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ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  

„Przetworzenie do postaci elektronicznej operatów geodezyjnych, map i dokumentacji geode-

zyjnej Wydziału Geodezji w Raciborzu. Następnie zaimportowanie powstałych i przetworzo-

nych plików wraz z określeniem georeferencji i opisem metadanych do ewidencji materiałów 

zasobu systemu OŚRODEK firmy GEOBID dla jednostki ewidencyjnej Krzyżanowice.” 

 

Pytanie nr 1   

Proszę o informację jaka jest szacunkowa ilość operatów do przetworzenia do postaci  

cyfrowej? 

Odpowiedź:  

Informujemy, iż ilość materiałów do przetworzenia do postaci cyfrowej nie jest przeliczona 

na ilość operatów, a na ilość stron. 

W ramach niniejszego zamówienia skanowaniu podlegać będą materiały formatu od A0 do 

A6 przeliczane na strony formatu A4. Formaty A5 i A6 zaliczone są do formatów A4.  

W przeważającej części operaty składają się z formatów A4, w operatach mogą znajdować 

się karty w innych formatach, dlatego do przeliczeń zostanie wprowadzona jednostka 

rozliczeniowa. W przypadku skanowania większych formatów niż A4, ustala się następujące 

zasady jednostek rozliczeniowych: 

- arkusz A0  przyjmuje postać 16 stron A4 

- arkusz A1  przyjmuje postać 8 stron A4 

- arkusz A2  przyjmuje postać 4 stron A4 

- arkusz A3  przyjmuje postać 2 stron A4 

 Łącznie ilość materiałów zasobu wyrażona w stronach przeliczeniowych formatu A4 

wyniesie szacunkowo 153 000 stron, które należy zeskanować i zaimportować do ewidencji 

materiałów zasobu systemu OŚRODEK firmy GEOBID z określonymi georeferencjami  

i opisem metadanych. 

Dokumentacja przeznaczona do cyfryzacji obejmuje m.in. operaty techniczne, zarysy  

i mapy uzupełniające. 

Materiał zgromadzony jest w tomach, teczkach, operatach spiętych w skoroszytach i jako 

luźne dokumenty. Mapy uzupełniające oraz zarysy w większości są w wersji cyfrowej.  

 

Szczegółowe informacje zawarte są w warunkach technicznych (załącznik nr 2 SWZ). 
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