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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
DRUK SKOROWIDZA MAPY TOPOGRAFICZNEJ POLSKI W SKALI 1:10 000
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest „Druk skorowidza mapy topograficznej Polski w skali
1:10 000”.
2. W ramach przedmiotu zamówienia wykonany zostanie druk:

L.p.

Rodzaj mapy

Forma

Zamówienie
podstawowe
ilość sztuk

1

Skorowidz mapy topograficznej Polski
w skali 1:10 000

składana

1 000

Zamówienie
opcjonalne
ilość sztuk
500

II. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje 1 arkusz skorowidza mapy topograficznej Polski w skali
1:10 000.
III. MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE
Za podstawowe materiały źródłowe do opracowania przedmiotu zamówienia uznaje się:
1.

Skorowidz mapy topograficznej Polski w skali 1:10 000 w pliku .pdf na płycie CD.

2.

Wzór Skorowidza map topograficznych Polski, który udostępni Zamawiający.

IV. ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Skorowidz map topograficznych Polski
a. Wykonać druk Skorowidza mapy topograficznej Polski w skali 1:10 000 z pliku .pdf.
2. Wydruk skorowidza:
a. Wykorzystać do druku skorowidza papier jakości jak we wzorcu, o którym mowa
w Rozdziale III pkt.2.
b. Wydrukowany zostanie awers arkusza skorowidza mapy topograficznej w skali
1:10 000. Rewers arkusza będzie pusty.
c. Na awersie skorowidza u usnąć zapis: „RZECZPOSPOLITA POLSKA
SKOROWIDZ MAP W PODZIALE ADMINISTRACYJNYM”. W ZAMIAN ZAPISAĆ:
„SKOROWIDZ MAPY TOPOGRAFICZNEJ POLSKI W SKALI 1:10 000
d.

Skorowidz należy falcować zgodnie ze wzorcem, o którym mowa w Rozdziale III
pkt.2 .
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e.

Wykonać próbny kolorowy wydruk skorowidza mapy topograficznej Polski przed
ostatecznym drukiem i przekazać Zamawiającemu do akceptacji.

f.

Wykonać kontrolę jakości pod kątem poprawności redakcyjnej.

g.

Wykonać wydruki próbne arkusza skorowidzy map topograficznych w celu
przedłożenia komisji odbioru do kontroli technicznej i akceptacji. W przypadku
wystąpienia uwag komisji odbioru - należy je uwzględnić i ponownie
wygenerować wydruki do akceptacji.

3. Wydruk okładki skorowidzu mapy topograficznej w skali 1:10 000, w szczególności:
a.

Usunąć na awersie okładki opis: „SKOROWIDZ MAP TOPOGRAFICZNYCH
POLSKI” i wstawić zapis: „SKOROWIDZ MAPY TOPOGRAFICZNEJ POLSKI W
SKALI 1:10:000”.

b.

Usunąć na awersie okładki opis:
„w podziale międzynarodowym – układ „1942”,”1992”
w podziale arkuszowym układu „1965”

c.

Dodać na rewersie okładki (w punkcie Dystrybucja map i danych) zapisać:
Dystrybucja map i danych wojewódzkiej części państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego:
Wojewódzkie Ośrodki
Dokumentacji Geodezyjnej Kartograficznej

d.

Usunąć na rewersie okładki kod kreskowy i numer ISBN.

e.

Umieścić na rewersie okładki zapis: Egzemplarz bezpłatny.

f.

Kolorystyka okładki skorowidza musi być zgodna ze wzorcem okładki skorowidza,
o których mowa w Rozdziale III pkt.2.

g.

Dochować szczególnej staranności przy kontroli pasowania kolorów.

V. KONTROLA I ODBIÓR OPRACOWANIA
1.

Materiały do odbioru należy przekazać Zamawiającemu, zgodnie z umową.

2.

Odbiór odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego.

3.

Zamawiający poprzez komisję odbioru zastrzegają sobie możliwość kontrolowania
przebiegu wykonywania przedmiotu zamówienia na każdym etapie prac.

4.

W ramach wykonania zamówienia wydruki będące przedmiotem odbioru podlegają
procesowi kontroli technicznej w siedzibie Wykonawcy.

5.

Wykonawca odpowiada za jakość wydrukowanych skorowidzy map topograficznych
Polski.

6.

Po wykonaniu zamówienia zwrotowi podlegają wszystkie materiały źródłowe.
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VI. PRZEKAZANIE WYDRUKOWANYCH MATERIAŁÓW
1.

2.

3.

Wydrukowane skorowidze po komisyjnym odbiorze przekazać należy do
Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa.
Przekazaniu podlegają skorowidze pakowane w następujący sposób:
a.

skorowidze pakować w paczki,

b.

jedna paczka powinna zawierać 200 – 250 egz.,

c.

skorowidze muszą być pakowane z przekładkami co 50 egz.,

d.

paczki należy pakować w sposób zabezpieczający mapy przed zniszczeniem
(opakowane w papier, narożniki zabezpieczone itd.),

e.

paczki należy zakleić taśmą i opisać podając nazwę materiału oraz ilość
egzemplarzy,

f.

paczki należy dostarczyć na paletach.

Przekazanie wydrukowanych skorowidzy mapy topograficznej Polski w skali 1:10
000 może odbyć się dopiero po technicznym odbiorze pracy w siedzibie
Wykonawcy oraz po uzgodnieniu daty dostarczenia map do GUGiK.

VI. ZAŁĄCZNIKI
Nr 1 Wzór skorowidza map topograficznych Polski składany
Nr 2 Pliki produkcyjne
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