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I  DEFINICJE I PRZEPISY  

I.1 Definicje 
O ile w niniejszych warunkach technicznych wyraźnie nie wskazano inaczej, następujące 
terminy będą miały następujące znaczenie: 
Etap Cyfryzacji Etap prac realizowany w ramach umowy na „Cyfryzację analogowych 

zdjęć lotniczych” zakończony przekazaniem zamawiającemu 
Produktów Cyfryzacji 

Materiały 
PZGiK 

Analogowe fotogrametryczne zdjęcia lotnicze wraz z dostępną 
dokumentacją, wydawane Wykonawcy przez Centralny Ośrodek 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, dla których Wykonawca 
opracuje Produkty Cyfryzacji. 

Produkty 
Cyfryzacji 

Wyniki realizacji pojedynczego Etapu Cyfryzacji, na które składają się:  
1. Produkt 1 - fotogrametryczne zdjęcia lotnicze przetworzone do 

postaci cyfrowej – skany,  
2. Produkt 2 - plik wektorowy zgodny ze wzorem przekazanym 

przez CODGiK zawierający wyznaczone środki rzutów i 
pozyskane metadane dla wszystkich przetworzonych zdjęć,  

3. Produkt 3 - pliki zawierające przybliżoną georeferencję 
wszystkich przetworzonych do postaci cyfrowej zdjęć 
analogowych (pliki TFW), 

4. Produkt 4 - raport  dostawy dostarczany przez Wykonawcę,  
 

Inspektor 
Nadzoru i 
Kontroli (INiK) 

Podmiot wyłoniony przez Zamawiającego w odrębnym postępowaniu 
przetargowym, którego obowiązkiem jest wspieranie Zamawiającego w 
kontaktach z Wykonawcami przy monitorowaniu realizacji zamówień 
oraz ich niezależnej Kontroli i weryfikacji. 

Kontrola  Pod pojęciem Kontroli rozumie się kontrolę realizacji zamówienia, w 
szczególności kontrolę ilościową i jakościową przedmiotu umowy 
dostarczanego przez Wykonawców do odbioru oraz dostarczanego po 
usunięciu stwierdzonych w trakcie odbioru wad oraz niezgodności jego 
wykonania z zapisami warunków technicznych. 

Dokumentacja 
Cyfryzacji 

Plan realizacji zamówienia 

Protokół 
odbioru Etapu 
Cyfryzacji 

 Dokument potwierdzający odbiór przedmiotu umowy opracowanego w 
ramach danego Etapu Cyfryzacji 
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I.2 Obowiązujące przepisy krajowe 
1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 

2011 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz 
ortofotomapy i numerycznego modelu terenu.(Dz.U. z 2011r. Nr 263 poz. 1571) 

2. Ustawa z dnia 17 maja 1989r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015r. poz. 
520 z późn. zm.) 

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego 
systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. z 2012r. poz. 1247) 

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 
r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów 
sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych 
pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2011r. Nr 
263 poz. 1572) 

5. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (tekst ujednolicony: 
 Dz.U. z 2010r. Nr 182 poz. 1228 z późn.zm.) 

6. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze (Dz.U. z 2013r. poz. 1393 z późn. zm.) 
oraz akty wykonawcze do tej ustawy dotyczące wymagań związanych z wykonywaniem 
przedmiotu zamówienia. 

7. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie 
rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie 
zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 299 poz. 
1772) 

8. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie 
udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 
wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. z 2014r. poz. 917) 

9. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie 
formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, 
zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do pzgik 
(Dz.U. z 2014r. poz. 924) 
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II  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Cyfryzacja analogowych zdjęć lotniczych 
wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz 
z pozyskaniem metadanych, wyznaczeniem środków rzutów i plików TFW.  

III  ZGŁOSZENIE PRACY GEODEZYJNEJ  
1. Przedmiot umowy podlega zgłoszeniu w Centralnym Ośrodku Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej (CODGiK) w Warszawie. Obowiązek zgłoszenia pracy 
wynika z art. 12 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

2. Formularz zgłoszenia pracy geodezyjnej stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia 
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy 
dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o 
wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014 r. poz. 924)). 

3. Materiały źródłowe niezbędne do realizacji umowy udostępniane przez CODGIK to: 
1) Analogowe zdjęcia lotnicze wraz z dostępną dokumentacją. 
2) Ortofotomapa. 
3) W celu dokonania przekazania ortofotomapy, Wykonawca dostarczy do siedziby 

CODGiK dyski zewnętrzne o parametrach: 
a) USB 3.0, 
b) system plików FAT32 lub NTFS, 
c) 2,5”. 

4. Podstawą do przyjęcia zbiorów danych do państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego stanowi Protokół odbioru Etapu Cyfryzacji. Jeden egzemplarz 
Protokołu odbioru Etapu Cyfryzacji Zamawiający przekaże do CODGiK. 

