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Słownik pojęd i skrótów 

Skrót/Pojęcie Opis 

Dyrektywa INSPIRE 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2007/2/WE z dnia 14 
marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej 
we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (Dz. Urz. UE L 108 
z 25.04.2007, z późn. zm.). 

EGiB 
Ewidencja gruntów i budynków, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 
oraz rozdziale 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne 
i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287). 

EMUiA 
Ewidencja miejscowości, ulic i adresów, o której mowa w art. 4 ust. 
1a pkt 6 oraz rozdziale 8a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287). 

XML 

(ang. Extensible Markup Language) – standard uniwersalnego 
formatu tekstowego służącego do zapisu danych w postaci 
elektronicznej, o którym mowa w przepisach określających 
minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych. 

GEOTIFF format TIFF wraz z dodanymi współrzędnymi 

GIS (SIP) 
(ang. Geographic Information System) System Informacji 
Przestrzennej 

GML 

(ang. Geography Markup Language) – oparty na XML język 
opracowany przez Open Geospatial Consortium do opisu danych 
przestrzennych. GML jest formatem wymiany danych pomiędzy 
różnymi aplikacjami systemów informacji geograficznej. 

IIP 
Infrastruktura Informacji Przestrzennej, o której mowa w  Dyrektywie 
INSPIRE 

JPG 
Metoda kompresji statycznych obrazów rastrowych. Format pliku 
obok formatów GIF i PNG jest najczęsciej stosowanym formatem 
w przeglądarkach internetowych. 

KW Księga wieczysta w postaci papierowej 

NIP Numer Identyfikacji Podatkowej 

NKW 

Nowa Księga Wieczysta – system teleinformatyczny służący 
do prowadzenia ksiąg wieczystych zrealizowany w ramach projektu 
informatycznego przez Ministerstwo Sprawiedliwości na podstawie 
ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o przenoszeniu treści księgi 
wieczystej do struktury Księgi Wieczystej prowadzonej w systemie 

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
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informatycznym (Dz. U. Nr 42, poz. 363). 

OGC 
Open Geospatial Consortium, dawniej jako Open GIS Consortium – 
organizacja standaryzacyjna w dziedzinie GIS 

PDF 
(ang. Portable Document Format) – format zapisu dokumentów 
tekstowo-graficznych przeglądarki Adobe Reader (Adobe Systems 
Inc.) 

PODGiK 
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
Starostwa Powiatowego w Częstochowie 

REGON 
Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej 
utworzony na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 
1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.). 

Schemat XML 
(ang. XML Schema) – opracowany przez W3C standard służący 
do definiowania struktury dokumentu XML 

SHP rozszerzenie pliku grafiki wektorowej 

SIP (GIS) System Informacji Przestrzennej 

SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

SOPZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

SWDE 

Standard Wymiany Danych Ewidencyjnych – format służący 
do wymiany danych pomiędzy bazami ewidencyjnymi, pozwalający 
na reprezentację w pliku tekstowym obiektów przestrzennych i opiso-
wych EGiB; określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju 
Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454); obowiązujący 
w okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 2013 r. 

TERYT 

Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju – rejestr 
urzędowy podziału terytorialnego kraju prowadzony przez Główny 
Urząd Statystyczny, o którym mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. 

TXT 
rozszerzenie pliku zawierającego dane w postaci alfanumerycznej 
(ang. text fine)  

WFS 

(ang. Web Feature Service) – usługa pozwalająca na udostępnianie 
danych wektorowych w Internecie. Dane przekazywane są 
w formacie GML (pochodna XML) z wykorzystaniem protokołu http. 
WFS jest standardem ISO/CD 19142. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Open_Geospatial_Consortium
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WMS 

(ang. Web Map Service) – standard udostępniania danych 
(map rastrowych) w Internecie. Przekazywanie danych następuje 
z wykorzystaniem protokołu http. WMS jest standardem stworzonym 
przez Open Geospatial Consortium (OGC). 

XLS 
skrót od eXceL Spreadsheet - potoczne określenie formatu pliku 
tworzonego przez arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel 
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1. Definicje 

Ilekrod poniższe pojęcia zostaną napisane z dużej litery, nadaje im się znaczenie nadane 

poniżej: 

Dokumentacja Oznacza dokumentację projektową, instalacyjną, powykonawczą, 
oraz instrukcje administratora czy użytkownika. 

Projekt Projekt pod nazwą "Poprawa dostępu do e-usług publicznych 
w gminie Olsztyn". 

Protokół Odbioru Protokół w formie określonej w Projekcie Realizacji Zamówienia.  

Przedmiot 
Zamówienia 

Zamówienie publiczne, którego przedmiot w sposób szczegółowy 
został opisany w niniejszym SOPZ. 

Strony Wykonawca i Zamawiający łącznie. 

System Spójna całośd wszelkich wdrożonych elementów składających się na 
przedmiot zamówienia, SIP. 

Umowa 
Umowa, która zostanie podpisana na realizację niniejszego 
Zamówienia. 

Wykonawca Podmiot, który zawrze z Zamawiającym Umowę. 

Zamawiający Gmina Olsztyn. 

  

 

 

 

 

 



 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020” 
6 

Wprowadzenie 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu pod nazwą "Poprawa dostępu do e-usług 

publicznych w gminie Olsztyn", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020. 

Przedmiotowe zamówienie będzie dotyczyło rozbudowy istniejącego systemu w ramach 

back-office oraz budowy systemu w obszarze front-office (geoprtal) wraz z zakupem 

niezbędnego sprzętu do realizacji systemu świadczącego e-usługi w zakresie informacji 

przestrzennej w Gminie Olsztyn.  

W wyniku realizacji projektu mają zostad uzyskane następujące wskaźniki produktu: 

 liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących 

zadania publiczne        1 szt. 

 liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego         1 szt. 

 Pojemnośd zdigitalizowanej informacji sektora publicznego           0,01 TB 

 liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości   

3- dwustronna interakcja                 1 szt. 

 liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości   

4- transakcja                 1 szt. 

 Liczba wspartych podmiotów realizujących zadania publiczne przy  

wykorzystaniu TIK                1 szt.  

 Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego          0,01 TB 

 Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informację 

 sektora publicznego          66 szt. 

 Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje  

sektora publicznego        66 szt. 

Koocowy protokół odbioru prac wykonanych w ramach zamówienia musi potwierdzad 

wykonanie ww. wskaźników 
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2. Przedmiot zamówienia w ujęciu ogólnym 

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej wraz z geopor-

talem w Gminie Olsztyn, który będzie dostosowany do struktury organizacyjnej Urzędu 

i będzie świadczył e-usługi dotyczące zadao gminy, o których mowa w Dyrektywie INSPIRE.  

W ramach zamówienia planuje się realizację następujących zadao: 

1) dostawa niezbędnego sprzętu komputerowego i infrastruktury sieciowej wraz 

z koniecznym oprogramowaniem, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym 

dokumencie. 

2) dostawa licencji i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej wraz z geoportalem, 

zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym dokumencie. 

3) cyfryzacja zasobów planistycznych, geodezyjnych i kartograficznych wraz 

z udostępnieniem online, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym 

dokumencie. 

4) szkolenia użytkowników i administratorów w zakresie wdrożonych rozwiązao 

Systemu Informacji Przestrzennej i geoportalu, zgodnie z wymaganiami określonymi 

w niniejszym dokumencie. 

W wyniku realizacji zamówienia ma nastąpid poprawa dostępności do e-usług publicznych 

dla obywateli, przedsiębiorców i turystów m.in. z zakresu: 

 planowania przestrzennego,  

 gospodarowania nieruchomościami,  

 ewidencji dróg gminnych i ewidencji zajęd dróg gminnych, 

 gminnej ewidencji zabytków, 

 turystyki, 

 ewidencji miejscowości, ulic i adresów, 

 komunikacji. 
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3. Charakterystyka obiektu 

Przedmiot Zamówienia ma zostad zrealizowany na terenie Gminy Olsztyn położonej 

w powiecie częstochowskim w północnej części województwa śląskiego.  

powiat częstochowski

Gmina Olsztyn

  

3.1. Charakterystyka gminy 

Gmina Olsztyn obejmuje obszar o powierzchni 10913 ha, a zamieszkuje ją około 8000 

mieszkaoców.   

Położona jest na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej, od północnego wschodu granicząc 

z miastem na prawach powiatu - Częstochową. Bezpośrednio przez jej teren przebiega droga 
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krajowa nr 46 oraz szlak kolejowy Kielce - Częstochowa. Gmina leży w granicach Parku 

Krajobrazowego "Orlich Gniazd" i jego otuliny. Na terenie gminy znajdują się rezerwaty 

"Zielona Góra" i "Sokole Góry".  

Olsztyn jest siedzibą władz gminnych, które coraz większy nacisk kładą na wykorzystanie 

walorów turystyczno - rekreacyjnych tego rejonu. Największą atrakcją turystyczną okolicy są 

ruiny zamku, którego powstanie datuje się na początek XIV w. W Olsztynie po dzieo dzisiejszy 

zachował się zabytkowy układ ulic, z częściowo drewnianą zabudową. 

TERYT Gminy Olsztyn to 2404122. 

 

Gmina jest podzielona na 10 obrębów geodezyjnych: 

1 - Biskupice 

2 - Bukowno 

3 - Krasawa 

4 - Kusięta 

5 - Olsztyn 

6 - Przymiłowice 

7 - Skrajnica 

8 - Turów 

9 - Zrębice I 

10- Zrębice II 

 

 

Liczba działek ewidencyjnych w gminie wynosi około 14 tys. 
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3.2. Infrastruktura techniczna gminy 

W Gminie funkcjonuje następująca infrastruktura techniczna:  

3.2.1. Baza sprzętowa 

W zakresie bazy sprzętowej gmina posiada: 

1. Serwer systemu obiegu dokumentów  

2. Serwer aplikacji dziedzinowych  

3. Zestawy komputerowe: 43szt. 

4. Drukarki: 19 szt. 

5. Urządzenia wielofunkcyjne (kserokopiarki): 2 szt. 

3.2.2. Oprogramowanie 

W zakresie oprogramowania Gmina posiada: 

 System elektronicznego obiegu dokumentów firmy MAXTO sp. z o.o. w Krakowie: 

SMARTDOC - aplikacja do elektronicznego zarządzania dokumentacją (obieg 

dokumentacji)  

 Zintegrowany system informacji o terenie STRATEG firmy GEOBID sp. z o.o. w Katowicach 

składający się następujących programów: 

1. EWMAPA 10 - program do obsługi bazy graficznej systemu 

2. EWOPIS 5 - program do obsługi bazy opisowej ewidencji gruntów pozyskiwanej 

z powiatu częstochowskiego 

3. ADRES 3 - program do prowadzenia bazy EMUiA (ewidencji miejscowości ulic 

i adresów)   

4. MIENIE 2 - program do prowadzenia ewidencji gruntów gminnych  

5. DROGI - program do prowadzenia ewidencji dróg gminnych  

 Zintegrowany system dziedzinowy DISTRICTUS firmy Korelacja - Systemy Informatyczne 

sp. z o.o. w Krakowie  składający się z następujących modułów: 

1. Finansowo-księgowego  
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2. Fakturowania 

3. Środków Trwałych 

4. Podatków  

5. Podatków od środków transportu 

6. Opłat za usuwanie odpadów 

7. Ewidencji ludności  

8. Rejestru wyborców  

 Oprogramowanie firmy SONETA sp. z o.o. z Krakowa: 

1. System kadrowo - płacowy  (enova) 

3.2.3. Sied  

W zakresie sieci komputerowej w urzędzie funkcjonuje sied wewnętrzna o szybkości 

100 Mb/s. Zapewnia ona sprawną i szybką obsługę wszystkich baz danych.  

Odnośnie sieci internetowej gmina dysponuje symetrycznym łączem internetowym  

o przepustowości 30 Mb/s. 
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4. Założenia do systemu informacji przestrzennej wraz 

z geoportalem  

Wdrażany System zwany dalej SIP ma działad w obszarze back-office oraz front-office. 

