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Załącznik nr 1 do Badania Rynku 

 

Warunki techniczne na 

Dostosowanie, wraz z aktualizacją treści, szkolnego Atlasu geograficznego Polski dla 
niewidomych i słabowidzących w wersji cyfrowej dla trzech technologii druku  

i tłoczenia reliefowego, tj.: papieru puchnącego, termoformowania  
oraz lakieru wypukłego  

 

Informacje ogólne o Atlasie 

Opracowany i wydany przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii  w 2004 r. szkolny Atlas 
geograficzny Polski był pierwszym w Europie tego typu dziełem z zakresu tyflokartografii, 
przeznaczonym dla osób z dysfunkcjami wzroku - niewidomych i słabowidzących. 

Atlas jest formatu A3 (297 x 420 mm). Został wykonany w opracowanej w Polsce technologii 
papieru puchnącego i przeznaczony był zarówno dla dzieci całkowicie niewidomych jak  
i słabowidzących.  

Atlas zawiera 25 plansz mapowych, pogrupowanych w trzy bloki tematyczne oraz 10 plansz 
tekstowych. 

1. Pierwsza część atlasu przedstawia środowisko geograficzne Polski. W tej części 
zawarte są następujące mapy: 

a) mapa podstawowa, skala 1: 3 000 000 
b) krainy geograficzne, skala 1: 2 500 000 
c) tektonika i utwory powierzchniowe, skala 1: 4 000 000 (dwie mapy na jednej 

planszy) 
d) gleby, skala 1: 2 500 000 
e) temperatury stycznia, temperatury lipca, skala 1: 4 000 000 (dwie mapy na jednej 

planszy) 
f) opady atmosferyczne, okres wegetacyjny, skala 1: 4 000 000 (dwie mapy na jednej 

planszy) 
g) wody, skala 1: 2 500 000 
h) ochrona przyrody, degradacja środowiska, skala 1: 4 000 000 (dwie mapy na 

jednej planszy) 

2. Druga część to zagadnienia społeczno-ekonomiczne, do tej części zaliczamy 
następujące mapy: 

a) podział administracyjny, skala 1: 2 500 000 
b) miasta, skala 1: 2 500 000 
c) gęstość zaludnienia, skala 1: 2 500 000 
d) użytkowanie ziemi, skala 1: 2 500 000 
e) rolnictwo, skala 1: 6 000 000 (sześć map na jednej planszy dot. uprawy i hodowli 

pszenicy, żyta, ziemniaków, buraków cukrowych, trzody chlewnej, bydła) 
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f) wydobycie surowców, skala 1: 2 500 000 
g) elektrownie i rafinerie, huty metali, skala 1: 4 000 000 (dwie mapy na jednej 

planszy) 
h) przemysł elektromaszynowy, przemysł chemiczny, skala 1: 4 000 000 (dwie mapy 

na jednej planszy) 
i) przemysł włókienniczy, mineralny, spożywczy i drzewno-papierniczy, skala  

1: 2 500 000 
j) ośrodki i okręgi przemysłowe, skala 1: 2 500 000 
k) drogi, skala 1: 2 500 000 
l) koleje, skala 1: 2 500 000 
m) turystyka, skala 1: 2 500 000 
 

3. Ostatnia, trzecia część, zatytułowana „Polska w Europie”, pokazuje nasz kraj  
w szerszym kontekście geograficznym i politycznym. Do tej części zaliczamy 
następujące mapy: 

a) Europa Środkowa, skala 1: 4 000 000 
b) Polska przed i po II wojnie światowej, skala 1: 4 000 000 
c) Morze Bałtyckie, skala 1: 5 000 000 
d) Unia Europejska, skala 1: 15 000 000 

Atlas geograficzny Polski opracowany jest w wersji cyfrowej w postaci plików wektorowych 
CDR oraz w postaci plików rastrowych PDF. i JPEG. Egzemplarz w formie analogowej 
dostępny jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 

Materiały potrzebne do realizacji niniejszego zamówienia, takie jak: pliki cyfrowe 
poszczególnych map Atlasu geograficznego Polski (pliki formatu CorelDraw oraz w postaci 
PDF. i JPEG.) oraz inne niezbędne dane będące w posiadaniu Zamawiającego, zostaną 
udostępnione Wykonawcy po podpisania umowy. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Niniejszy przedmiot zamówienia dotyczy dostosowania wraz z aktualizacją treści szkolnego 
Atlasu geograficznego Polski dla niewidomych i słabowidzących w wersji cyfrowej dla 3 
technologii druku i tłoczenia reliefowego, tj.: papieru puchnącego, termoformowania oraz 
lakieru wypukłego. 