IV  ORGANIZACJA REALIZACJI ZAMÓWIENIA  
1. Językiem obowiązującym podczas realizacji zamówienia jest język polski. 
2. Wszelkie spotkania stron będą odbywały się w ustalonym przez strony terminie w 

miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
3. Każde spotkanie opisane będzie w postaci notatki sporządzanej przez przedstawiciela 

Zamawiającego. Notatka wymaga sygnowania przez przedstawicieli stron. Notatka 
powinna zawierać w szczególności: listę osób biorących udział w spotkaniu, wykaz 
omawianych problemów, uzgodnione wnioski oraz terminy realizacji zobowiązań i 
podmioty za nie odpowiedzialne. 

4. Kierownicy Zamówienia powinni być wyznaczeni przez strony w ciągu 7 dni od 
podpisania umowy. O zmianie Kierownika druga strona zostanie poinformowana w 
formie pisemnej, co wywołuje skutki z chwilą doręczenia powiadomienia. 
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5. Kierownicy Zamówienia odpowiedzialni są za bieżącą, zgodną z umową i warunkami 
technicznymi realizację zamówienia oraz rozwiązywanie problemów związanych z jego 
realizacją.  

 

IV.1 Dostawy Produktów Cyfryzacji 
1. W ramach realizacji umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Produkty 

Cyfryzacji wykonane w ramach Etapu Cyfryzacji. 
2. Produkty Cyfryzacji dostarczone w ramach Etapu Cyfryzacji muszą być kompletne i 

spełniać warunki postawione w umowie i warunkach technicznych wraz z załącznikami. 
3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Produkty Cyfryzacji wykonane w ramach  

Etapu Cyfryzacji zgodnie z poniższymi wymaganiami: 
1) Produkty Cyfryzacji będą dostarczane zgodnie z harmonogramem realizacji 

umowy do Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 
Warszawie w dni robocze w godzinach 8:00-14:00, ul. Jana Olbrachta 94B, 01-102 
Warszawa. 

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany adresu dostawy Produktów 
Cyfryzacji, o których mowa w pkt 1). O zmianie adresu poinformuje Wykonawcę 
co najmniej na 7 dni przed planowaną dostawą. 

3) Zamawiający przewiduje dostarczenie przedmiotu umowy: 
a) osobiście, 
b) za pośrednictwem kuriera (wyłącznie na odpowiedzialność Wykonawcy) 

z dopiskiem „CAPAP CYFRYZACJA – Etap Cyfryzacji Nr….”.  
Opłatę kurierską pokrywa Wykonawca.  

4) Wykonawca dostarcza Produkty Cyfryzacji na dyskach zewnętrznych wraz z 
wypełnionym i podpisanym Protokołem dostarczenia Produktów Cyfryzacji. 
Dostarczenie Zamawiającemu poszczególnych Produktów Cyfryzacji wykonanych 
w ramach  Etapu Cyfryzacji uznaje się za dokonane z datą potwierdzenia tego faktu 
przez Zamawiającego. Szablon Protokołu dostarczenia Produktów Cyfryzacji 
stanowi Załącznik Nr 8 do SOPZ.  

5) Dostarczenie Produktów Cyfryzacji do Zamawiającego nastąpi zgodnie z 
Harmonogramem realizacji zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1. 

4. Nośnik danych 
1) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Produkty Cyfryzacji wykonane w ramach  

Etapu Cyfryzacji w jednej kopii danych. 
2) Produkty Cyfryzacji wykonane w ramach  Etapu Cyfryzacji dostarczane są na 

dyskach zewnętrznych o parametrach: 
a) USB 3.0, 
b) system plików FAT32 lub NTFS, 
c) 2,5”. 

3) Każde Produkty Cyfryzacji wykonane w ramach danego Etapy Cyfryzacji muszą 
zostać nagrane na kolejnych dyskach USB numerowanych : i / n (gdzie „i” - 
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kolejny numer nośnika w ramach danego Etapu, „n” – liczba wszystkich 
przekazywanych nośników w ramach Etapu). 
Produkty Cyfryzacji muszą być zapisane na nośniku danych w folderze z numerem 
Etapu Cyfryzacji i rozdzielone na podfoldery. Produkt 2 należy umieścić w 
katalogu ‘METADANE’, Produkt 4 w katalogu ‘Raport_dostawy’, a Produkty 
Cyfryzacji 1 i 3 w katalogach odpowiadających numerom robót i numerom pudełek 
w ramach danej roboty, zgodnie ze schematem: Enn\Rmmm\Piii\, gdzie 
a) nn oznacza dwucyfrowy numer Etapu Cyfryzacji, 
b) mmm oznacza numer roboty, 
c) iii oznacza numer pudełka w ramach roboty. 
Przykładowa struktura znajduje się na poniższym schemacie: 

  
 

 
Schemat  1 Struktura katalogowania Produktów Cyfryzacji  

(przykład Etap Cyfryzacji Nr 05) 
 

4) Każdy z dostarczonych dysków musi posiadać indywidualny przewód USB (w 
razie konieczności zasilacz) oraz opakowanie. 