Schemat ideowy systemu przedstawia się następująco: 

 

 

 

 SIP w obszarze back-office ma składad się z modułów dziedzinowych wspomagających 

realizację następujących zadao gminy: 

1) Planowania przestrzennego: 

a. Studium uwarunkowao i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

b. Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

2) Gospodarki nieruchomościami: 

a. Ewidencji mienia gminnego 
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b. Umów cywilno-prawnych 

c. Ewidencji zarządu i użytkowania wieczystego 

d. Wydawania decyzji o podziale oraz scaleniu i podziale nieruchomości 

e. Ewidencji dodatków mieszkaniowych i energetycznych 

3) Ewidencji miejscowości, ulic i adresów 

4) Zasobu lokalowego gminy 

5) Ewidencji dróg i mostów 

a. Ewidencji dróg gminnych i obiektów mostowych 

b. Zajęcia pasa drogowego 

6) Gminnej ewidencji zabytków 

7) Turystyki, sportu i edukacji 

8) Ofert inwestycyjnych 

 

Zakłada się wykonanie wdrożenia za pomocą posiadanego przez Gminę oprogramowania, 

migracji istniejących danych, a w przypadku braku odpowiedniego oprogramowania 

dziedzinowego powinna nastąpid jego dostawa (licencja).  

Warstwą referencyjną dla wszystkich modułów dziedzinowych powinna byd baza 

graficzna (mapa), systematycznie zasilana przez dane z baz danych Starostwa 

Powiatowego w Częstochowie. 

Zamawiający z uwagi na ograniczone środki finansowe i  zakładany co najmniej 

dziesięcioletni okres eksploatacji systemu wymaga, by dostarczone licencje były 

bezterminowe i przeznaczone na dowolną liczbę stanowisk w gminie. Ponadto 

dostarczone uzupełniające aplikacje dziedzinowe powinny byd oparte o bazę danych 

open source.  

Posiadane aplikacje z zakresu SIP, oparte są na bazie danych Firebird typu open source. 

II.  W obszarze front-office powinien funkcjonowad węzeł gminny infrastruktury informacji 

przestrzennej składający się z serwerów usług sieciowych w zakresie przeglądania, 

wyszukiwania i pobierania danych, zgodnie ze standardami OGS (głównie WMS) 

dotyczących IIP. Wymaga się, by serwer usług korzystał bezpośrednio z danych 

zgromadzonych w bazach źródłowych aplikacji dziedzinowych. Nie zakłada się tworzenia 
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odrębnych baz, hurtowni wybranych danych, które później miałyby byd udostępniane 

w geoportalu za pomocą usług. Koniecznośd tworzenia kolejnych baz i utrzymanie ich 

w aktualności wymaga dodatkowego nakładu pracy (stanowiska pracy). Zakłada się, że 

działanie geoportalu powinno byd praktycznie bezobsługowe, a wręcz powinno 

zmniejszyd pracochłonnośd w wyniku samoobsługi osób realizujących inwestycje. 

Geoportal powinien zostad zainstalowany na sprzęcie dostarczonym w ramach 

zamówienia.  

Podstawą geoportalu powinna byd baza ewidencji gruntów i budynków prowadzona 

przez Powiat Częstochowski, pozyskiwana do systemu back-office za pomocą usługi po-

bierania z geoportalu prowadzonego przez Powiat (http://czestochowa.geoportal2.pl), 

natomiast w systemie front-office baza ta powinna byd prezentowana bezpośrednio 

z geoportalu powiatowego za pomocą usługi  WMS.    

 

4.1. Moduły związane z planowaniem przestrzennym 

Realizacja zadao związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym powinna 

byd zgodna z ustawą z dnia 4 marca 2010 roku o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej (Dz. 

U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489 z późn. zm.) i aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawą z 

dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. z 2016 r. 

Dz.U., poz. 778) oraz z aktami wykonawczymi do ustawy, w szczególności: 

1. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu 

projektu studium uwarunkowao i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

(Dz.U. z 2004 r. Nr 118 poz. 1233) 

2. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2003 r. 

Nr 164, poz. 1587). 

 

 

 

W ramach SIP ma funkcjonowad: 
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 moduł związany z informacją przestrzenną zawartą w studium uwarunkowao i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego o nazwie STUDIUM  

 moduł związany z informacją przestrzenną zawartą w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego o nazwie PLAN. 

Przez moduł należy rozumied bazy danych oraz aplikacje obsługujące te bazy. 

 

Zamawiający posiada Studium uwarunkowao i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Olsztyn 2012 w postaci analogowej oraz w postaci plików JPG i PDF, składające się z:   

1) mapy  dziedzictwa kulturowego, 

2) mapy infrastruktury technicznej, 

3) mapy użytków gruntowych, 

4) mapy władania gruntami 

wykonanych w skali 1:20 000, 

5) mapy uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego, 

6) mapy kierunków zagospodarowania przestrzennego 

wykonanych w skali 1: 10 000, 

7) tekst Studium. 

Zamawiający wymaga, by ww. mapy zostały ponownie zeskanowane (z rozdzielczością 300  

DPI, kolor) przekształcone do formatu GEOTIFF i zaimplementowane w SIP (zadanie- 

cyfryzacja zasobu).  

Ponadto wektoryzacji powinna podlegad mapa kierunków zagospodarowania przestrzen-

nego. Z obiektami tej mapy powinna zostad powiązana informacja związana z kierunkiem 

zagospodarowania przestrzennego danego terenu.  

Funkcjonalnośd ta wraz z możliwością wydawania wypisów i wyrysów ze studium powinna 

zostad zrealizowana w ramach modułu STUDIUM w obszarze back-office oraz front-office za 

pomocą e-usług.  

W ostatnim czasie Gmina Olsztyn podjęła uchwałę o zmianie Studium uwarunkowao i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli zmiany studium, zostanie uchwalona w 

trakcie realizacji projektu (nie później niż trzy tygodnie przed datą zakooczenia prac) 

powinna zostad ona opracowana przez wykonawcę. 
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Zamawiający posiada w postaci analogowej oraz plików CDR (Corel Draw) siedem 

podstawowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla sołectw: 

 Przymiłowice, 

 Olsztyn i Skrajnica,  

 Biskupice, 

 Krasawa i Zrębice, 

 Turów i Bukowno, 

 Kusięta, 

oraz  

 Kompleksy Lasów Paostwowych. 

Niektóre obszary planu ulegały zmianom i powstawały dla nich nowe miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego dotyczące tych obszarów lub zmieniono ustalenia dla 

niektórych obiektów planu. Liczbę tych zmian określa się na 14 szt. W trakcie uzgodnieo 

znajduje się 5 zmian planu. Ponadto uchwalone zostały 3 częściowe zmiany Studium 

uwarunkowao i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Olsztyn. Jeżeli opisane 

powyżej nieobowiązujące jeszcze zmiany planu, zostaną uchwalone w trakcie realizacji 

projektu (nie później niż trzy tygodnie przed datą zakooczenia prac) powinny zostad one 

opracowane przez wykonawcę. 

 

W ramach wdrożenia modułu PLAN należy:  

a) wykonad skanowanie wszystkich rysunków planu z rozdzielczością 300 DPI, kolor 

(zadanie: skanowanie zasobu), 

b) zaimplementowad  wszystkie rastry rysunków planów do SIP (odpowiednie 

wpasowanie rastra),  

c) opracowad mapę zakresów planów podstawowych oraz zmian w planach 

i powiązad z nimi treści poszczególnych uchwał (rejestr planów), 

d) opracowad jednolitą numeryczną wersję miejscowych planów zagospodarowania 

w sposób maksymalnie zgodny z symbolami, liniami specjalnymi i wypełnieniami 

znajdującymi się na rysunkach planu, która będzie udostępniona w geoportalu, 
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e) powiązad z obiektami planu ustalenia znajdujące się w treści planu, dotyczące 

konkretnego obiektu, grupy obiektów lub określonej funkcji w planie oraz całej 

treści planu, czyli uchwały, w ramach której obiekt został utworzony. 

 

Miejscowe plany zostały wykonane na podkładzie mapy ewidencyjnej lub zasadniczej. 

Wektoryzując obiekty planistyczne, należy dokonad ich implementacji, uwzględniając 

precyzyjne położenie granic działek ewidencyjnych. Ma to istotne znaczenie w przypadku 

umieszczenia numerycznego planu zagospodarowania przestrzennego w geoportalu 

i przeglądania go łącznie z mapą ewidencji gruntów i budynków. Na rysunku planu 

wykonanego w skali 1:2 000 kreska planu o grubości 0,5 mm odpowiada w terenie 1 m. Przy 

opracowaniu numerycznym kreska - wektor nie ma grubości, dlatego istotne jest dokładne 

wprowadzenie granic planistycznych w dostosowaniu tam, gdzie jest to wskazane do granic 

ewidencyjnych (tzw. zatrzaski), by linie nie tworzyły, przy dużym powiększeniu obrazu. 

 

Wektoryzację planu należy rozpocząd od istniejących i planowanych pasów drogowych, 

które, po zaakceptowaniu ich przebiegu, będą podstawowym źródłem informacji dla 

gospodarki nieruchomościami (decyzje podziałowe) oraz ewidencji dróg (planowane pasy 

dróg). 

 

Dostarczona aplikacja dziedzinowa w ramach modułu PLAN i STUDIUM: 

1) musi umożliwiad prowadzenie rejestru danych planistycznych dotyczących 

obowiązujących MPZP oraz STUDIUM z możliwością zarządzania danymi przestrzennymi i 

wyświetlaniem informacji  na mapie w odniesieniu do działek ewidencyjnych. 

