału 
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu 
IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia 
Najniższa cena 
IV.2.2)Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna 
Nie 
IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą 



SZP.272.62.2011 
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia 
Nie 
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych 
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
3.10.2011 - 10:30 
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym 
kandydatom 
IV.3.6)Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu 
polski. 
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą 
Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert) 
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert 
Data: 3.10.2011 - 11:00 

Miejsce  

Starostwo Powiatowe w Olkuszu, ul. Mickiewicza 2 - pokój nr 70. 

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Tak 
Członkowie Komisji Przetargowej: Marcin Wójcik, Piotr Piątek, Brygida Stopa, Joanna 
Kaszyńska, Waldemar Banyś. 

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

VI.1)JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ 
Nie 
VI.2)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE 
ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH 
Tak 
odniesienie do projektów i/lub programów: Projekt pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu 
InformacjiPrzestrzennej dla Powiatu Olkuskiego” współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 
VI.3)INFORMACJE DODATKOWE 
Zamawiający nie przewiduje: 
1) zawarcia umowy ramowej; 
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów; 
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej; 
4) udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej 
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w 
następujących przypadkach: 
a) wystąpienia „siły wyższej”, przy czym „siła wyższa” oznacza wydarzenie 
nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu 
umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu. 
Wydarzenia takie mogą obejmować w szczególności: wojny, pożary, powodzie, embarga 
przewozowe, strajki oraz oficjalne decyzje organów władzy państwowej, 
b) końcowy termin realizacji umowy – może ulec zmianie w przypadku zmiany 
harmonogramu realizacji projektu będącego załącznikiem do umowy o dofinansowanie 



zawartej przez Zamawiającego z instytucją współfinansującą. 
Zmiana osób uczestniczących w realizacji zamówienia może nastąpić na prośbę Wykonawcy 
uzasadnioną obiektywnymi okolicznościami, po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego kandydatury innej osoby spełniającej warunki zawarte w SIWZ. 
Zmiana podwykonawcy może nastąpić po złożeniu pisemnego wniosku przez wykonawcę i 
jego zaakceptowaniu przez zamawiającego z uwzględnieniem postanowień § 14 ust. 4 wzoru 
umowy. 
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 
6 ustawy Pzp stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. 
Zamówienie uzupełniające musi być zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. 
VI.4)PROCEDURY ODWOŁAWCZE 
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze 

Urząd Zamówień Publicznych - Krajowa Izba Odwoławcza 
ul. Postępu 17 a 
02-676 Warszawa 
POLSKA 
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel. +48 224587840 
Internet: http://www.uzp.gov.pl 
Faks +48 224587700 

VI.4.2)Składanie odwołań 
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Środki ochrony prawnej 
przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w 
uzyskaniu danego zamówienia oraz poniosły lub mogły ponieść szkodę w wyniku naruszenia 
przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Środki ochrony 
prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej uregulowane są w Dziale VI (art. 
179-198g) ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 
759). Termin na wniesienie odwołania określa szczegółowo art. 182 ust. 1 pkt 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań 

Urząd Zamówień Publicznych - Krajowa Izba Odwoławcza 
ul. Postępu 17 a 
02-676 Warszawa 
POLSKA 
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel. +48 224587840 
Internet: http://www.uzp.gov.pl 
Faks +48 224587700 

VI.5)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: 
22.8.2011 
 