5) Zasada opisywania nośnika danych 
a) Etykieta zawiera takie informacje jak: 

– nadany identyfikator zgłoszenia prac, 
– cel lub zakładany wynik zgłaszanych prac geodezyjnych, 
– miejsce na identyfikator ewidencyjny zasobu o minimalnych wymiarach 

1,5 cm x 8cm, 
– skrót: CAPAP Cyfryzacja, 
– numer Etapu Cyfryzacji, 
– numer dysku: i / n (gdzie „i” - kolejny numer nośnika w ramach danego 

Etapu, „n” – liczba wszystkich przekazywanych nośników w ramach 
Etapu), 
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– Wykonawca pracy: (nazwa uczestników konsorcjum z wyróżnieniem 
lidera), 

– numer wersji danych: („1”-wersja przedkładana w ramach pierwszego 
formalnego przekazania, „2” – wersja przedkładana po raz drugi po 
usunięciu wad z poprzedniej kontroli itd.), 

– data przekazania w formacie dd.mm.rrrr, 
b) Rozmiar etykiety samoprzylepnej powinien być dostosowany do wielkości 

dysku USB, a użyta wielkość czcionki musi zapewnić czytelność tekstu. 
Formatowanie tekstu należy zastosować jak w podanym poniżej wzorze. 

c) Wzór etykiety  

 
5. Zwrotowi podlega dysk zewnętrzny z Produktami Cyfryzacji wykonanymi w ramach  

Etapu Cyfryzacji dostarczony do Zamawiającego przez Wykonawcę, dla którego 
Zamawiający wystawi Raport Kontroli ze statusem „nie spełnia wymagań”. Wykonawca 
ustali z Zamawiającym termin odbioru dysku za pośrednictwem adresu e-mail 
capap3D_cyfryzacja@codgik.gov.pl. Odbiór dysku Wykonawca dokona osobiście w 
siedzibie CODGiK.  

 

IV.2 Kontrola po stronie Zamawiającego 
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia wykonania Kontroli podmiotowi 

wyłonionemu w drodze odrębnego postępowania przetargowego – Inspektorowi 
Nadzoru i Kontroli, którego zalecenia i wytyczne będą wiążące dla Wykonawcy przy 
zachowaniu warunków umowy. 

Identyfikator zgłoszenia prac: DFT.7201.1.2015 
 

Cyfryzacja analogowych zdjęć lotniczych 
 

CAPAP Cyfryzacja 
Etap Cyfryzacji Nr 15 

 
Wykonawca pracy: Lider konsorcjum  
  AAAAAAAA 
  BBBBBBBB 
 
 
Dysk numer: 1 / 1 
Wersja numer: 1 
Data przekazania: 11.09.2016 

I d e n t y f i k a t o r  e w i d e n c y j n y  
z a s o b u  
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2. Zamawiający lub działający w jego imieniu Inspektor Nadzoru i Kontroli wykona 
Kontrolę polegającą na kontroli ilościowej i jakościowej Produktów Cyfryzacji pod 
kątem ich zgodności z wymaganiami postawionymi w umowie i warunkach 
technicznych wraz z załącznikami, na podstawie której wystawi Protokół odbioru Etapu 
Cyfryzacji bądź wezwie Wykonawcę do usunięcia wad. 

3. Kontrola ilościowa będzie polegała co najmniej na: 
1) skontrolowaniu kompletności, 
2) skontrolowaniu możliwości poprawnego odczytania zapisanych danych, 
3) sprawdzeniu poprawności nazw plików i katalogów, 
4) sprawdzeniu poprawności struktury katalogowania, 
5) kontroli formatu plików, 

4. Kontrola jakościowa będzie polegała na sprawdzeniu zgodności opracowania Produktów 
Cyfryzacji z postawionymi wymaganiami jakościowymi opisanymi w szczególności w 
rozdziale V oraz rozdziale VI niniejszych warunków technicznych wraz załącznikami. 

5. Katalog błędów stanowiący Załącznik Nr 5 do niniejszego dokumentu zawiera 
przykładowe błędy i wady Produktów Cyfryzacji. Dokument ten podlega aktualizacji w 
trakcie realizacji zamówienia, a wszelkie wprowadzane zmiany wymagają akceptacji 
obu stron. 