W związku z powyższym, dla wydanego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii  
w 2004 r. w technologii papieru puchnącego Atlasu geograficznego Polski,  Wykonawca 
będzie zobowiązany do:  

1. Opracowania założeń redakcyjno-technicznych dostosowania i aktualizacji treści 
szkolnego Atlasu geograficznego Polski dla niewidomych i słabowidzących w wersji 
elektronicznej dla 3 technologii druku i tłoczenia reliefowego, tj.: papieru puchnącego, 
termoformowania oraz lakieru wypukłego. 

2. Aktualizacji treści merytorycznych i nazewnictwa geograficznego poszczególnych 
plansz Atlasu i ewentualnie zaproponowanie nowych zagadnień do zaprezentowania 
na mapach wpasowujących się w zakres treści Atlasu geograficznego Polski. 
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3. Redakcji kartograficznej map zawartych w Atlasie pod kątem aktualizacji treści 
prezentowanych na mapach. 

4. Korekty tyflokartograficznej map zawartych w Atlasie - dostosowując prezentowane 
elementy treści mapy do możliwości percepcyjnych osób niewidomych  
i słabowidzących. 

5. Korekty tyflograficznej poszczególnych plansz Atlasu - dostosowując grafikę 
dotykową do możliwości odczytania dotykiem treści map przez osoby niewidome lub 
słabowidzące, w tym m.in. dobór odpowiednich parametrów technicznych 
zastosowanych znaków, sygnatur, faktur pod kątem trzech w/w technologii. 

6. Korekty materiałów tekstowych związanych z treściami Atlasu i ewentualnymi 
zmianami. 

7. Korekty opisów i skrótów brajlowskich zastosowanych w Atlasie. 

8. Przygotowania nagrań dźwiękowych opisów i informacji dotyczących Atlasu. 

9. Dostosowania opracowań tyflokartograficznych zaktualizowanych plansz Atlasu pod 
3 technologie druku reliefowego, tj.: papieru puchnącego, termoformowania oraz 
lakieru wypukłego. 

10. Dostosowania opracowań tyflograficznych zaktualizowanych plansz Atlasu pod 3 
technologie druku i tłoczenia reliefowego, tj.: papieru puchnącego, termoformowania 
oraz lakieru wypukłego. 

11. Wykonania próbnych wydruków opracowanych map Atlasu w trzech technologiach, 
tj.: papieru puchnącego, termoformowania oraz lakieru wypukłego do weryfikacji 
prawidłowości ich wykonania przez osoby niewidome i słabowidzące. 

12. Przeprowadzenia weryfikacji opracowanych map Atlasu przez osoby niewidome  
i słabowidzące mające zaawansowane doświadczenie w pracach nad nakładowymi 
wydaniami atlasów tyflologicznych. 

13. Wykonania ewentualnej korekty opracowanych map Atlasu po weryfikacji przez 
osoby niewidome i słabowidzące. 

14. Przygotowania do druku plików cyfrowych map Atlasu w wersji tylko dla 
słabowidzących dostosowanych do 3 technologii druku i tłoczenia reliefowego: 
papieru puchnącego, termoformowania oraz lakieru wypukłego. 

15. Przygotowania do druku plików cyfrowych map Atlasu w wersji tylko dla 
niewidomych dostosowanych do 3 technologii druku i tłoczenia reliefowego: papieru 
puchnącego, termoformowania oraz lakieru wypukłego. 

16. Przygotowania do druku plików cyfrowych map Atlasu w wersji łącznej dla 
niewidomych i słabowidzących dostosowanych do 3 technologii druku i tłoczenia 
reliefowego: papieru wypukłego, termoformowania oraz lakieru wypukłego. 