2) musi generowad gotowy dokument wyrysu i wypisu z MPZP oraz STUDIUM zgodnie z 

wzorami dostarczonymi przez Zamawiającego – miejsca podkreślone muszą uzupełniad się 

automatycznie z danych zapisanych w systemie.; 

3) musi umożliwiad przeglądanie, wyświetlanie, wyszukiwanie i wydruk wszelkich 

wprowadzonych do systemu danych przestrzennych odnoszących się do konkretnej działki 

ewidencyjnej. 

4) musi umożliwiad automatyzację wyrysu z MPZP i STUDIUM obowiązkowo uwzględniając: 
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a) musi generowad gotowy dokument wyrysu z MPZP i STUDIUM, niewymagający dalszej 

ingerencji w treśd i wygląd; 

b) musi przygotowywad gotowy dokument wyrysu z MPZP i STUDIUM ze skanu oryginalnego 

rysunku MPZP, a nie z przetworzonych warstw wektorowych;   

c) musi automatycznie dopasowad orientację arkusza dokumentu wyrysu w pionie lub 

poziomie z uwzględnieniem kształtu i wielkości działki/działek ewidencyjnych tak, aby 

ograniczyd do minimum liczbę stron dokumentu wyrysu i zminimalizowad koszty obsługi 

administracyjnej oraz zmniejszyd negatywny wpływ na środowisko; 

d)  musi automatycznie wybierad format wydruku dokumentu wyrysu A3 bądź A4 z 

możliwością wybrania formatu ręcznie; 

e) w przypadku posiadania drukarki wielkoformatowej program sam dopasuje kompozycję 

wydruku dokumentu wyrysu do arkusza; 

f) system musi automatyczne nadawad nagłówek dokumentu wyrysu, zgodnie ze wzorem 

przekazanym przez Zamawiającego; 

g) w przypadku nadawania znaku sprawy dokumentu wyrysu system musi mied możliwośd 

zapisania w systemie stałych znaków sprawy, bez konieczności wpisywania ich przy każdym 

wydawanym dokumencie wyrysu, z możliwością edycji tych znaków w dowolnym momencie; 

h) w przypadku nadawania daty wydania dokumentu wyrysu data bieżąca nadawana musi 

byd przez system automatycznie oraz musi istnied możliwośd zmiany jej na dowolną, również 

wstecz; 

i) system musi automatycznie dodawad do wygenerowanego dokumentu wyrysu numer 

działki/działek ewidencyjnych wraz z nazwą i numerem obrębu ewidencyjnego z możliwością 

wyłączenia dodawania tej informacji do wydruku; 

j) system musi umożliwiad wybór kilku działek jednocześnie; 

k) system musi mied możliwośd wygenerowania wyrysu kilku działek na jednym, wspólnym 

arkuszu lub osobno na oddzielnych arkuszach; 

l) system musi mied możliwośd zmiany sposobu wyświetlania danych dotyczących obrębu 

ewidencyjnego w generowanym dokumencie wyrysu z możliwością wyświetlania numeru i 

nazwy obrębu ewidencyjnego lub tylko nazwy obrębu ewidencyjnego; 

m) system musi automatycznie wypisad w generowanym dokumencie wyrysu wszystkie 

symbole i opisy przeznaczeo MPZP, dotyczące wybranej działki/działek ewidencyjnych, z 

możliwością wyłączenia dodawania tych informacji do dokumentu wyrysu; 
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n) system musi automatycznie wypisad w generowanym dokumencie wyrysu wszystkie opisy 

dodatkowych ustaleo MPZP, dotyczących wybranej działki/działek ewidencyjnych, takie jak: 

strefa zalewowa, linie zabudowy, zabytek ewidencyjny, z możliwością wyłączenia dodawania 

tych informacji do dokumentu wyrysu; 

o) musi automatycznie nadawad skalę rysunku wyrysu zgodną z oryginalnym rysunkiem danej 

uchwały, na podstawie danych zapisanych w tabelach atrybutów, z możliwością zmiany skali 

rysunku wyrysu na inną w szczególnych przypadkach; 

p) musi mied możliwośd zaznaczenia obrysu tylko wybranej działki/działek ewidencyjnych bez 

sąsiednich granic działek ewidencyjnych, niebędących przedmiotem wydawanego 

dokumentu wyrysu; 

q) musi na podstawie wybranej działki/działek ewidencyjnych automatycznie dodawad do 

dokumentu wyrysu oryginalną legendę rysunku MPZP lub STUDIUM, z możliwością 

wyłączenia opcji dodawania legendy; 

r) musi eksportowad gotowy dokument wyrysu do formatu .pdf; 

s) musi umożliwiad wybranie działek ewidencyjnych do dokumentu wyrysu poprzez: 

- wybór z listy - możliwośd wyboru działek ewidencyjnych poprzez wybranie obrębu 

ewidencyjnego, a następnie  wpisanie numeru działki lub jego fragmentu; 

- wybór z okna mapy - możliwośd wyboru działek ewidencyjnych poprzez bezpośrednie 

zaznaczenie jednej lub więcej działek ewidencyjnych na mapie; 

5)  musi umożliwiad automatyzację wypisu z MPZP obowiązkowo uwzględniając, co 

następuje: 

a) musi generowad gotowy dokument wypisu z MPZP, niewymagający dalszej ingerencji w 

treśd i wygląd (Zamawiający przekaże Wykonawcy ujednolicone teksty uchwał w 

edytowalnym formacie); 

b) musi automatyczne nadawad nagłówek zgodnie ze wzorem przekazanym przez 

Zamawiającego; 

c) w przypadku nadawania znaku sprawy dokumentu wypisu system musi mied możliwośd 

zapisania w systemie stałych znaków sprawy, bez konieczności wpisywania ich przy każdym 

wydawanym dokumencie wypisu, z możliwością edycji tych znaków w dowolnym momencie; 

d) w przypadku nadawania daty wydania dokumentu wypisu data bieżąca nadawana musi 

byd przez system automatycznie oraz musi istnied możliwośd zmiany jej na dowolną, również 

wstecz; 
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e) musi mied możliwośd wpisania danych dotyczących wnioskodawcy (imię, nazwisko, nazwa, 

miejscowośd, ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, poczta) i umieszczenia ich 

w wygenerowanym dokumencie wypisu z lewej strony pisma, bezpośrednio pod miejscem i 

datą wydania dokumentu wypisu; 

f) musi automatycznie dodawad do wygenerowanego dokumentu wypisu numer 

działki/działek ewidencyjnych wraz z nazwą i numerem obrębu ewidencyjnego z możliwością 

wyłączenia dodawania tej informacji do dokumentu; 

g) musi umożliwiad wybór kilku działek jednocześnie; 

h) musi mied możliwośd zmiany sposobu wyświetlania danych dotyczących obrębu 

ewidencyjnego w generowanym dokumencie wypisu z możliwością wyświetlania numeru i 

nazwy obrębu ewidencyjnego lub tylko nazwy obrębu ewidencyjnego; 

i) musi automatycznie wypisad w generowanym dokumencie wypisu wszystkie symbole i 

opisy przeznaczeo MPZP, dotyczące wybranej działki/działek ewidencyjnych, z możliwością 

dodania powierzchni/długości/sztuk lub procentowego udziału tych przeznaczeo w wybranej 

działce ewidencyjnej oraz z możliwością wyłączenia dodawania tych informacji do 

dokumentu wypisu; 

j) musi automatycznie wypisad w generowanym dokumencie wypisu wszystkie opisy 

dodatkowych ustaleo MPZP, dotyczących wybranej działki/działek ewidencyjnych, takie jak: 

strefa zalewowa, linie zabudowy, zabytek ewidencyjny z możliwością dodania 

powierzchni/długości/sztuk lub procentowego udziału tych ustaleo w wybranej działce 

ewidencyjnej oraz z możliwością wyłączenia dodawania tych informacji do dokumentu 

wypisu; 

k) musi generowad gotowy dokument wypisu składający się z ustaleo ogólnych i koocowych 

uchwały MPZP oraz z ustaleo szczegółowych, dotyczących tylko wybranej działki/działek 

ewidencyjnych tak, aby ograniczyd do minimum liczbę stron dokumentu wypisu i 

zminimalizowad koszty obsługi administracyjnej oraz zmniejszyd negatywny wpływ na 

środowisko; 

l) musi automatycznie dodawad na koocu dokumentu wypisu ustaloną przez Zamawiającego 

informację o uiszczenia opłaty skarbowej, z możliwością zmiany jej treści w dowolnym 

momencie oraz z możliwością dodania daty wpłaty oraz numeru rachunku bankowego lub 

informację o zwolnieniu z opłaty skarbowej z możliwością zmiany jej treści w dowolnym 

momencie; 

m)  musi umożliwiad dodanie na początku dokumentu wypisu ustaloną przez Zamawiającego 

treści wstępu wypisu, z możliwością zmiany tej treści w dowolnym momencie; 
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n)  musi umożliwiad zmianę czcionki wygenerowanego dokumentu wypisu bezpośrednio z 

poziomu systemu; 

o) musi eksportowad gotowy dokument wypisu do formatu .pdf oraz HTML; 

p) musi umożliwiad wybranie działek ewidencyjnych do dokumentu wypisu poprzez:  

- wybór z listy - możliwośd wybory działek ewidencyjnych poprzez wybranie obrębu 

ewidencyjnego, a następnie  wpisanie numeru działki lub jej fragmentu; 

- wybór z okna mapy - możliwośd wybory działek ewidencyjnych poprzez bezpośrednie 

zaznaczenie jednej lub więcej działek ewidencyjnych na mapie; 