6. Zamawiający po wykryciu poważnych wad Produktów Cyfryzacji dostarczonych przez 
Wykonawcę w procesie Kontroli może wstrzymać kontrolę i nadać status „nie spełnia 
wymagań” dla Produktów Cyfryzacji wykonanych w ramach danego Etapu Cyfryzacji.. 

7. Zamawiający lub działający w jego imieniu Inspektor Nadzoru i Kontroli  wykona 
Kontrolę polegającą na kontroli Dokumentacji Cyfryzacji pod kątem jej zgodności z 
wymaganiami postawionymi w umowie i rozdziale 0 niniejszych warunków 
technicznych wraz z załącznikami. 

8. Zamawiający lub działający w jego imieniu Inspektor Nadzoru i Kontroli ma prawo do 
bieżącej kontroli postępu realizacji prac po stronie Wykonawcy. 
 

IV.3 Komunikacja  

IV.3.1 Kontakt z Zamawiającym 
1. Wszelkie sprawy związane ze zgłoszeniem do Zamawiającego zagadnień związanych z: 

1) wyjaśnianiem i rejestracją zagadnień formalnych i technicznych związanych z 
realizacją umów, 

2) problemami z działaniem środowiska Jira / Confluence Zamawiającego, 
należy kierować na adres e-mail capap3D_biuro@gugik.gov.pl. 

2. Wszelkie zagadnienia, które nie są lub nie zostały opisane w powyższych zakresach 
należy kierować zgodnie z umową paragraf 14 ustęp 5.  
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V WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

V.1 Układ odniesień przestrzennych 
1. Obowiązującym układem sytuacyjnym dla Produktów jest układ współrzędnych PL-

1992,  
o którym mowa w przepisach dotyczących państwowego systemu odniesień 
przestrzennych.  

V.2 Podział na Etapy Cyfryzacji 
1. Etap Cyfryzacji stanowi etap prac realizowanych w ramach umowy na „Cyfryzację 

analogowych zdjęć lotniczych” zakończony przekazaniem zamawiającemu Produktów 
Cyfryzacji i podlegający w całości kontroli i odbiorowi. 

2. Wykonawca opracuje Produkty Cyfryzacji dla określonej liczby Materiałów PZGiK 
przekazywanych przez Zamawiającego dla danego Etapu Cyfryzacji. Materiały PZGiK 
wydawane są w pudłach i zawierają co najmniej liczbę Materiałów PZGiK wskazaną w 
harmonogramie realizacji zamówienia dla danego Etapu Cyfryzacji i nie więcej niż 
105% tej liczby. 

3. Zasada numerowania Etapów Cyfryzacji. 
Każdy Etap Cyfryzacji posiada unikalny, kolejny numer składający się z dwóch cyfr 
arabskich.  

V.3 Przekazanie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
(PZGiK) 

1. W ramach zgłoszenia o którym mowa w rozdziale III Centralny Ośrodek Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej wyda do realizacji zamówienia materiały pochodzące z 
państwowego zasobu geodezyjnego w zakresie: 
1) zdjęć analogowych w ponumerowanych pudłach wraz z dostępną dokumentacją, 
2) ortofotomapy przekazanej przy pierwszym Etapie prac. 

2. Zdjęcia będą wydawane etapami zgodnie z harmonogramem stanowiącym Załącznik Nr 
1. Przy każdym wydaniu zdjęć tworzony będzie Protokół przekazania CODGiK, który 
podlega uzgodnieniu i akceptacji przez Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej i Wykonawcę prac. 

3. Weryfikacja Protokołu przekazania CODGiK z materiałem analogowym odbywać się 
będzie w siedzibie Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 
obecności obu stron. 

4. Protokół przekazania CODGiK jest podstawą rozliczenia ilościowego Etapu Cyfryzacji 
w zakresie: 
1) wydania Wykonawcy Materiałów PZGiK, 
2) przekazania Produktów Cyfryzacji do Zamawiającego, 

5. Zdjęcia w wersji analogowej wymienione w Protokole przekazania CODGiK są 
integralnym załącznikiem do protokołu. 

6. Nie dopuszcza się wymiany zdjęć, zmiany lokalizacji zdjęć między kopertami, pudłami i 
Etapami prac  
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7. Nie dopuszcza się zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia wydanego zdjęcia.  
8. Wzór Protokołu przekazania CODGiK stanowi Załącznik Nr 3 
9. Wzór szczegółowego wykazu przekazywanych zdjęć stanowi Załącznik Nr 4. 

DOKUMENTACJA CYFRYZACJI – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE  

V.4 Dostawa Dokumentacji Cyfryzacji  
1. Wykonawca dostarcza Zamawiającemu Dokumentację Cyfryzacji drogą elektroniczną w 

tym przede wszystkim za pośrednictwem środowiska aplikacyjnego Jira/Confluence. 
Podręcznik użytkownika narzędzi Confluence i Jira zostanie przekazany w terminie 7 
dni od zawarcia umowy.  

