
  

 
 

Piotrków Trybunalski, dn.13. 12. 2007 r. 
 
 
 

SPZ.341/6-FS/2007 
Wykonawcy ubiegaj ący si ę o zamówienie publiczne 

 
 
 
Dotyczy: Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu 

nieograniczonego na prace projektowe dla robót budowlanych i inŜynieryjnych dla zadania: 

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowych w ramach Projektu 

Funduszu Spójności pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie 

Trybunalskim” Nr CCI 2004/PL/16/C/PE/033.      

 

Część III Opis przedmiotu zamówienia  

 

punkt 2.5   Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia,  

podpunkt 2.5.1  Mapy dla celów projektowych,  

 

Było: 

2. Wymagane mapy  naleŜy sporządzić w formie: 

• tradycyjnej jako  barwne wyploty na trwałej folii koloru białego zarejestrowane przez 

Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz uzgodnione   

w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej – 1 kpl. 

• numerycznej, jako pliki z rozszerzeniem: .dxf  lub .dwg – 1 kpl. na dysku CD 

• do wersji elektronicznej naleŜy dostarczyć szczegółowy opis warstw. 

 

nowa tre ść: 

2. Wymagane mapy  naleŜy sporządzić w formie: 

• tradycyjnej jako  barwne wyploty na trwałej folii koloru białego zarejestrowane przez 

Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz uzgodnione             

w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej – 1 kpl. 

• numerycznej, jako pliki z rozszerzeniem: .dxf  lub .dwg – 1 kpl. na dysku CD 



Zgodnie z Zarządzeniem nr 353 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego                          

z dnia 05.08.2003 r. w sprawie stosowania standardu opracowań geodezyjnych                            

i kartograficznych przy udzielaniu zamówień przez Gminę Piotrków Trybunalski opracowania 

geodezyjne  i kartograficzne muszą być sporządzane w formacie numerycznym.  

 

Zamawiane opracowania muszą spełniać następujące kryteria:  

1. Standardem numerycznym opracowań geodezyjnych i kartograficznych musi być system 

EWMAPA wprowadzony Zarządzeniem Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego                   

nr 60/2002 z dnia 23.05.2002 r. w sprawie określenia sposobu informatyzacji technologii 

prowadzenia mapy zasadniczej dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz określenia 

numerycznego standardu prowadzenia tej mapy. 

2. Muszą być wykonywane zgodnie z instrukcją techniczną "K-1 mapa zasadnicza", wydaną 

w 1998 r. przez Głównego Geodetę Kraju, wprowadzoną do stosowania rozporządzeniem 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów 

technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie 

(Dz. U. z 1999 r. Nr 30 poz. 297). 

3.  Szczegółowe rozwarstwienie treści mapy musi zostać uzgodnione, przez jednostkę 

wykonawstwa geodezyjnego wykonującą mapę, w Miejskim Ośrodku Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej w/m. 

4. Z uwagi na wymaganą wysoką jakość map ich treść musi być wnoszona na podstawie 

wyników bezpośrednich pomiarów terenowych, bądź na podstawie materiałów archiwalnych, 

znajdujących się w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 

dokumentujących bezpośrednie pomiary terenowe z lat ubiegłych. 

5.  W szczególnym przypadku, gdy brak jest w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej archiwalnych materiałów dokumentujących bezpośredni pomiar terenowy 

elementów stanowiących treść mapy, dopuszcza się dla tych elementów wektoryzację 

kolorowych rastrów mapy zasadniczej znajdujących się w Miejskim Ośrodku Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej. W zakresie wektorów obrazujących usytuowanie budynków 

nie dopuszcza się wektoryzacji rastrów. 

6. W celu właściwego umiejscowienia na warstwach mapy numerycznej treści dotyczących 

sieci uzbrojenia terenu oraz w celu zastosowania właściwych opisów wynikających                        

z instrukcji technicznej „K-1 mapa zasadnicza", wykonawca zamawianej mapy musi uzyskać 

informacje we właściwych instytucjach branŜowych dotyczące typów sieci.  
 

• do wersji elektronicznej naleŜy dostarczyć szczegółowy opis warstw. 

 

podpunkt 2.5.4  „wymagania dotyczące projektu budowlanego oraz dokumentacji 

projektowej słuŜącej do opisu przedmiotu zamówienia”  



2.5.4.1  Wymagania ogólne 
 

było:  

2. Projekt budowlany / wykonawczy musi spełniać wymagania w/w przepisów 

oraz: 

a) Wszystkie wartości fizyczne i wymiary zostaną podane w jednostkach 
zgodnych z układem SI. 

b) KaŜda część dokumentacji, a więc kaŜdy rysunek, kaŜdy opis, specyfikacja  
i obliczenia oraz ich kolejne strony, a takŜe zbiór elektroniczny będzie 
jednoznacznie identyfikowalny za pomocą niepowtarzalnego oznaczenia  
i datą jej sporządzenia.  

c) Cała dokumentacja zostanie sporządzona w lokalnym układzie współrzędnych  
oraz w układzie wysokościowym obowiązujących na terenie miasta Piotrkowa.  

d) Wszystkie plany sytuacyjne zostaną wykonane w technice barwnej w skali 
1:500.  