6) musi umożliwiad automatyzację zaświadczenia z MPZP obowiązkowo uwzględniając, co 

następuje: 

a) musi generowad gotowy dokument zaświadczenia z MPZP, niewymagający dalszej 

ingerencji w treśd i wygląd; 

b) musi generowad gotowy dokument zaświadczenia z MPZP zgodnie z wzorem przekazanym 

przez Zamawiającego – miejsca podkreślone muszą uzupełniad się automatycznie z danych 

zapisanych w systemie.; 

c) musi umożliwiad dodanie do dokumentu zaświadczenia ustaloną przez Zamawiającego 

treśd wstępu zaświadczenia z podziałem na wstęp zaświadczenia z MPZP oraz zaświadczenia  

o braku MPZP z możliwością zmiany tej treści w dowolnym momencie; 

d) musi automatyczne nadawad nagłówek dokumentu zaświadczenia, zgodnie  z wzorem 

przekazanym przez Zamawiającego;  

e) w przypadku nadawania znaku sprawy dokumentu zaświadczenia system musi mied 

możliwośd zapisania w systemie stałych znaków sprawy, bez konieczności wpisywania ich 

przy każdym wydawanym dokumencie zaświadczenia, z możliwością edycji tych znaków w 

dowolnym momencie; 

f) w przypadku nadawania daty wydania dokumentu zaświadczenia data bieżąca nadawana 

musi byd przez system automatycznie oraz musi istnied możliwośd zmiany jej na dowolną, 

również wstecz; 

g)  musi mied możliwośd wpisania danych dotyczących wnioskodawcy system musi mied 

możliwośd wpisania danych dotyczących wnioskodawcy (imię, nazwisko, nazwa, 

miejscowośd, ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, poczta) i umieszczenia ich 

w wygenerowanym dokumencie wypisu z lewej strony pisma, bezpośrednio pod miejscem i 

datą wydania dokumentu zaświadczenia; 
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h) musi automatycznie dodawad do wygenerowanego dokumentu zaświadczenia numer 

działki/działek ewidencyjnych wraz z nazwą i numerem obrębu ewidencyjnego; 

i) musi umożliwiad wybór kilku działek jednocześnie; 

j) musi mied możliwośd zmiany sposobu wyświetlania danych dotyczących obrębu 

ewidencyjnego w generowanym dokumencie zaświadczenia z możliwością wyświetlania 

numeru i nazwy obrębu ewidencyjnego lub tylko nazwy obrębu ewidencyjnego; 

k) musi automatycznie wypisad w generowanym dokumencie zaświadczenia wszystkie 

symbole i opisy przeznaczeo MPZP, dotyczące wybranej działki/działek ewidencyjnych, z 

możliwością dodania powierzchni/długości/sztuk lub procentowego udziału tych 

przeznaczeo w wybranej działce ewidencyjnej oraz z możliwością wyłączenia dodawania tych 

informacji do dokumentu zaświadczenia; 

l) musi automatycznie wypisad w generowanym dokumencie zaświadczenia wszystkie opisy 

dodatkowych ustaleo MPZP, dotyczących wybranej działki/działek ewidencyjnych, takie jak: 

strefa zalewowa, linie zabudowy, zabytek ewidencyjny z możliwością dodania 

powierzchni/długości/sztuk lub procentowego udziału tych ustaleo w wybranej działce 

ewidencyjnej oraz z możliwością wyłączenia dodawania tych informacji do dokumentu 

zaświadczenia; 

m) musi umożliwiad dodanie informacji o celu, na jaki zostaje wydane zaświadczenie poprzez 

wybór gotowych wyrażeo wskazanych przez Zamawiającego z możliwością edycji; 

n) system musi automatycznie dodawad na koocu dokumentu zaświadczenia ustaloną przez 

Zamawiającego informację o uiszczenia opłaty skarbowej, z możliwością zmiany jej treści w 

dowolnym momencie; 

o) system musi umożliwiad zmianę czcionki wygenerowanego dokumentu zaświadczenia 

bezpośrednio z poziomu systemu; 

p) system musi eksportowad gotowy dokument zaświadczenia do formatu .pdf oraz HTML; 

q) system musi umożliwiad wybranie działek ewidencyjnych do dokumentu zaświadczenia 

poprzez:  

- wybór z listy - możliwośd wybory działek ewidencyjnych poprzez wybranie obrębu 

ewidencyjnego, a następnie  wpisanie numeru działki lub jego fragmentu;  

- wybór z okna mapy - możliwośd wybory działek ewidencyjnych poprzez bezpośrednie 

zaznaczenie jednej lub więcej działek ewidencyjnych na mapie; 
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7) musi posiadad rejestr MPZP oraz rejestr STUDIUM z uwzględnieniem okresu ich 

obowiązywania wraz z mapowym wyświetlaniem danych na zadaną datę w odniesieniu do 

działek ewidencyjnych. 

8) System musi umożliwiad wyświetlanie danych wektorowych dotyczących przeznaczeo 

MPZP oraz dodatkowych informacji. 

9) System musi umożliwiad wyszukiwanie działek ewidencyjnych wraz z podaniem informacji 

o działce (numer działki ewidencyjnej, numer i nazwę obrębu ewidencyjnego, numer 

uchwały MPZP lub STUDIUM, opis przeznaczeo MPZP/kierunków STUDIUM, symbol 

przeznaczeo MPZP/kierunków STUDIUM, informację o dodatkowych ustaleniach 

MPZP/STUDIUM itp.) wg stanu na wybraną datę. 

10) W przypadku generowania dokumentów na datę wstecz dokumenty muszą posiadad 

adnotację daty, na którą została udzielona informacja z MPZP czy STUDIUM zgodnie z 

wzorami dokumentów przekazanymi przez Zamawiającego.  

11) System musi umożliwiad generowanie różnego rodzaju analiz przestrzennych na 

podstawie danych wektorowych dokumentów planistycznych obowiązujących w gminie. 

12) System musi umożliwiad wybranie gotowej analizy bez zbędnego ingerowanie w jej 

ustawienia. 

13) System musi umożliwiad generowanie analiz MPZP: 

a) Działki ewidencyjne leżące w zadanych przeznaczeniach MPZP – Użytkownik poprzez 

wskazanie opisu przeznaczenia/przeznaczeo MPZP oraz konkretnego symbolu 

przeznaczenia/przeznaczeo otrzymuje wykaz działek ewidencyjnych leżących w zadanym 

obszarze wraz z powierzchnią; 

b) Działki ewidencyjne leżące w zadanej strefie MPZP – Użytkownik poprzez wybranie 

konkretnych opisów i symboli przeznaczeo MPZP oraz konkretnych ustaleo dodatkowych 

MPZP (powierzchniowych, liniowych, punktowych) otrzymuje wykaz działek ewidencyjnych 

położonych w wybranym iloczynie terenów wraz z powierzchnią; 

c) Działki ewidencyjne o wybranych powierzchniach w MPZP – Użytkownik poprzez wybranie 

konkretnej uchwały MPZP oraz wybranie przedziału wielkości powierzchni szukanych działek 

ewidencyjnych otrzymuje wykaz działek ewidencyjnych o zadanej wielkości wraz z 

powierzchnią;  

d) Działki ewidencyjne leżące w zadanym buforze od terenów ustalonych w MPZP – 

Użytkownik poprzez wybranie konkretnego ustalenia MPZP oraz poprzez określenie 
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wielkości bufora otrzymuje wykaz działek ewidencyjnych leżących w obszarze zadanego 

bufora wraz z powierzchnią bufora obejmującego daną działkę ewidencyjną; 

14)  System musi umożliwiad generowanie zestawieo STUDIUM: 

a) Działki ewidencyjne leżące w zadanych kierunkach STUDIUM – Użytkownik poprzez 

wskazanie opisu kierunku/kierunków STUDIUM oraz konkretnego symbolu 

kierunku/kierunków otrzymuje wykaz działek ewidencyjnych leżących w zadanym obszarze 

wraz z powierzchnią; 

b) Działki ewidencyjne leżące w zadanej strefie STUDIUM – Użytkownik poprzez wybranie 

konkretnych opisów i symboli kierunków STUDIUM oraz konkretnych ustaleo dodatkowych 

STUDIUM (powierzchniowych, liniowych, punktowych) otrzymuje wykaz działek 

ewidencyjnych położonych w wybranym iloczynie terenów wraz z powierzchnią; 

c) Działki ewidencyjne o wybranych kierunkach w STUDIUM – Użytkownik poprzez wybranie 

konkretnej uchwały STUDIUM oraz wybraniu przedziału wielkości powierzchni szukanych 

działek ewidencyjnych otrzymuje wykaz działek ewidencyjnych o zadanej wielkości wraz z 

powierzchnią;  

d) Działki ewidencyjne leżące w zadanym buforze od terenów ustalonych w STUDIUM  

– Użytkownik poprzez wybranie konkretnego ustalenia STUDIUM oraz poprzez określenie 

wielkości bufora otrzymuje wykaz działek ewidencyjnych leżących w obszarze zadanego 

bufora wraz z powierzchnią bufora obejmującego daną działkę ewidencyjną; 

15)  System musi umożliwiad wygenerowanie analiz jako arkusz kalkulacyjny lub jako 

warstwa wektorowa .shp (shapefile).  

16)  System musi umożliwiad wygenerowanie analizy będącej odwrotnością wybranej 

kombinacji ustaleo MPZP lub STUDIUM; 

17)  Generowane zestawienie musi posiadad tytuł wybranego zestawienia statystycznego 

oraz wszystkie niezbędne pola tabeli, przede wszystkim: numer działki ewidencyjnej, numer 

obrębu ewidencyjnego, opis ustalenia MPZP/STUDIUM, symbol ustalenia MPZP/STUDIUM, 

powierzchniowym wyniku analizy; 

 

18)  System musi umożliwiad prowadzenie rejestru wydanych dokumentów z MPZP/ 

STUDIUM z możliwością generowania raportów. 

19)  System musi umożliwiad prowadzenie rejestru wydanych wyrysów i wypisów z 

MPZP/STUDIUM oraz wydanych zaświadczeo z MPZP/STUDIUM. 
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20)  System musi umożliwiad przeglądanie rejestru wydanych dokumentów z 

uwzględnieniem: znaku sprawy, rodzaju dokumentu, daty wydania dokumentu, 

wnioskodawcy, numerów przedmiotowej działki/działek ewidencyjnych, obrębu 

ewidencyjnego, uchwały MPZP/STUDIUM. 

21)  System musi umożliwiad przeglądanie danych w rejestrze wydanych dokumentów 

poprzez sortowanie obiektów po zadanej wartości. 

22)  System musi umożliwiad przeszukiwanie danych z rejestru poprzez wpisanie fragmentu 

dowolnej wartości zapisanej w systemie z opcją autopodpowiedzi tak, aby zapewnid 

wyszukiwanie z podaniem jedynie części szukanego ciągu znaków. 

23)  System musi umożliwiad otwieranie załączników wydanych dokumentów z poziomu 

przeglądania rejestru wydanych dokumentów. 

24)  System musi umożliwiad generowanie raportów poprzez wybór dowolnych pól: znak 

sprawy, rodzaj dokumentu, data wydania dokumentu, wnioskodawca, numery 

przedmiotowej działki/działek ewidencyjnych, obręb ewidencyjny, uchwała MPZP/STUDIUM. 

25)  System musi umożliwiad generowanie raportów wydanych dokumentów z możliwością 

wyboru: przedziału czasowego (rok, miesiąc, dzieo), obrębu ewidencyjnego, uchwały 

MPZP/STUDIUM, rodzaju wydanych dokumentów. 

26)  System musi umożliwiad generowanie raportów  do arkusza kalkulacyjnego z podaniem 

tytułu raportu oraz opisu parametrów raportu. 

27)  System musi umożliwiad automatyczne zapisywanie informacji dotyczących osoby 

wydającej dokument oraz daty generowania dokumentu. 

