Załącznik nr 2 do siwz

WARUNKI TECHNICZNE OPRACOWANIA BAZY DANYCH TOPOGRAFICZNYCH
(TBD)
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zebranie, zorganizowanie w odpowiednie struktury danych, aktualizacja
i integracja danych w ciągłą bazę dla potrzeb „Bazy Danych Topograficznych (TBD)”.
Opracowaniu podlega komponent TOPO Bazy Danych Topograficznych.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Wytycznymi technicznymi „Baza Danych
Topograficznych (TBD)” (Główny Geodeta Kraju) obowiązującymi w dniu zgłoszenia do odbioru
prac wraz z dodatkowymi wyjaśnieniami i modyfikacjami publikowanymi na stronie internetowej
GUGiK zwanymi dalej Wytycznymi Technicznymi oraz zgodnie ze schematem aplikacyjnym
obowiązującym w dniu zgłoszenia.
Wymagany zakres informacyjny definiują niniejsze warunki techniczne.
W trakcie prac wymagane będzie ścisłe współdziałanie Wykonawcy i Zamawiającego przy
rozwiązywaniu bieżących problemów technicznych m.in. poprzez zgłaszanie przez Wykonawcę pytań
dotyczących sposobu interpretacji Wytycznych technicznych oraz uwzględnianie korekt Wytycznych
technicznych (wynikających z doświadczeń pozyskiwanych w ramach realizowanych prac)
wprowadzonych przez Zamawiającego.
2. SYSTEM ODNIESIEŃ PRZESTRZENNYCH
TBD opracowuje się w państwowym systemie odniesień przestrzennych. Dla wszystkich
komponentów TBD stosuje się układ współrzędnych prostokątnych płaskich PUWG 1992.
(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień
przestrzennych - Dz. U. Nr 70, poz. 821).
3. ZASIĘG OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje następujące miasta i gminy województwa mazowieckiego w granicach
administracyjnych:
1) obszar gminy Dąbrówka:
2) obszar gminy Klembów
3) obszar gminy Poświętne
4) obszar miasta Zielonka
5) obszar miasta Sulejówek
6) obszar gminy Halinów
Zakres przestrzenny opracowania przedstawiony jest w załączniku nr 3 do siwz.
4. ZAKRES PRAC
Należy wykonać następujące rodzaje prac:
1) zebrać i zorganizować w odpowiednie struktury danych tj. zbudować wektorową bazę danych
topograficznych (komponent TOPO) dla:
a)
b)
c)
d)

obszaru gminy Dąbrówka ~3,53 km2
obszaru gminy Klembów ~15,36 km2
obszaru gminy Poświętne ~70,48 km2
obszaru miasta Zielonka ~11,83 km2;

2) wykonać aktualizację istniejącej w wojewódzkim zasobie geodezyjnym i kartograficznym
TBD z lat 2003-2007 w zakresie zgodnym z załącznikiem nr 4 do siwz dla:
a)
b)
c)

obszaru gminy Dąbrówka ~69,16 km2
obszaru gminy Klembów ~70,64 km2
obszaru gminy Poświętne ~33,52 km2

d)
e)
f)
g)

obszaru miasta Zielonka ~67,17 km2
obszaru miasta Sulejówek ~20,00 km2
obszaru gminy Halinów ~ 36,91 km2
obszaru gminy Dąbrówka w zakresie wysokości budynków ~36,31 km2;

3) połączyć w jedną ciągłą bazę danych:
a)
b)
c)

opracowane i zaktualizowane bazy danych wykazane w punktach 1 i 2,
bazę danych opracowaną w latach 2006-2007 dla gminy Dąbrówka ~36,31 km2,
bazę danych opracowaną w roku 2007 dla gminy Halinów ~ 26,09 km2;

4) wykonać dokumentację przebiegu zasadniczych procesów i wszystkich czynności
kontrolnych;
5) zapisać wszystkie dane źródłowe, pośrednie i finalne na odpowiednich nośnikach danych.
Szczegółowe zasady pozyskiwania danych oraz strukturę ich zapisu definiują Wytyczne Techniczne.
Wykaz obiektów, jakich zamawiający żąda do wprowadzenia do bazy danych topograficznych
definiuje Załącznik nr 4 do siwz. Zawiera on klasy obiektów i atrybuty, które należy pozyskać
w ramach realizacji obiektu.
4.1.1