2. Odebranie przez Zamawiającego Dokumentacji Cyfryzacji: 
1) nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dostarczenia Produktów bez wad, 
2) nie uprawnia Wykonawcy do jakichkolwiek roszczeń mających na celu 

przesunięcie terminów Harmonogramu realizacji zamówienia, 
3) nie uprawnia Wykonawcy do zmniejszenia liczby i rodzaju opracowywanych 

Produktów, 
4) nie uprawnia Wykonawcy do żądania wynagrodzenia za ponowne opracowywanie 

tych samych Produktów, 
5) nie uprawnia Wykonawcy do uchylenia się od płacenia lub zmniejszenia 

ewentualnych kar umownych. 

V.5 Plan realizacji zamówienia 
1. Plan realizacji zamówienia podlega odbiorowi przez Zamawiającego, który potwierdzi 

jego odbiór wystawieniem Protokołu odbioru Planu realizacji zamówienia. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do Zamawiającego Planu realizacji 

zamówienia w formie elektronicznej najpóźniej na 14 dni po zawarciu umowy. 
3. Zamawiający w ciągu 14 dni od daty przekazania przez Wykonawcę Planu realizacji 

zamówienia wystawi Protokół odbioru Planu realizacji zamówienia bądź wezwie 
Wykonawcę do usunięcia wad w dostarczonym dokumencie. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad i ponownego dostarczenia Planu 
realizacji zamówienia w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania. 

5. Plan realizacji zamówienia podlega aktualizacji w trakcie realizacji zamówienia w 
przypadku wystąpienia zmian w stosunku do opisywanej treści i podlega odbiorowi 
Zamawiającego. 
1) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do Zamawiającego 

zaktualizowanego Planu realizacji zamówienia w terminie 7 dni od końca miesiąca, 
w którym zaistniały zmiany. 

2) Odbiór zostanie zrealizowany zgodnie z ust. 3 i 4. 
6. Plan realizacji zamówienia stanowi koncepcję przewidywanej organizacji realizacji 

zamówienia po stronie Wykonawcy i powinien zawierać następujące elementy: 
1) przewidywaną strukturę organizacyjną i plan komunikacji,  
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2) podział zadań w przypadku wykonawcy wielopodmiotowego (np.: konsorcjum 
firm), 

3) wykaz osób sprawujących nadzór nad realizacją zamówienia, 
4) inne elementy organizacji przedsięwzięcia, które Wykonawca uznaje za ważne dla 

sprawnej organizacji i zachowania jakości. 
Szablon dokumentu Planu realizacji zamówienia stanowi Załącznik Nr 7 do 
niniejszego dokumentu. 

7. Format zapisu i nazewnictwo plików 
1) Obowiązującą formą dokumentu jest plik w formacie PDF umożliwiający 

wyszukiwanie wyrazów. Forma skanów nie jest akceptowana. 
2) Nazwa pliku składa się z oznaczenia: 

a) numeru Części (ozn. CZ[nr części]), 
b) skrótu nazwy dokumentu (ozn. PRZ), 
c) daty przekazania dokumentu do Zamawiającego (ozn.rrrr.mm.dd), 
d) rozszerzenia .pdf, 
zgodnie ze wzorem:   CZ[nr części]_PRZ_rrrr.mm.dd.pdf,  np.: 
CZ1_PRZ_2016.06.12.pdf 
 

VI  PRODUKTY CYFRYZACJI – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE . 

VI.1 Produkt 1 – fotogrametryczne zdjęcia lotnicze przetworzone do postaci cyfrowej – 
skany 

1. Produkt 1 to fotogrametryczne zdjęcia lotnicze wchodzące w skład państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego przetworzone do postaci cyfrowej – skany. 
Przetworzenie nastąpi poprzez zeskanowanie analogowych fotogrametrycznych zdjęć 
lotniczych utrwalonych na nośniku – kliszy fotograficznej lub papierze, 
przechowywanych w centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego w postaci negatywów, diapozytywów lub odbitek stykowych pociętych 
na klatki w formacie 18 cm x 18 cm lub 23 cm x 23 cm. 
1) Szczegółowe parametry skanowania: 

a) skanowaniu podlega fizyczna wielkości nośnika – wraz ze znaczkami 
tłowymi, opisem pozaramkowym i zegarami; 

b) w przypadku materiału źródłowego w postaci klisz oraz odbitek stykowych 
czarno – białych: wymaga się skanowania w skali szarości. W przypadku 
materiału źródłowego w postaci klisz oraz odbitek stykowych barwnych: 
wymaga się skanowania w trybie RGB; 