28) System musi umożliwiad generowanie zestawieo MPZP: 

a) Powierzchnie sumy poszczególnych przeznaczeo MPZP w podziale na poszczególne 

uchwały MPZP wraz z podaniem procentowego udziału przeznaczeo w ogólnej powierzchni 

gminy; 

b) Powierzchnie przeznaczeo MPZP w podziale wg klasyfikacji Statystyki GUS „PZP-1”. 

c) Powierzchnie sumy poszczególnych dodatkowych powierzchniowych ustaleo MPZP w 

podziale na poszczególne uchwały MPZP wraz z podaniem procentowego udziału 

przeznaczeo w ogólnej powierzchni gminy; 

d) Długośd sumy poszczególnych dodatkowych liniowych ustaleo MPZP w podziale na 

poszczególne uchwały MPZP; 
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e) Liczbę sumy poszczególnych dodatkowych punktowych ustaleo MPZP w podziale na 

poszczególne uchwały MPZP; 

f) Powierzchnie poszczególnych obowiązujących MPZP i procentowy udział poszczególnych 

MPZP w ogólnej powierzchni gminy; 

g) Powierzchni gminy bez pokrycia MPZP; 

h) Powierzchnia obowiązujących MPZP uchwalonych na podstawie Ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz powierzchnia MPZP 

uchwalonych przed wejściem ustawy; 

i) Powierzchnia obowiązujących MPZP sporządzonych przed wejściem w życie Ustawy z dnia 

4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz powierzchnia MPZP 

uchwalonych po wejściu ustawy; 

29) System musi umożliwiad generowanie zestawieo STUDIUM: 

a) Powierzchnie sumy poszczególnych kierunków STUDIUM wraz z podaniem procentowego 

udziału kierunków STUDIUM w ogólnej powierzchni gminy; 

b) Powierzchnie kierunków STUDIUM w podziale wg klasyfikacji Statystyki GUS „PZP-1”. 

c) Powierzchnie sumy poszczególnych dodatkowych powierzchniowych ustaleo STUDIUM 

wraz z podaniem procentowego udziału przeznaczeo w ogólnej powierzchni gminy; 

d) Długośd sumy poszczególnych dodatkowych liniowych ustaleo STUDIUM; 

e) Liczbę sumy poszczególnych dodatkowych punktowych ustaleo STUDIUM; 

f) Procentowy stopieo zalesienia gminy według ustaleo kierunków zagospodarowania 

przestrzennego studium; 

30)  System musi umożliwiad decydowanie o klasyfikacji poszczególnych przeznaczeo MPZP 

czy kierunków STUDIUM poprzez zakwalifikowanie przeznaczenia do grupy:  

a) W przypadku STUDIUM: mieszkaniowe wielorodzinne, mieszkaniowe jednorodzinne, 

usługowe, produkcyjne, komunikacyjne, infrastruktury technicznej, użytkowania rolniczego 

ogółem, użytkowania rolniczego w tym tereny zabudowy zagrodowej, zieleni i wód, inne.  

b) W przypadku MPZP: zabudowy mieszkaniowej ogółem, zabudowy mieszkaniowej w tym 

zabudowy wielorodzinnej, zabudowy usługowej ogółem, zabudowy usługowej w tym usług 

publicznych, użytkowanych rolniczo ogółem, użytkowanych rolniczo w tym tereny zabudowy 

zagrodowej, zabudowy techniczno-produkcyjnej, zieleni i wód, komunikacji, infrastruktury 

technicznej. 
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31)  System musi dla zestawieo obliczających powierzchnię dawad możliwośd wyboru 

jednostki powierzchni: ary, metry kwadratowe lub hektary. 

32) Generowane zestawienie musi posiadad tytuł wybranego zestawienia statystycznego. 

33)  System musi umożliwiad generowanie zestawieo do formatu arkusza kalkulacyjnego. 

34) System musi umożliwiad generowanie zbiorczego raportu sumy zebranych opłat 

skarbowych od wydanych dokumentów, z możliwością wyboru: przedziału czasowego, 

obrębu ewidencyjnego, numeru uchwały, rodzaju wydanych dokumentów. 

 

Aplikacja musi byd zintegrowana z bazą ewidencji gruntów i budynków, by z poziomu mapy, 

poprzez podanie nazwy podmiotu ewidencyjnego (np. nazwiska i imienia), móc ustalid 

nieruchomości tego podmiotu oraz obowiązujący na tych działkach plan zagospodarowania 

przestrzennego. 

4.2. Moduły związane z gospodarką nieruchomościami 

Realizacja zadao związanych z gospodarką nieruchomościami powinna byd zgodna z ustawą 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2015 r. Dz.U., poz. 

1774, z późn. zmianami) oraz z aktami wykonawczymi do ustawy. 

 

6.2.1. Zamawiający posiada program MIENIE zintegrowany z programem EWMAPA, w 

ramach zamówienia oczekuje ewentualnego przeprowadzenia migracji danych oraz 

uzupełnienia bazy modułu MIENIE o niektóre atrybuty związane z zagospodarowaniem 

przestrzennym zasobu gminnego (art. 23 ust. 1c ww. ustawy).  

Uzupełnienie innych atrybutów nastąpi w oparciu o dostarczone dokumenty.  

Liczba działek stanowiących mienie gminne wynosi: 1200 

 

Dostarczona aplikacja dziedzinowa w ramach modułu MIENIE: 

 

1) Program MIENIE powinien umożliwiad  rejestrację danych zawierających, między innymi: 

- podstawę nabycia lub zbycia wraz z datą, ceną i dokumentem, 
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- aktualne zagospodarowanie nieruchomości, 

- planowane wykorzystanie nieruchomości, 

- jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za gospodarowanie nieruchomością, 

- rodzaj środka trwałego,  jego nr inwentarzowy i wartośd, 

- użytkowników nieujawnionych w ewidencji gruntów, 

- ewidencję wycen nieruchomości, 

- ewidencję ksiąg wieczystych (lub innych równorzędnych dokumentów) wraz ze skanami 

ksiąg lub plikami pdf, 

- przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości, 

- przeznaczenie w studium kierunków i zagospodarowania przestrzennego. 

 

2) Program do prowadzenia mienia powinien ściśle współpracowad z innymi modułami 

dziedzinowymi, wykorzystywanymi do prowadzenia spraw związanych z użytkowaniem 

wieczystym oraz umowami cywilnoprawnymi zawartymi na gruntach będących własnością 

gminy. Powinien również bazowad na danych ewidencji gruntów i budynków. 

 

3) Podstawowe funkcjonalności programu do prowadzenia mienia gminnego: 

- wszystkie pola (z wyjątkiem pól opisowych) powinny wykorzystywad edytowalne przez 

użytkownika słowniki, 

- możliwośd wykorzystywania w celu przeglądania, drukowania oraz analiz danych 

wprowadzanych przez gminę do programu |MIENIE jaki danych ewidencji gruntów i 

budynków oraz danych z modułów dotyczących użytkowania wieczystego oraz umów 

cywilno prawnych, 

- możliwośd filtrowania danych z uwzględnieniem wszystkich atrybutów zawartych w bazie 

programu do prowadzenia mienia gminnego oraz wybranych atrybutów z bazy EGIB 

(przynajmniej: rodzaj władania, władający, użytki na działce), w trakcie filtrowania konieczna 

jest możliwośd multiwyboru  dla wszystkich słownikowanych atrybutów obiektów, 

- możliwośd wykonywania wydruków i raportów według ustalonego przez użytkownika 

szablonu, 
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- możliwośd wykorzystywania na wydrukach wykonywanych z programu do prowadzenia 

mienia gminnego danych pochodzących z bazy danych EGIB, użytkowania wieczystego oraz 

umów cywilnoprawnych, 

- pełna archiwizacja oraz autoryzacja wszystkich zmian wykonywanych w bazie danych, 

- możliwośd wygenerowania i wydruku stanu mienia gminnego na dowolny dzieo 

zawierającego wykaz działek wraz z atrybutami ich łączną liczbę oraz wartośd, 

- możliwośd wizualizacji wybranej działki lub grupy działek na mapie, 

- możliwośd przechowywania w bazie danych zeskanowanej dokumentacji związanej z 

nieruchomościami stanowiącymi mienie gminne, 

- możliwośd sprawdzania informacji o działkach zawartych w bazie programu do 

prowadzenia mienia gminnego z poziomu mapy, 

- możliwośd grupowej modyfikacji danych. 

 

4) Wszystkie działki gminne przeznaczone do: 

 sprzedaży 

 oddania w użytkowanie wieczyste w celu wykonania określonego zagospodarowania  

 wydzierżawienia,  

wprowadzone do programu MIENIE w polu „przeznaczenie”, powinny mied możliwośd 

bezpośredniej wizualizacji w geoportalu w zakładce „Oferty inwestycyjne” wraz 

z podpiętymi  dodatkowymi informacjami opisowymi oraz dokumentacją zdjęciową,  lub 

przekierowaniem na stronę opisującą szczegółowo daną ofertę inwestycyjną.  

 

 

6.2.2. Zamawiający wymaga dostarczenia aplikacji do udostępnienia nieruchomości 

(gruntów) na zasadzie umów cywilnych (dzierżawy, najmu, oddania w trwały zarząd, 

użyczenie itp.) oraz założenia bazy danych dla zawartych w okresie ostatnich 5 lat umów 

wraz ze zeskanowaniem już zawartych umów, czyli wdrożenia modułu UMOWY. 

 

Dostarczona aplikacja dziedzinowa w ramach modułu UMOWY, powinna: 
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 umożliwid automatyczne generowanie, według określonego wzorca, projektów 

zawieranych umów, czyli w bazie danych powinny znajdowad się wszystkie dane 

niezbędne do generowania takiej umowy (np. nazwisko i imię, adres, działka(ki) 

powierzchnia, przeznaczenie, opłaty (czynsz) zgodny z uchwałą itp.), 

 zapisywanie w bazie danych wygenerowanej umowy i szybki dostęp do jej treści, 

 automatyczne generowanie wartości umowy na podstawie ustalonej ceny za m2 lub 

innych składników wchodzących w skład nieruchomości, 

 zapewniad pełną archiwizację i autoryzację zmian wprowadzanych w bazie danych, 

 zapewniad możliwośd filtrowania danych z uwzględnieniem wszystkich atrybutów 

umowy zawartych w bazie danych. 

 

Każda umowa powinna byd powiązana z przestrzenią. Moduł powinien mied interfejs 

umożliwiający wyświetlenie treści umowy z poziomu mapy oraz modułu MIENIE.    

 

6.2.3. Zamawiający wymaga dostarczenia aplikacji do rejestracji gruntów gminy oddanych 

w zarząd lub użytkowanie wieczyste. Zamawiający w ramach modułu UŻW wymaga założenia 

bazy danych dla działek oddanych w użytkowanie wieczyste wraz z wysokościami opłat z 

tego tytułu.  