e) Wymaga się, aby na kaŜdym rysunku planu sytuacyjnego zamieścić granice 
działek geodezyjnych, przez które przebiegać będzie projektowana inwestycja  
z naniesieniem na planie ich numerów, a w tabelce rysunkowej wymienić 
numery tych działek. 

f) Wszystkie rysunki muszą być sporządzone jako wydruki plików 
elektronicznych  
w formacie: .dxf  lub .dwg 

g) Opis techniczny naleŜy wykonać jako wydruki plików: .doc  

h) Obliczenia naleŜy przedstawić jako wydruki plików: .doc lub.xls  

i) Wszystkie obliczenia, opisy i wykresy naleŜy wykonywać w formacie nie 
większym niŜ A3. 

j) Minimalna wysokość liter na wydrukach rysunkowych to 1,5 mm 

k) Czcionka w opisach i obliczeniach: Arial 12 pkt. 

l) KaŜda strona obliczeń i opisów musi być zaopatrzona w numerację bieŜącą  
oraz nazwę i nr opracowania. 

 

nowa tre ść: 

2. Projekt budowlany / wykonawczy musi spełniać wymagania w/w przepisów 

oraz: 

a) Wszystkie wartości fizyczne i wymiary zostaną podane w jednostkach 
zgodnych z układem SI. 

b) KaŜda część dokumentacji, a więc kaŜdy rysunek, kaŜdy opis, specyfikacja  
i obliczenia oraz ich kolejne strony, a takŜe zbiór elektroniczny będzie 
jednoznacznie identyfikowalny za pomocą niepowtarzalnego oznaczenia  
i datą jej sporządzenia.  

c) Cała dokumentacja zostanie sporządzona w lokalnym układzie współrzędnych  
oraz w układzie wysokościowym obowiązujących na terenie miasta Piotrkowa.  

d) Wszystkie plany sytuacyjne zostaną wykonane w technice barwnej w skali 
1:500.  



e) Wymaga się, aby na kaŜdym rysunku planu sytuacyjnego zamieścić granice 
działek geodezyjnych, przez które przebiegać będzie projektowana inwestycja  
z naniesieniem na planie ich numerów, a w tabelce rysunkowej wymienić 
numery tych działek. 

f) Wszystkie rysunki muszą być sporządzone jako wydruki plików 
elektronicznych w formacie: .dxf  lub .dwg 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 353 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 

05.08.2003 r. w sprawie stosowania standardu opracowań geodezyjnych i kartograficznych 

przy udzielaniu zamówień przez Gminę Piotrków Trybunalski opracowania geodezyjne                     

i kartograficzne muszą być sporządzane w formacie numerycznym.  

 

Zamawiane opracowania muszą spełniać następujące kryteria:  

1. Standardem numerycznym opracowań geodezyjnych i kartograficznych musi być system 

EWMAPA wprowadzony Zarządzeniem Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego                   

nr 60/2002 z dnia 23.05.2002 r. w sprawie określenia sposobu informatyzacji technologii 

prowadzenia mapy zasadniczej dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz określenia 

numerycznego standardu prowadzenia tej mapy. 

2. Muszą być wykonywane zgodnie z instrukcją techniczną "K-1 mapa zasadnicza", wydaną 

w 1998 r. przez Głównego Geodetę Kraju, wprowadzoną do stosowania rozporządzeniem 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów 

technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie 

(Dz. U. z 1999 r. Nr 30 poz. 297). 

3.  Szczegółowe rozwarstwienie treści mapy musi zostać uzgodnione, przez jednostkę 

wykonawstwa geodezyjnego wykonującą mapę, w Miejskim Ośrodku Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej w/m. 

4. Z uwagi na wymaganą wysoką jakość map ich treść musi być wnoszona na podstawie 

wyników bezpośrednich pomiarów terenowych, bądź na podstawie materiałów archiwalnych, 

znajdujących się w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 

dokumentujących bezpośrednie pomiary terenowe z lat ubiegłych. 

5.  W szczególnym przypadku, gdy brak jest w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej archiwalnych materiałów dokumentujących bezpośredni pomiar terenowy 

elementów stanowiących treść mapy, dopuszcza się dla tych elementów wektoryzację 

kolorowych rastrów mapy zasadniczej znajdujących się w Miejskim Ośrodku Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej. W zakresie wektorów obrazujących usytuowanie budynków 

nie dopuszcza się wektoryzacji rastrów. 

6. W celu właściwego umiejscowienia na warstwach mapy numerycznej treści dotyczących 

sieci uzbrojenia terenu oraz w celu zastosowania właściwych opisów wynikających  

z instrukcji technicznej „K-1 mapa zasadnicza", wykonawca zamawianej mapy musi uzyskać 

informacje we właściwych instytucjach branŜowych dotyczące typów sieci. 
 



g) Opis techniczny naleŜy wykonać jako wydruki plików: .doc  

h) Obliczenia naleŜy przedstawić jako wydruki plików: .doc lub.xls  

i) Wszystkie obliczenia, opisy i wykresy naleŜy wykonywać w formacie nie 
większym niŜ A3. 

j) Minimalna wysokość liter na wydrukach rysunkowych to 1,5 mm 

k) Czcionka w opisach i obliczeniach: Arial 12 pkt. 

l) KaŜda strona obliczeń i opisów musi być zaopatrzona w numerację bieŜącą  
oraz nazwę i nr opracowania. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