c) głębia bitowa: 8 bitów na kanał; 
d) optyczna wielkość piksela skanowania: 14 µm; 
e) parametry skanowania muszą być dobrane tak, aby  wartości radiometryczne 

pikseli obejmujących odfotografowany obraz terenu obejmowały minimum 
120 poziomów, bez występowania pikseli o skrajnych wartościach 
radiometrycznych: 0 i 255, a najczęściej występująca wartość radiometryczna 
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była z przedziału od 50 do 205; 
f) format zapisu plików: TIFF z kompresją JPEG, stopień kompresji q=4 lub 

q=5 (przy założeniu, że 1<q<100, gdzie q=1 oznacza najmniejszą kompresję a 
q=100 oznacza kompresję największą) wraz z zapisem pełnej piramidy 
obrazowej metodą próbkowania Gaussian; 

g) pliki skanów dla zdjęć z nalotów wschód-zachód, północ-południe 
wykonawca  zorientuje do północy; 

h) zeskanowane zdjęcie nie może zawierać smug, zanieczyszczeń i innych 
błędów niewystępujących na oryginale; 

i) nie dopuszcza się występowania tzw. pierścieni Newtona; 
j) nie dopuszcza się jakiejkolwiek obróbki obrazów po zeskanowaniu, w 

szczególności wyrównywania tonalnego, rozciągania histogramu, 
wyostrzania, usuwania szczegółów obrazu a także zanieczyszczeń. 

2) Skanowanie należy wykonać za pomocą skanerów fotogrametrycznych lub innych 
skanerów płaskich o następujących parametrach: 
a) powierzchnia skanowania umożliwiająca zeskanowanie fizycznej wielkości 

nośnika – wraz ze znaczkami tłowymi, opisem pozaramkowym i zegarami; 
b) optyczna wielkość piksela skanowania  nie większa niż 14 µm (1814 dpi); 
c) głębia optyczna (dynamika) D>4;  
d) skanowanie materiałów transparentnych w całym zakresie pracy sensora. 

3) Nazewnictwo i lokalizacja plików 
a) nazwa pliku zeskanowanego zdjęcia lotniczego składa się z oznaczenia: 

− nazwy skanu zdjęcia składającej się z numeru szeregu spisanego z 
koperty i numeru zdjęcia spisanego z nośnika (wraz z początkowymi 
zerami). Numery szeregu i zdjęcia rozdzielone są podkreślnikiem (ozn. 
[nr szeregu_nr zdjęcia]) 

− rozszerzenia .tif 
zgodnie ze wzorem: [nr szeregu]_[nr zdjęcia].tif np. 5_0029.tif 

b) lokalizacja plików zgodna ze schematem podanym w punkcie IV.1.4 ppkt 
3). 

2. Przykładowe wady Produktu 1 przedstawia Katalog błędów jako Załącznik Nr 5 do 
niniejszych warunków technicznych.  

VI.2 Produkt 2 – Plik ze środkami rzutów i metadanymi 
1. Produkt 2 to plik z wyznaczonymi środkami rzutów i pozyskanymi metadanymi dla 

Produktu 1 w formacie ESRI shape. Pozyskaniu podlegają: 
1) metadane opisujące zbiory danych dotyczące zdjęć, zawierające szczegółowe 

informacje (w nawiasach podano wyjaśnienia nazw atrybutów, dodatkowe 
wyjaśnienia oraz przykłady): 
1) numer zgłoszenia pracy geodezyjnej ([nrZglosz]  np. M-34-034/09); 
2) numer roboty([robota], nie są dopuszczalne spacje np. 144A); 
3) numer szeregu([nrSzer], nie są dopuszczalne spacje, np. 1, 18, 2z); 
4) numer zdjęcia ([nrZdj], jeżeli numer zdjęcia jest krótszy niż 4 znaki, 

dopełniany jest do 4 znaków zerami wiodącymi np. 0005, 0125, 1405); 
5) format zbioru danych ([format], atrybut przyjmuje wartość TIFF); 
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6) wielkość zdjęcia ([formatZdj], np. 23 dla zdjęć 23 x 23 cm); 
7) przestrzeń barwną ([kolor], atrybut przyjmuje wartość RGB dla zdjęć 

kolorowych lub B/W dla zdjęć w skali szarości); 
8) podstawowe przeznaczenie zdjęć ([przeznacz], atrybut przyjmuje wartość 

„Aktualizacja danych”); 
9) metodę lub technikę wykonania zdjęcia ([rodzajZdj], atrybut przyjmuje 

wartość „analogowe”); 
10) mianownik skali zdjęcia ([mianSkali] np. 13000, nie są dopuszczalne spacje); 
11) datę wykonania zdjęcia ([dtWyk], pełna data w formacie rrrr-mm-dd, lub rok 

w formacie rrrr, jeżeli nie da się ustalić dokładnej daty wykonania zdjęcia); 
12) pokrycie podłużne ([pokrPodl] wartość pokrycia podłużnego wyrażona w 

procentach np. 60); 
13) pokrycie poprzeczne ([pokrPop] wartość pokrycia poprzecznego wyrażona w 

procentach np. 30); 
14) numer pudełka ([nrPudelka], nie są dopuszczalne spacje); 
15) wykonawcę skanowania ([wykSkanu], skrócona nazwa firmy wykonującej 

skanowanie); 
16) ścieżka względna do pliku skanu ([lokProd], np.  