 

Dostarczona aplikacja dziedzinowa w ramach modułu UŻW, powinna: 

 

 umożliwiad automatyczne generowanie pism wypowiadających wysokośd 

dotychczasowej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego oraz obliczad nowe opłaty 

z uwzględnieniem miedzy innymi ust. 2a art. 77  ustawy o gospodarce 

nieruchomościami, 

 zapewniad możliwośd tworzenia z wyprzedzeniem zmian przyszłych w bazie danych, 

oraz wykonanie na ich podstawie automatycznej aktualizacji opłat z tytułu 

użytkowania wieczystego w zadanym terminie, 

 zapewniad pełną archiwizację wszystkich decyzji o zmianie wysokości opłat z tytułu 

użytkowania wieczystego, 
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 zapewniad autoryzację wszystkich zmian wprowadzanych w bazie danych, 

 zapewniad możliwośd porównania danych zawartych w module UŻW z danymi 

zawartymi w bazie EGIB, 

 zapewniad możliwośd pobierania do modułu UŻW danych (podmiotów i działek) 

z bazy danych EGIB, 

 zapewniad możliwośd generowania niezbędnych zestawieo zbiorczych oraz raportów 

z bazy danych, 

 zapewniad możliwośd automatycznego generowania zawiadomieo o wysokości opłat 

z tytułu użytkowania wieczystego dla wszystkich użytkowników wieczystych, 

 zapewniad możliwośd filtrowania danych z uwzględnieniem wszystkich atrybutów  

zawartych w bazie danych. 

 

4.3. Moduł związany z ewidencją miejscowości ulic i adresów 

Realizacja zadao związanych z ewidencją miejscowości ulic i adresów powinna byd zgodna 

z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo  geodezyjne i kartograficzne (t.j. z 2015 r.z poz. 520, 

z późn.  zm.) oraz aktem wykonawczym, rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji 

z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. z 2012 r., 

poz. 125). 

Zamawiający posiada aplikację do prowadzenia modułu EMUiA zgodną z wymaganiami 

rozporządzenia wraz ze wstępnie wprowadzonymi adresami pobranymi z wojewódzkiej bazy 

danych obiektów topograficznych. 

 

W ramach wdrożenia modułu zamawiający oczekuje ewentualnego przeprowadzenia 

migracji danych oraz: 

1) sprawdzenia i poprawienia wszystkich adresów poprzez ich porównanie 

z dokumentacją prowadzoną manualnie wraz z ich lokalizacja przestrzenną, 

2) wprowadzenie nazw ulic i osi ulic, powiązanych z numeracją porządkową, 

3) zeskanowania i wprowadzenia do modułu wszystkich uchwał nadających nazwy ulicom 

i placom, 
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4) wprowadzenia nazw archiwalnych ulic i placów, 

5) wykonania z utworzonej bazy danych pliku GML zgodnego ze schematami 

aplikacyjnymi dołączonymi do rozporządzenia w sprawie EMUIA oraz jego walidacji 

w celu zapewnienia poprawnej aktualizacji danych Paostwowego Rejestru Granic. 

6) wykonania porównania adresów w bazie ewidencji gruntów z adresami prowadzonymi 

w  module EMUiA wraz z wykazem rozbieżności w numeracji dla poszczególnych 

działek ewidencyjnych. Wykaz ten ma stanowid załącznik do wniosku Gminy 

o poprawienie adresów w ewidencji gruntów i budynków. 

 

Dostarczona aplikacja dziedzinowa w ramach modułu EMUiA, powinna posiadad 

następujące funkcjonalości: 

 

1) System musi umożliwiad zarządzanie bazą danych (wyszukiwanie, edycję, usuwanie 

i dodawanie obiektów) Ewidencji Miejscowości, Ulic i Adresów (EMUiA).  

2) System musi byd zgodny ze specyfikacją modelu pojęciowego danych EMUiA 

zgodnie z załącznikiem nr 2. do Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 

dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów. 

3) System musi byd zgodny z danymi PRNG. 

4) System musi umożliwiad rejestrację wniosków o ustalenie numeru porządkowego 

poprzez zapisanie informacji: wnioskodawcy (imiona i nazwisko lub nazwa osoby 

prawnej lub jednostki organizacyjnej, adres zamieszkania lub siedziby, dane 

kontaktowe) oraz o położeniu budynku, którego dotyczy wniosek (dzielnica, ulica, 

obręb ewidencyjny, numer działki ewidencyjnej, usytuowanie budynku, status 

budynku). 

5) Narzędzie do rejestracji wniosków o ustalenie numeru porządkowego budynku musi 

mied możliwośd zapisu załączników poprzez nazwanie i wskazanie na dysku 

komputera pliku, w tym wzór wniosku w postaci elektronicznej. 

6) W przypadku rejestracji wniosków o ustalenie numeru porządkowego zapisane 

dane muszą automatycznie uzupełniad odpowiednią częśd formularza dodawania 

obiektu do EMUiA. 

7) System musi umożliwiad dodawanie, usuwanie i edycję obiektów poligonowych 

miejscowości, obiektów liniowych osi ulic, obiektów poligonowych granic placów i 

rond oraz obiektów punktowych adresów. 

8) System musi posiadad podstawowe narzędzia do edycji warstw wektorowych co 

najmniej: dodawanie wierzchołków, usuwanie wierzchołków, dodawanie linii, 
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dodawanie poligonu, usuwanie poligonu, edytowanie poligonu, dociąganie 

obiektów, przesuwanie obiektów, wskazywanie obiektów do edycji, podział linii, 

połączenie dwóch lub więcej linii, wstawianie środka poligonu. 

9) W przypadku dodawania do rejestru obiektu miejscowości Użytkownik musi mied 

możliwośd zapisu danych: identyfikator, TERYT, nazwa miejscowości, nazwa 

miejscowości nadrzędnej, przymiotnik odmiany nazwy, dopełniacz odmiany nazwy, 

rodzaj miejscowości, datę początku ważności datę kooca ważności, status 

miejscowości. 

10) W przypadku dodawania do rejestru obiektu ulicy, placów i rond Użytkownik musi 

mied możliwośd zapisu danych: identyfikator, TERYT, nazwa miejscowości, 

przedrostek 1. ulicy, przedrostek 2. ulicy, nazwa ulicy, nazwa główna ulicy, typ 

obiektu, datę początku ważności datę kooca ważności, status miejscowości, danych 

uchwały (numer, sprawa, data uchwalenia, nazwa rady). 

11) W przypadku dodawania do rejestru obiektu punktu adresowego Użytkownik musi 

mied możliwośd zapisu danych: wnioskodawcy (imiona i nazwisko lub nazwa osoby 

prawnej lub jednostki organizacyjnej, adres zamieszkania lub siedziby, dane 

kontaktowe) oraz o położeniu budynku (miejscowośd, ulica, obręb ewidencyjny, 

numer działki ewidencyjnej), danych budynku (identyfikator, numer budynku, numer 

lokalu, kod pocztowy, status budynku, usytuowanie budynku, element dociągnięcia 

punktu, datę początku ważności datę kooca ważności, status punktu adresowego. 

12) System musi umożliwiad przeglądanie EMUiA z wyświetlaniem wszystkich informacji 

o obiektach zapisanych w bazie danych z możliwością co najmniej: wyszukiwania 

obiektów po dowolnie wybranej kolumnie bazy danych, sortowanie danych w 

zadanym porządku, pokazaniu wybranych obiektów na mapie, możliwości 

wyświetlania obiektów wszystkich lub tylko zaznaczonych, możliwości wyświetlania 

informacji obiektu wskazanego na mapie. 

13) System musi umożliwiad wyszukiwanie obiektów poprzez wpisanie fragmentu 

dowolnej wartości zapisanej w systemie z opcją autopodpowiedzi tak, aby zapewnid 

wyszukiwanie z podaniem jedynie części szukanego ciągu znaków. 

14) System musi umożliwiad odczytywanie współrzędnych X,Y obiektów bazy danych 

EMUiA. 

15) System musi umożliwiad generowanie zawiadomieo o nadaniu numeru 

porządkowego zgodnie z wzorem dostarczonym przez Zamawiającego. 

16) System musi umożliwiad generowania zawiadomieo dla wybranych obiektów z 

możliwością generowania dokumentów dla wybranej grupy kilku obiektów.  

17) System musi umożliwiad generowanie dokumentów bez zbędnego uzupełniania 

danych, dane wprowadzone do bazy danych EMUiA muszą uzupełniad się 

automatycznie. 
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18) System musi umożliwiad sporządzanie wykazów adresów budynków dla 

miejscowości lub gminy z możliwością tworzenia wykazów na zadany przedział 

czasowy lub wykazów na określony typ i rodzaj obiektów bazy danych EMUiA. 

19) System musi umożliwiad generowanie wykazów  do formatu arkusza kalkulacyjnego 

lub formatu pdf z podaniem tytułu wykazu oraz opisu parametrów wykazu. 

20) System musi umożliwiad wyświetlanie na mapie danych dotyczących: granic 

miejscowości z nazwami i identyfikatorami TERYT, osi ulic i granice zewnętrzne 

placów z nazwami i identyfikatorami TERYT, punktów adresowych z numerami 

porządkowymi, kontury budynków istniejących i w budowie (na podstawie danych 

ewidencji gruntów i budynków, BDOT500 lub BDOT10k oraz mapy zasadniczej), 

granice i numery działek ewidencyjnych (na podstawie danych ewidencji gruntów i 

budynków), granice trójstopniowego podziały terytorialnego paostwa, w których 

gmina jest położona oraz ich identyfikatory TERYT. 

21) System musi umożliwiad generowanie mapy punktów adresowych z możliwością 

nadania tytułu mapy, określenia skali mapy, dodania legendy, dodatkowego opisu 

lub obrazu. System musi umożliwiad generowanie mapy z dowolnie wybraną treścią 

oraz w dowolnym formacie i orientacji.  

22) System musi umożliwiad prowadzenie pełnej archiwizacji zmienianych danych oraz 

odtwarzanie historii każdego obiektu oraz stanu bazy na zadaną datę. 

23) System musi posiadad narzędzia do kontroli dostępu do bazy danych EMUiA oraz do 

autoryzacji użytkowników. 

24) Dane z bazy danych EMUiA muszą zostad udostępnianie za pomocą usług, o których 

mowa w art. art. 9 ust.1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji 

przestrzennej. 

25) System musi umożliwiad przekazywanie danych do Paostwowego Rejestru Granic 

wraz z powierzchniami jednostek podziałów terytorialnych kraju nowych lub 

zmienionych danych ewidencyjnych dotyczących adresów i ich lokalizacji 

przestrzennej również z wykorzystaniem usług sieciowych, o których mowa w art. 9 

ust.1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. 