17. Przygotowania ostatecznej wersji zaktualizowanego wydania Atlasu geograficznego 
Polski dla niewidomych i słabowidzących jako plików drukarskich zamkniętych  
w postaci wektorowej oraz rastrowej (CDR, PDF, TIFF), a także w przypadku 
załączników tekstowych w postaci plików tekstowych (DOC/DOCX, WINBRAJL / 
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DUXBURY), pod 3 technologie druku i tłoczenia reliefowego dla niewidomych i 
słabowidzących, tj.: papieru puchnącego, termoformowania oraz lakieru wypukłego: 
 
a. Technologia papieru puchnącego 

Na specjalnym papierze o formacie A3 (zwanym papierem puchnącym, pęczniejącym, 
mikrokapsułkowym) pokrytym warstwą mikrokapsułek alkoholu, z przygotowanych 
uprzednio plików następuje druk warstwy zarówno pełno kolorowej jak i reliefowej. 
Druk wykonywany jest przy pomocy drukarki laserowej. Drugim etapem jest proces 
wygrzewania wydrukowanych arkuszy w jednym z dostępnych na rynku urządzeń 
termicznych. Proces wygrzewania pozwala otrzymać jednoznacznie czytelny, zarówno 
dla niewidomych jak i słabowidzących, arkusz mapy. 

b. Technologia termoformowania 

Z przygotowanych plików graficznych arkuszy mapowych przygotowuje się 2 wersje 
graficzne każdego z arkuszy: wersję reliefową (dla niewidomych) oraz wersję płaską 
(dla słabowidzących). Na podstawie wersji reliefowej wykonuje się matrycę, która jest 
podstawą do wykonywania tłoczeń warstwy arkuszy przeznaczonej dla odbiorcy 
niewidomego. Tłoczenie warstwy reliefowej odbywa się w technologii 
termoformowania na materiale plastycznym typu PET o grubości 0,25 mm. Druk 
warstwy przeznaczonej dla słabowidzących odbywa się w dowolnej, wybranej 
technologii druku płaskiego dla widzących. Po wytłoczeniu oraz wydrukowaniu obu 
warstw następuje proces ich łączenia.  

c. Technologia sitodruku 

Z przygotowanych plików graficznych arkuszy mapowych przygotowuje się dwie 
wersje każdego z arkuszy: wersję reliefową (dla niewidomych) oraz wersję płaską (dla 
słabowidzących). Na podstawie wersji reliefowej przygotowuje się kliszę, która jest 
podstawą do wykonania sita drukarskiego. Na sicie drukarskim drukowana jest 
przeźroczysta, reliefowa warstwa arkusza mapowego. Warstwa ta jest drukowana na 
pełnokolorowej (przeznaczonej dla słabowidzących) warstwie wydrukowanej  
w dowolnej technologii druku płaskiego.  

Przekazanie opracowania 

Wykonawca, w ramach prac objętych niniejszym zamówieniem, zobowiązany jest do 
przekazania Zamawiającemu następujących materiałów: 

1. Założeń redakcyjno-technicznych dostosowania i aktualizacji treści szkolnego Atlasu 
geograficznego Polski dla niewidomych i słabowidzących w formie elektronicznej dla 
3 technologii druku reliefowego dla niewidomych i słabowidzących, tj.: papieru 
puchnącego, termoformowania oraz lakieru wypukłego. 

2. Zaktualizowanego wydania Atlasu geograficznego Polski dla niewidomych  
i słabowidzących w wersji elektronicznej w postaci edycyjnych oraz zamkniętych 
plików drukarskich wektorowych i rastrowych (CDR, PDF, TIFF), a także  
w przypadku załączników tekstowych w postaci plików tekstowych: (DOC/DOCX, 
WINBRAILLE/DUXBURY) opracowanych oddzielnie dla 3 technologii druku  
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i tłoczenia reliefowego dla niewidomych i słabowidzących, tj.: papieru puchnącego, 
termoformowania oraz lakieru wypukłego, w wersji: 

a) tylko dla niewidomych, 

b) tylko dla słabowidzących, 

c) dla niewidomych i słabowidzących. 

3. Elementów dodatkowych stanowiących integralną część Atlasu, w postaci 
elektronicznej, obejmujących załączniki tekstowe (pliki formatu: DOC/DOCX, 
WINBRAILLE/DUXBURY), nagrania dźwiękowe opisów i informacji dotyczących 
Atlasu (pliki formatu: WAV oraz MP3), zgodnie z warunkami technicznymi.  

Termin wykonania  

Termin wykonania zamówienia: do dnia 18 grudnia 2017 r.  

 