\E01\R109\P113\16_0302.tif ) 
 

2) środki rzutów X ([x92]), Y ([y92])  określające położenie kamery w momentach 
ekspozycji wyznaczone  z dokładnością położenia: 

��� �
�

��
 [m] 

 
Gdzie: M – mianownik skali zdjęcia, 

RXY – promień wyrażony w jednostkach terenowych, 
co oznacza, że wyznaczony środek rzutu zeskanowanego zdjęcia nie może znajdować 
się na zewnątrz okręgu o środku wyznaczonym przez rzeczywisty środek rzutów i 
promieniu RXY. Rzeczywisty środek rzutów (�����) to punkt wyznaczony w wyniku 
wpasowania zdjęcia na ortofotomapę  przy pomocy transformacji z wykorzystaniem 
minimum 3 punktów. 

2. Plik shape zawierający środki rzutów i metadane powinien być zgodny ze wzorem 
stanowiącym Załącznik nr 2. Zamawiający wymaga struktury plików shape, na którą 
składają się wyłącznie pliki: *.shp *.shx *.dbf. Współrzędne obiektów zapisanych w 
plikach shape wyrażone są w metrach w układzie PL-1992.  

3. Nazewnictwo i lokalizacja plików. 

a) nazwa pliku zawierającego metadane i środki rzutów składa się z oznaczenia: 

− nazwy  (ozn. MetadaneZdj) 
− numeru etapu (ozn. E[nr etapu]) 
− odpowiedniego rozszerzenia .shp, .shx i .dbf, zgodnie z zapisami w pkt 2. 
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zgodnie ze wzorem:  
MetadaneZdj_[nr etapu].shp,  
MetadaneZdj_[nr etapu].shx, 
MetadaneZdj_[nr etapu].dbf   

np.  MetadaneZdj_E02.shp,  
  MetadaneZdj_E02.shx, 
  MetadaneZdj_E02.dbf 

b) lokalizacja plików zgodna ze schematem podanym w punkcie IV.1.4 ppkt 3) 
pliki należy umieścić w katalogu METADANE. 

4. Wykonawca w przypadku występowania różnego numeru zdjęcia na liczniku i 
zapisanego na zdjęciu, jako numer zdjęcia o którym mowa w punkcie 1.1) 4) wpisze w 
pliku shape numer zdjęcia z licznika. 

5. W przypadku wystąpienia tego samego numeru zdjęcia dla szeregu, roboty i pudła, 
Wykonawca skontaktuje się z Zamawiającym celem ustalenia postępowania. 

VI.3 Produkt 3 – Pliki TFW 
1. Produkt 3 to pliki TFW zawierające georeferencję zdjęć. Pliki TFW należy utworzyć na 

podstawie wyznaczonych środków rzutów (Produkt 2), a także informacji o kierunku 
lotu, skali i formatu zdjęcia oraz rozdzielczości skanowania, z uwzględnieniem 
obrócenia skanu. 

2. Położenie środka fragmentu skanu, obejmującego odfotografowany obraz terenu, 
wynikający z georeferencji zapisanej w pliku TFW (środek rzutów zdjęcia 	���� 
wyznaczony z przecięcia linii łączących znaczki tłowe), musi być wyznaczone z 
dokładnością: 

��� �
�

��
 [m] 

 
Gdzie: 
M – mianownik skali zdjęcia, 
RXY – promień wyrażony w jednostkach terenowych, 

tj. wynikający z georeferencji zapisanej w pliku tfw środek rzutu cyfryzowanego 
zdjęcia nie może znajdować się na zewnątrz okręgu o środku wyznaczonym przez 
rzeczywisty środek rzutów i promieniu RXY. Rzeczywisty środek rzutów (�����) to 
punkt wyznaczony w wyniku wpasowania zdjęcia na ortofotomapę przy pomocy 
transformacji z wykorzystaniem minimum 3 punktów. 