26) System musi umożliwiad udostępnianie bazy danych EMUiA również za pomocą 

pliku GML. 

 

4.4. Moduł związany z ewidencją lokali gminnych 

Realizacja zadao związanych z polityką mieszkaniową w Gminie powinna byd zgodna 

z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 

gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. z 2014 r. Dz.U., poz.150, z późniejszymi zmianami). 



 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020” 
35 

W celu realizacji zadao wynikających z ustawy Zamawiający wymaga dostarczenia 

odpowiedniej aplikacji, która powinna: 

 umożliwid ewidencję wszystkich lokali gminnych wraz z ich stanem technicznym, 

podłączonymi mediami i stanem prawnym wraz z głównym najemcą, 

 zapewniad możliwośd tworzenia raportów według utworzonego przez użytkownika 

szablonu, 

 zapewniad możliwośd filtrowania danych z uwzględnieniem wszystkich atrybutów 

zawartych w bazie danych, 

 zapewniad pełną autoryzację zmian wprowadzanych w bazie danych. 

Lokale wraz z pomieszczeniami przynależnymi powinny byd uzupełnione o numer 

ewidencyjny budynku i działki, aby można je zwizualizowad przestrzennie na mapie. 

W ramach wdrożenia modułu LOKALE ma zostad założona ewidencja lokali gminnych 

w oparciu o dostarczone przez Gminę wykazy. 

4.5. Moduły związane z drogami gminnymi 

Realizacja zadao związanych z drogami gminnymi powinna byd zgodna z ustawą z dnia 21 

marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., z późn. zm.) oraz aktami 

wykonawczymi, a głównie:       

1. Rozporządzeniem 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 oraz 

tunelom (Dz.U. z 2005 r. Nr 67, poz.582). 

2. Rozporządzeniem Rady ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia 

warunków udzielania zezwoleo na zajecie pasa drogowego (t.j. z 2016 r. Dz.U., 

poz.1264). 

3. Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. nr 43, poz. 430). 
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Zamawiający posiada program DROGI umożliwiający ewidencję dróg zgodną z ww. rozpo-

rządzeniem.  

 

W ramach wdrożenia modułu DROGI Zamawiający oczekuje ewentualnego przeprowadzenia 

migracji danych oraz wymaga utworzenia bazy danych ewidencji dróg zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, która powinna umożliwiad wygenerowanie Książki Drogi dla 

wszystkich dróg gminnych. Zamawiający ponadto wymaga wprowadzenia do SIP, w oparciu 

o ortofotomapę, osi wszystkich dróg publicznych z podziałem na kategorie dróg oraz 

wprowadzenia pasów drogowych dla dróg gminnych. Osie dróg gminnych znajdujące się na 

mapie (obiekty) powinny byd powiązane z numeryczną Książką drogi w dostarczonej przez 

wykonawce aplikacji. Dla dróg gminnych do systemu powinny zostad wprowadzone 

wszystkie znaki drogowe wraz z ich podstawowym opisem.  Dane niezbędne do wykonania 

ewidencji dróg gminnych oraz oznakowania drogowego wykonawca zobowiązany jest 

pozyskad we własnym zakresie w trakcie wywiady terenowego. 

Liczba dróg gminnych wynosi: 87 a ich łączna orientacyjna długośd: 62 km. 

 

Zamawiający oczekuje dostarczenia aplikacji umożliwiającej prowadzenie ewidencji 

wydanych zezwoleo na: 

1) prowadzenie robót w pasie drogowym, 

2) umieszczanie w pasie drogowym urządzeo infrastruktury technicznej niezwiązanych 

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 

3) umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam 

4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności. 

 

Aplikacja powinna:   

 umożliwid naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego zgodnie ze zdefiniowanymi 

w programie cennikami, 
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 zapewniad możliwośd w pełni automatycznego generowania decyzji o zajęciu pasa 

drogowego na podstawie danych zawartych w programie, zgodnie z opracowanym 

przez użytkownika szablonem, 

 zapewnid pełną archiwizację i autoryzację zmian wprowadzanych w bazie danych, 

 zapewniad możliwośd filtrowania danych z uwzględnieniem wszystkich atrybutów 

zawartych w bazie danych. 

 

W SIP każde zajęcie pasa drogowego powinno byd lokalizowane przestrzennie, a z poziomu 

mapy powinna pojawid się możliwośd wyświetlenia podstawowych informacji związanych 

z danym zajęciem (zezwoleniem) wraz z możliwością przeprowadzania podstawowych analiz 

(np. wyświetlenie wszystkich reklam, dla których mija termin wydania zezwolenia). 

W ramach wdrożenia modułu ZAJ_PAS Zamawiający oczekuje wprowadzenia  wszystkich 

aktualnych zezwoleo na umieszczenie reklam w pasie drogowym oraz umieszczenie 

infrastruktury technicznej (zgodnie z dostarczonymi dokumentami) oraz inicjalnego 

wprowadzenia wniosków i zezwoleo na aktualne, czasowe wyłączenia (około 100 szt.).  

 

4.6. Moduł związany z ochroną zabytków 

Realizacja zadao związana z ochroną zabytków powinna byd zgodna z ustawą z dnia 23 lipca 

2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1446, z późn. 

zm.). 

Zamawiający wymaga dostarczenia aplikacji umożliwiającej prowadzenie gminnej ewidencji 

zabytków, która oprócz ewidencji adresowej umożliwi powiązanie obiektu z dodatkowym 

opisem i zdjęciami. Obiekty gminnej ewidencji powinny byd zaznaczone w postaci różnego 

typu symboli na mapie. Z poziomu mapy powinna istnied możliwośd wyświetlenia 

dodatkowej informacji o  zabytku. 

W ramach wdrożenia modułu GEZ należy wprowadzid zabytki znajdujące się w gminnej 

ewidencji zabytków prowadzonej analogowo oraz zabytki zarejestrowane w ramach planów 

zagospodarowania przestrzennego i studium. 

 



 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020” 
38 

Dostarczona aplikacja dziedzinowa w ramach modułu GEZ, powinna posiadad następujące 

funkcjonalości: 

 

1) System musi umożliwiad prowadzenie rejestru obiektów i obszarów zabytkowych 

znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków (GEZ). 

2) Prowadzenie ewidencji zabytków musi mied możliwośd: 

a) system musi uwzględniad wprowadzanie wszystkich niezbędnych informacji 

dotyczących obiektów zabytkowych zgodnie z „Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o 

ochronie i opiece nad zabytkami” oraz „Rozporządzeniem Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia 

rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz 

krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę 

niezgodnie z prawem”; 

b) system musi umożliwiad rejestrację zabytku w gminnej ewidencji zabytków 

poprzez wprowadzanie pełnych informacji dotyczących obiektu: rodzaj zabytku 

(nieruchomy, archeologiczny), rodzaj obiektu, nazwa zabytku, czas powstania, 

lokalizacja zabytku (numer działki/działek ewidencyjnych, adresie obiektu, opis 

położenia, przynależności administracyjnej: województwo, powiat, gmina), 

formy ochrony, statusie zabytku, numerze zabytku w GEZ, dacie wpisania do 

GEZ, dacie wykreślenia z GEZ; 

c)  system musi umożliwiad w przypadku zabytków archeologicznych wprowadzanie 

dodatkowych informacji o lokalizacji archeologicznej: numer obszaru AZP, 

numer stanowiska na obszarze AZP i numer stanowiska w miejscowości (w 

przypadku stanowisk zlokalizowanych na terenach zabudowanych, gdzie istnieje 

identyfikacja adresowa należy obok lokalizacji w ramach AZP podad również 

nazwę ulicy i numer posesji); 

d) system musi umożliwiad wybór rodzaju zabytku poprzez bezpośrednie wpisanie 

wartości lub wybranie jej z listy rozwijalnej z zapisanymi wartościami zgodnymi z 

art. 6.1. „Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie i opiece nad zabytkami”; 
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e) system musi umożliwiad wprowadzanie informacji o formach ochrony zabytku 

zgodnie z art. 7. „Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie i opiece nad 

zabytkami” z możliwością zapisu informacji dotyczących podstawy prawnej 

ustalenia ochrony oraz daty wprowadzenia ochrony; 

f) system musi umożliwiad wprowadzanie dodatkowych informacji o współrzędnych 

geograficznych zabytku z możliwością automatycznego pobrania współrzędnych 

przez system; 

g) system musu umożliwiad dołączanie skanów zdjęd, map.; 

3) System musi umożliwiad przeszukiwanie danych z Gminnej Ewidencji Zabytków 

poprzez wpisanie fragmentu numeru zabytku zapisanego w systemie (system musi 

posiadad opcję autopodpowiedzi tak, aby zapewnid wyszukiwanie jedynie części 

szukanego ciągu znaków. 

4) System musi umożliwiad edycję wprowadzonych danych. 

5) System musi prezentowad obiekty na mapie poprzez prezentację co najmniej: 

a) obiektów Gminnej Ewidencji Zabytków – zabytki muszą byd wyświetlane na mapie  

z podziałem na rodzaj zabytku oraz z wyświetleniem dowolnej etykiety wybranej 

spośród danych zapisanych w systemie; 

b) granic działek ewidencyjnych – działki muszą posiadad etykiety w postaci 

numerów działek ewidencyjnych; 

c) granic obrębów ewidencyjnych – obręby muszą posiadad etykiety w postaci 

numerów i nazw obrębów ewidencyjnych. 

6) System musi umożliwiad generowanie i wydruk karty adresowej zabytku 

nieruchomego, zgodnie ze wzorem karty adresowej zabytku nieruchomego, 

będącego załącznikiem do „Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, 

krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu 

zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem” oraz 

„Instrukcją opracowywania karty adresowej zabytku nieruchomego (GEZ)” 

przygotowaną przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie. 
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7) System musi umożliwiad wprowadzenie dowolnej liczby innych dodatkowych 

warstw wektorowych, rastrowych, WMS lub WFS. 

 

4.7. Moduły związane z turystyką 

Gmina Olsztyn jest jednym z najbardziej malowniczych zakątków Jury Krakowsko-

Częstochowskiej, dlatego rozwój turystyki jest jednym z priorytetów  rozwojowych Gminy 

Olsztyn.  

Już obecnie na portalu internetowym http://www.olsztyn-jurajski.pl znajduje się szereg 

informacji, np. o bazie noclegowej, szlakach turystycznych, trasach do uprawniania Nordic 

Walking, bazie turystycznej (noclegi, gastronomia, parkingi, rozkłady jazdy autobusów). 

Zdjęcia i opisy nie są jednak powiązane z przestrzenią. 

Zamawiający wymaga dostarczenia aplikacji umożliwiającej powiązania istniejącego portalu 

internetowego z geoportalem w sposób umożliwiający: 

 z poziomu istniejącego portalu wyświetlid w geoportalu dany obiekt (np. trasę 

rowerową) na tle mapy, 

 z poziomu geoportalu wyświetlid podstawowe informacje o obiekcie oraz dodatkowo 

informacje zgromadzone w istniejącym portalu. 