Ortofotomapa cyfrowa

Dla Wykonawcy niniejszego zamówienia dostępna będzie cyfrowa ortofotomapa (ORTOFOTO),
uzyskana od Zamawiającego:
1)
dla obszaru nowoopracowywanego ortofotomapa wykonana ze zdjęć lotniczych z 2006 r.
2)
dla obszaru opracowanego w latach 2003-2005 ortofotomapa wykonana ze zdjęć lotniczych z
lat 2001.
Przekazane materiały objęte będą gwarancją, w przypadku znalezienia usterek Wykonawca
zawiadomi Zamawiającego. Ortofotomapa ta zostanie wykorzystana w procesie pozyskiwania danych
wektorowej bazy danych topograficznych TBD.
4.1.2

Materiały źródłowe

Za podstawowe źródło pozyskiwania danych geometrycznych uznaje się ortofotomapę cyfrową.
Interpretację obiektów wykonuje się w oparciu o pomiary terenowe, urzędowe opracowania
wielkoskalowe oraz o zeskanowane i zgeometryzowane arkusze mapy topograficznej 1:10 000
(wtórniki diapozytywów wydawniczych) lub materiały źródłowe ich opracowania (np. zbiory mapy
cyfrowej 1:10 000 w tzw. wersji „podstawowej”, kalki pikiet wysokościowych, kalki nazw itp.).
Wprowadzanie obiektów niewidocznych na ortofotomapie wykonuje się w oparciu o pomiary
terenowe oraz opracowania wielkoskalowe.
Materiały dostępne w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym:
1) Ortofotomapy od Zamawiającego oraz z Biura Geodezji i Katastru Urzędu m. st. Warszawy.,
2) Baza Danych Topograficznych dla aglomeracji warszawskiej niezbędne do aktualizacji, integracji
danych i uzgodnienia styków,
3) Opracowania wielkoskalowe z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
4) Bazy osnów GEOS (CODGiK),
5) Bazy Państwowego Rejestru Granic (CODGiK),
6) Bazy Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (CODGIK),
7) Czystorysy sytuacji i rzeźby terenu map topograficznych w skali 1:10 000 ostatniej aktualizacji
(ze zaktualizowanymi przez Wykonawcę kalkami i wykazami nazw),
8) Pierworysy sytuacji ostatniej aktualizacji map topograficznych w skali 1:10 000 z kalkami
i wykazami nazw,

Inne materiały:
1)

Kalki terenów zamkniętych lub oryginały redakcyjne terenów zamkniętych.

2)

Baza danych Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT) (GUS).

3)

Baza rejestru zabytków nieruchomych Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków

4)

Baza danych komputerowej mapy podziału hydrograficznego Polski IMiGW

5)

Baza z identyfikatorami odcinków i węzłów kolejowych (PKP).

6)

Nazewnictwo Geograficzne Polski Tom I. Hydronimy, Część I Wody płynące, źródła,
wodospady – GUGiK 2006

7)

Nazewnictwo Geograficzne Polski Tom II. Hydronimy, Część II Wody stojące – GUGiK 2006

8)

Mapy leśne.

9)

Aktualny „Sieciowy rozkład jazdy pociągów PKP”

10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i
ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru
numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. Nr 67, poz. 582).
11) Zarządzenie nr 6 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 9 maja 2000 r. w sprawie
nadania numerów dla dróg krajowych, ze zmianami z 01.03.2001r.
12) Zarządzenie nr 73 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 listopada 2002 r.
w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim (Dz. Urz. MI z 2002 r. Nr 11, poz. 46 z późn.
zm.)
13) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie ustalenia przebiegu
dróg krajowych w województwach dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim,
pomorskim, śląskim, zachodniopomorskim (Dz. U. Nr 60, poz. 566)
14) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg
ekspresowych (Dz. U. Nr 128, poz. 1334)
15) Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie, w których publikowane są zarządzenia wprowadzające
aktualnie obowiązujące zmiany podziału administracyjnego, rezerwatów przyrody oraz nazw
miejscowości w Polsce.
16) „Obszary Chronione w Polsce”, IOŚ, 1996.
17) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych dróg
wodnych (Dz. U. Nr 210, poz. 1786),
18) Wszystkie inne materiały mogące służyć uzupełnieniu bazy danych (również wskazane przez
Zleceniodawcę w trakcie trwania opracowania).
4.1.3
1)
2)