3. Po wczytaniu pliku skanu wraz z georeferencją w pliku TFW, skręcenie obrazu terenu 
nie może odbiegać o więcej niż 5 stopni od rzeczywistego obrazu terenu widocznego na 
ortofotomapie. Zatem po przesunięciu obrazu zdjęcia z punktu 	���� (przecięcia linii 
łączących znaczki tłowe) do rzeczywistego środka rzutów �����, kąt między liniami od 
środka rzutów do punktów na obrazie zdjęcia i odpowiadającym im punktom w terenie 
nie może przekraczać 5 stopni. 

4. Nazewnictwo i lokalizacja plików. 
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a) nazwa pliku TFW jest analogiczna do nazw plików skanów i składa się z 
oznaczenia: 

− nazwy skanu zdjęcia składającej się z numeru szeregu spisanego z 
koperty i numeru zdjęcia spisanego z nośnika (wraz z początkowymi 
zerami). Numery szeregu i zdjęcia rozdzielone są podkreślnikiem (ozn. 
[nr szeregu_nr zdjęcia]) 

− rozszerzenia .tfw 
zgodnie ze wzorem: [nr szeregu]_[nr zdjęcia].tfw np. 5_0029.tfw 

b) lokalizacja plików zgodna ze schematem podanym w punkcie IV.1.4 ppkt 3) 
pliki należy umieścić w katalogu SKANY. 

 

VI.4 Raport dostawy 

1. Raport dostawy Produktów dla Zamawiającego. 

1) Raport dostawy dotyczy Produktów Cyfryzacji z jednego Etapu Cyfryzacji; 
2) Raport dostawy zawiera informacje i materiały dotyczące przekazania Produktów 

Cyfryzacji przez Wykonawcę; 
3) Raport dostawy należy przekazać w formacie PDF umożliwiającym wyszukiwanie 

wyrazów, z ponumerowanymi stronami. Forma skanu nie jest akceptowana; 
4) Szablon dokumentu Raportu dostawy stanowi Załącznik Nr 6 do niniejszego 

dokumentu. Zawiera on minimalny zakres informacji, który Wykonawca 
zobowiązany jest zamieścić w Raporcie oraz  informacje dodatkowe w ramach 
potrzeb; 

5) wraz z  Raportem dostawy należy przekazać mapę przeglądową lokalizacji 
Produktów Cyfryzacji wykonanych w ramach Etapu Cyfryzacji w formacie PDF. 
Na mapie powinna być widoczna lokalizacja zasięgu Etapu, przedstawiona jako 
punktowa reprezentacja środków rzutów na tle całego kraju. Na mapie należy 
umieścić również granice administracyjne Polski oraz podział na arkusze w skali 1 
:100 000 w układzie PL-1992 z oznaczeniem godeł arkuszy. 

2. Nazewnictwo i lokalizacja plików. 

1) nazwa Raportu dostawy składa się z oznaczenia: 
a) numeru Etapu (ozn. E[nr etapu]), 
b) skrótu nazwy dokumentu (ozn. RD), 
zgodnie ze wzorem: E[nr etapu]_RD.pdf. Przykład:  E03_RD.pdf; 
 

2) nazwa mapy przeglądowej składa się z oznaczenia: 
a) numeru Etapu (ozn. E[nr etapu]), 
b) skrótu nazwy dokumentu (ozn. RD_m_przeg), 
zgodnie ze wzorem: E[nr etapu]_RD_m_przeg.pdf. Przykład:  
E03_RD_m_przeg.pdf; 
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3) lokalizacja plików zgodna ze schematem podanym w punkcie IV.1.4 ppkt 3), pliki 
należy umieścić w katalogu Raport_dostawy. Dodatkowe pliki, niewymagane 
przez Zamawiającego, zamieszcza się w  tym samym katalogu w archiwum o 
nazwie „zalaczniki.zip”.  

 

VII  SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE DLA WYKONAWCÓW CYFRYZACJI  
 
1. SWdWC będą zawierać co najmniej: 

1) Podręcznik użytkownika w zakresie obsługi środowiska aplikacyjnego 
JIRA/Confluence; 

2) Uszczegółowienie wytycznych w zakresie zgłaszanych zagadnień projektowych. 
2. SWdWC zostaną przekazane po zawarciu umowy z Wykonawcą.  
3. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania zapisów SWdWC. 
 

VIII  ZAŁĄCZNIKI  
1. Załącznik Nr 1 – Harmonogram realizacji zamówienia  
2. Załącznik Nr 2 –Wzór pliku shape dla Produktu 2 
3. Załącznik Nr 3 – Szablon Protokołu przekazania CODGiK  
4. Załącznik Nr 4 – Szczegółowy wykaz przekazywanych zdjęć  
5. Za łącznik Nr 5– Katalog błędów  
6. Załącznik Nr 6 – Szablon Raportu dostawy 
7. Załącznik Nr 7 – Szablon Planu realizacji zamówienia  
8. Załącznik Nr 8 - Szablon Protokołu dostarczenia Produktów Cyfryzacji  
 