Wymagania dotyczące opracowania bazy TOPO
Dokładność geometryczna reprezentacji obiektów wynika przede wszystkim z możliwości
interpretacji obiektów na ortofotomapie. Dla obiektów wyraźnie widocznych na ortofotomapie
całkowity średni błąd położenia obiektów nie powinien być większy niż 5 m.
Należy uzgodnić geometrycznie i atrybutowo z bazami zewnętrznymi i systemami
klasyfikacyjnymi wszystkie obiekty w bazie, a w szczególności następujące atrybuty:
a) klasyfikacja dróg i ulic (Zarządy Dróg Publicznych),
b) identyfikatory miejscowości, jednostek administracyjnych oraz ulic (baza GUS TERYT) i
oznaczenia jednostek z Państwowego Rejestru Granic,
c) identyfikatory cieków z bazą Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej,

d) nazewnictwo ulic i numeracja budynków z rejestrów prowadzonych przez urzędy gmin oraz
zapisane w Krajowym Rejestrze Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT).
e) nazwy miejscowości, obiektów geograficznych itp. znajdujących się w bazie Państwowego
Rejestru Nazw Geograficznych
Do wektorowej bazy danych topograficznych wprowadza się tylko wskazane kategorie obiektów
i wartości atrybutów określone w załączniku nr 4 do siwz.

3)
4.1.4

Informacje niejawne

Dla obszaru opracowania należy wykorzystać "kalki terenów zamkniętych” w skali 1:25 000 dostępne
w Wojskowym Centrum Geograficznym (Warszawa, Al. Jerozolimskie 97).
W przypadku braku „kalki terenu zamkniętego”, należy zwrócić się do Departamentu Spraw
Obronnych oraz Ochrony Informacji Niejawnych w GUGiK, celem wykonania "oryginału
redakcyjnego terenu zamkniętego.
Nie może być luk w treści na obszarze terenów zamkniętych.
Nie należy wprowadzać do bazy danych charakterystyk obiektów stanowiących informację niejawną
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 18.05.2001 r.
w sprawie materiałów geodezyjnych i kartograficznych oznaczanych klauzulą „poufne”, Dz. U. Nr 56
poz. 589).
Ochronę informacji niejawnych reguluje „Instrukcja bezpieczeństwa” stanowiąca załącznik nr 3
do umowy.
4.1.5

Aktualizacja terenowa

1) W ramach topograficznego opracowania terenowego należy pozyskać dane geometryczne
i opisowe o zmianach obiektów zaistniałych w terenie po dacie wykonania zdjęć, na których
podstawie została opracowana ortofotomapa wykorzystywana do pozyskiwania danych TBD a
niezależnie od tego – informację o nazewnictwie. Aktualizacja dotyczy wszystkich danych, w tym
również atrybutowych, pozyskiwanych z innych opracowań i innych źródeł wykorzystywanych
przy tworzeniu zasobu danych, w tym zewnętrznych baz danych, o których mowa w pkt. 4.1.3.
2) Aktualizacji terenowej podlegają wszystkie obiekty wchodzące w skład zasobu TBD wraz z ich
atrybutami. Przy uzupełnianiu danych należy zwrócić szczególną uwagę na wymagane przez
Wytyczne Techniczne zasady opisu geometrycznego obiektów i zachowanie rzeczywistego
położenia obiektów bez zniekształceń redakcyjnych właściwych opracowaniu map
topograficznych.
3) W ramach opracowania terenowego należy szczególnie zwrócić uwagę na:
a) wprowadzenie elementów sytuacji niewidocznych na ortofotomapie,
b) zmiany w zabudowie,
c) nowo wybudowane drogi.
4)

W ramach prac terenowych należy ponadto zwrócić szczególną uwagę na zebranie aktualnych
danych dotyczących:
a) nazewnictwa,
b) klasyfikacji i parametrów dróg,
c) klasyfikacji pokrycia terenu,
d) obiektów użyteczności publicznej,
e) obszarów chronionej przyrody (parki narodowe, rezerwaty i pomniki przyrody).

5. KONTROLA I ODBIÓR OPRACOWANIA
Zamawiający powoła Komisję Odbioru przedmiotu zamówienia.
Wszelkie dane będące przedmiotem odbiorów podlegają procesowi kontroli danych. Kontrola danych
dotyczy zarówno poprawności technologicznej tj. sposobu zapisu danych, parametrów technicznych
(np. topologia dróg), zgodności ze standardami wymiany danych jak i poprawności merytorycznej tj.

kompletności danych, spełnienia wymogów dokładnościowych, zgodności danych z rzeczywistą
sytuacją terenową oraz z bazami zewnętrznymi.
Zamawiający poprzez komisję odbioru zastrzega sobie możliwość kontrolowania przebiegu
wykonywania przedmiotu zamówienia.
Materiały do kontroli należy przedłożyć w Biurze Geodety Województwa Mazowieckiego
w Warszawie zgodnie z informacją zawartą w piśmie informującym o powołaniu komisji i terminie
rozpoczęcia kontroli. Obszar kontroli terenowej wyznaczy Zamawiający.
Do odbioru należy przedstawić następujące materiały:
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

Sprawozdanie techniczne z wykonanych prac.
Wykaz przekazywanych plików (nie przekazuje się plików pustych)
Protokół wewnętrznej kontroli technicznej.
Wykaz materiałów źródłowych oraz nowopowstałych materiałów.
Materiały powstałe w trakcie topograficznego opracowania terenowego w formie analogowej lub
cyfrowej, przygotowane w sposób pozwalający na wyróżnienie na tle ortofotomapy
wprowadzonych uzupełnień, uczytelnień, zmian i klasyfikacji obiektów a także materiały
z danymi opisowymi (pozyskane w terenie lub z innych źródeł danych, np. z urzędów, instytucji),
niezbędnymi, do zgodnego z niniejszymi warunkami technicznymi określenia geometrii i
atrybutów opisowych obiektów (np. wykazy nazw, kalki nazw, opisy, dokumentacja wywiadu
terenowego, uzgodnienia). Odbiór odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego i w terenie.
Materiały źródłowe wykorzystane do opracowania.
Nośniki CD z danymi zapisanymi, zgodnie z Wytycznymi Technicznymi w zakresie wektorowej
bazy danych topograficznych (komponent TOPO) zgodnie z obowiązującym schematem
aplikacyjnym oraz niniejszymi warunkami technicznymi.

Wykonanie prac objętych niniejszymi warunkami technicznymi podlega zgłoszeniu zgodnie
z obowiązującym prawem do wojewódzkiego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w
Warszawie.
Po zakończeniu prac, wszystkie nowo powstałe materiały należy odpowiednio oznaczyć oraz
skompletować zgodnie z „Zasadami kompletowania, kontroli, raportowania i przyjmowania do zasobu
dokumentacji powstałej w wyniku opracowania Bazy Danych Topograficznych” – Warszawa 2004
(dostępnymi na stronie internetowej GUGiK) i przekazać do Zamawiającego.
Po wykonaniu pracy zwrotowi podlegają:
1)
2)
3)
4)

materiały źródłowe wypożyczone z CODGiK,
materiały źródłowe wypożyczone z Wojskowego Centrum Geograficznego
materiały źródłowe wypożyczone z GUGiK,
materiały źródłowe wypożyczone z WODGiK.

6. OBOWIĄZUJĄCE NORMY PRAWNE I PRZEPISY TECHNICZNE
1.

Wytyczne techniczne „Baza Danych Topograficznych (TBD)” (Główny Geodeta Kraju) – wersja
obowiązująca w dniu zgłoszenia do odbioru prac wraz z dodatkowymi wyjaśnieniami i
modyfikacjami zwane Wytycznymi Technicznymi,

2.

Zasady kompletowania, kontroli, raportowania i przyjmowania do zasobu dokumentacji
powstałej w wyniku opracowania Bazy Danych Topograficznych, Warszawa, 2004,

3.

Schemat aplikacyjny wersja obowiązująca w dniu zgłoszenia do odbioru,

4.

Instrukcja techniczna „Zasady redakcji mapy topograficznej 1:10 000. Wzory znaków”, Główny
Geodeta Kraju

5.

Instrukcja techniczna
i kartograficznych,

O-1/O-2

–

Ogólne

zasady

wykonywania

prac

geodezyjnych

6.

Instrukcja techniczna G-4 – Pomiary sytuacyjne i wysokościowe,

7.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240,
poz. 2027 ze zm.),

8.

Ustawa z dn. 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196,
poz. 1631 ze zm.),

9.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 18 maja 2001 r.
w sprawie materiałów geodezyjnych i kartograficznych oznaczonych klauzulą „poufne” (Dz. U.
Nr 56 poz. 589),

10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu
odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821),
11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r.
w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów
i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o
udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78, poz. 837),
12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r.
w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny
i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania
zasobu (Dz. U. Nr 49, poz. 493),
13. Rozporządzenie 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. Nr 30, poz. 297),
14. Przewodnik Toponimiczny Część I „Zbieranie nazw w terenie” – GUGiK 2002,
15. Przewodnik Toponimiczny Część II „Opracowywanie językowe nazw” – GUGiK 2003,
16. Przewodnik Toponimiczny Część III „Stosowanie i rozmieszczanie napisów na mapach” –
GUGiK 2004