Ponadto należy dostarczyd aplikację, która umożliwi wyświetlanie z poziomu geoportalu 

rozkładów jazdy autobusów na każdym przystanku. 

W ramach wdrożenia modułu TURYSTYKA należy do systemu wprowadzid wszystkie obiekty 

związane z turystyką znajdujące się w portalu internetowym  oraz dodatkowe inne wskazane 

przez Zamawiającego (ich lokalizację przestrzenną oraz wskazane przez zleceniodawcę 

atrybuty opisowe). Ponadto należy wprowadzid wszystkie przystanki autobusowe wraz 

z przebiegiem ich linii oraz rozkładami jazdy.  

Moduł musi umożliwiad edycję, usuwanie i dodawanie obiektów turystycznych. 
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4.8. Moduły związane z lokalizacją przestrzenną obiektów użyteczności 

publicznej  

 

Zamawiający wymaga dostarczenia aplikacji, która umożliwi powiązanie określonych 

obiektów przestrzennych z ich dowolnym opisem w formie tekstowej, rastrowej lub serii 

zdjęd. Ponadto analogicznie jak w module TURYSTYKA wymaga wykonania aplikacji łączącej 

istniejący portal internetowy z geoportalem. 

Poza tym Zamawiający wymaga wykonania specjalnych symboli graficznych dla 

poszczególnych modułów określających: 

1. W module EDUKACJA: 

a) przedszkola 

b) szkoły podstawowe 

c) gimnazja 

d) zespoły szkół 

e) Gminny Ośrodek Kultury 

f) Gminna Biblioteka Publiczna 

2. W module SPORT: 

a) kluby sportowe 

b) boiska 

c) hale sportowe 

d)  place zabaw 

3. W module INNE: 

a) Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych 

b) Komisariat Policji 

c) apteki 

d) Urząd Gminy 

e)  Dzienny Dom Pobytu Senior - Wigor 
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4.9. Wymagania związane z geoportalem Gminy Olsztyn 

Aplikacja obsługująca geoportal powinna wykorzystywad dane zgromadzone w bazach 

danych (obsługiwanych przez aplikacje dziedzinowe) utworzonych zgodnie z obowiązującymi 

standardami w taki sposób, by nie powodowad dodatkowej pracochłonności związanej 

z udostępnianiem tych danych. Nie zakłada się tworzenia odrębnej hurtowni danych, które 

będą udostępniane w sieci. 

Geoportal powinien byd oparty głównie na usłudze WMS i umożliwiad proste połączenie 

adresów innych usług WMS oraz działad w standardowych przeglądarkach internetowych 

typu MS Explorer, Mozilla FireFox, bez konieczności instalowania dodatkowych aplikacji typu 

plug-in. 

Geoportal pełniący funkcję gminnej IIP powinien wyświetlad dane w zakresie ewidencji 

gruntów i budynków z portalu powiatowego IIP (czestochowa.geoportal2.pl) oraz umożliwiad 

wyświetlanie w portalu powiatowym bazy adresowej, studium i planów zagospodarowania 

przestrzennego Gminy. 

Zamawiający oczekuje, aby wszelkie uzgodnienia co do zakresu wymiany danych pomiędzy 

portalem powiatowym IPP a tworzonym Geoportalem, Wykonawca konsultował na bieżąco 

ze Starostwem Powiatowym, informując jednocześnie Zamawiającego o podejmowanych 

działaniach w tym zakresie. 

Geoportal oprócz świadczenia e-usług, o których mowa w pkt 6.9.1., powinien: 

1. Posiadad funkcjonalnośd nawigacji na mapie: 

a. płynne (szybkie) pomniejszanie i powiększanie widoku mapy 

b. lokalizacja widoku mapy na mapie referencyjnej  

c. przesuwanie mapy we wszystkich kierunkach 

d. lokalizacja wg współrzędnych i wg adresu 

e. lokalizacja wybranych obszarów (gmin, miejscowości, obrębów, działek itp.). 

2. Posiadad operacje zapalania/gaszenia poszczególnych warstw tematycznych. 

3. Umożliwiad prezentowanie podstawowych danych, takich jak: 

a. ortofotomapa 

b. dane ewidencji gruntów i budynków (z bazy powiatowej) 

c. dane adresowe z bazy EMUiA 
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d. obiekty związane z zagospodarowaniem przestrzennym (np. studium, plany) 

e. obiekty komunikacyjne (np. elementy dróg i mostów, przystanki komunikacji 

publicznej itp.) 

f. obiekty infrastruktury społecznej 

g. obiekty związane z turystką i dziedzictwem kulturowym 

h. obiekty związane ze środowiskiem i jego ochroną  

i. obiekty związane z bezpieczeostwem i ochroną obywateli itp. 

4. Umożliwiad identyfikację obiektu na mapie i prezentację informacji opisowych 

(powiązanych z obiektami graficznymi) zarówno podstawowych, jak i skojarzonych 

zawartych w różnych bazach systemu (np. w bazie ewidencji gruntów i budynków, bazie 

adresowej czy planie zagospodarowania przestrzennego).  

5. Umożliwiad wyszukiwanie informacji graficznych w oparciu o dane opisowe, co najmniej 

w zakresie: 

a. adresów 

b. numerów działek 

c. funkcji w miejscowym planie 

d. właścicieli nieruchomości (w trybie chronionym) 

e. współrzędnych geograficznych i geodezyjnych. 

6. Posiadad funkcje drukowania zarówno obrazu mapy, jak i informacji opisowych, w tym 

wydruków w skali do formatu pdf wraz z możliwością wyboru drukowanych warstw, 

formatu papieru, skali wydruku. 

7. Udostępniad informacje z uwzględnieniem uprawnieo użytkownika (tryb chroniony) 

dotyczących: 

a. zakresu tematycznego 

b. zakresu obszarowego 

c. zakresu czasowego  

d. listy adresów (dostęp z konkretnych adresów IP) 

e. ograniczeo w zakresie udostępniania danych osobowych. 

8. Wykonywad operacje pomiaru odległości (po linii łamanej) oraz powierzchni.  

9. Automatycznie tworzyd rejestr zdarzeo z uwzględnieniem uprawnieo użytkownika. 

10. Zapamiętywad aktualny widok mapy wraz z możliwością zapisywania tej informacji. 

11. Posiadad wygodną obsługę na urządzeniach z ekranami dotykowymi – poprawne 

działanie w zaawansowanych smartfonach i tabletach (geoportal mobilny). 
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12. Posiadad wbudowaną opcję kontaktów z mieszkaocami w oparciu o mapę (np. zgłaszanie 

uwag związanych z obiektem lub miejscem na mapie). 

13. Posiadad wbudowaną opcję wprowadzania (po wstępnej weryfikacji) określonych 

obiektów przez mieszkaoców wraz z informacją opisową  (np. punktów usługowych, 

firm). 

14. Posiadad możliwośd tworzenia różnych grup użytkowników (np. określonych 

pracowników urzędu lub jednostek organizacyjnych), w stosunku do których 

obowiązywad będą różne uprawnienia związane z dostępem do danych. 

15. Byd bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami i standardami w zakresie 

przetwarzania danych osobowych oraz danych podlegających ochronie poprzez między 

innymi: 

a. zastosowanie szyfrowania 256-bitowego nie tylko do logowania, lecz również 

do wyświetlania strony oraz wymiany danych we wszystkich usługach, w tym 

także WMS, 

b. personalizację połączenia umożliwiającego uwzględnienie:   

 określenia zakresu tematycznego widocznej mapy 

 ograniczenia logowania do konkretnego adresu IP (lub listy adresów) 

 godzinowego ograniczenia logowania do każdego dnia tygodnia 

 ograniczenia dostępu do części opisowej EGiB dla określonych grup 

użytkowników 

 ograniczenia zakresu widocznych danych części opisowej EGiB, np. dostęp 

bez danych osobowych. 

16. Tworzyd rejestr zdarzeo, czyli rejestrowad każde wykonanie usługi, przy czym dla 

połączeo niepublicznych powinny byd tworzone między innymi rejestry: 

 logowao (poprawnych, błędnych), zablokowao konta użytkownika po 

kilkakrotnym błędnym wprowadzeniu nazwy użytkownika i hasła 

 dostępów do mapy w usłudze WMS 

 dostępów do danych opisowych – informacja o wskazanym obiekcie 

 dostępów do danych opisowych – wyszukiwanie danych 

 przeglądania rejestru zgłoszonych prac geodezyjnych 

 informacji o zgłoszeniu pracy drogą internetową 

 informacji  o obsłudze rzeczoznawców: przeglądanie danych, pobieranie 

dokumentów (wniosek, DOO, licencja), opłaty elektroniczne, pobieranie 

opłaconych danych. 
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Każdy wpis w rejestrze zawiera dodatkowo: czas, adres IP komputera, z którego 

dokonano połączenia, a także login użytkownika, umożliwiając tym samym wykonanie 

odpowiednich statystyk. 

17. Byd wielojęzyczny, posiadad co najmniej dodatkową  wersję anglojęzyczną. 

18. Posiadad przyjazny interface uwzględniający standardy WCAG między innymi poprzez 

zastosowanie: 

 zmiennego kontrastu strony geoportalu 

 zmiennej wielkości czcionki  

 zmiennej wielkości obrazu graficznego 

 pomocy przy wprowadzaniu danych 

 maksymalnej dostępności przy pomocy klawiatury (oprócz myszki).   

 

4.9.1. Wykaz e-usług realizowanych przez geoportal 

Nazwa Usługi Opis usługi Grupa 
odbiorców 

Poziom
 usługi 
 

Zamówienie wypisu 
z planu 

Po wybraniu odpowiedniej opcji w Geoportalu
 na ekranie wyświetli się  okno zawierające
 formularz zamówienia wypisu, wyrysu lub
 zaświadczenia z planu. W trakcie wypełniania 
 formularza powinna  byd dostępna usługa
 pobieranie przez wskazanie działek, dla
 których  wykonany będzie wypis. Zamówienie
 będzie zarejestrowane w bazie  zamówieo w
 Urzędzie  Gminy. Do zamawiającego zostanie
 automatycznie odesłana zwrotnie  informacja
 o wysokości opłaty wraz z możliwością
 dokonania opłatydrogą elektroniczną. System 
musi automatycznie, na podstawie 
generowanych dokumentów, obliczad kwotę 
opłaty skarbowej w zależności od liczby stron 
oraz rodzaju wydawanego dokumentu.
 Zmówienie będzie realizowane po uiszczeniu
 opłaty. Jeśli od daty  zamówienia upłynie 
 określony czas, a opłata nie zostanie
 dokonana,  zmówienie zostanie anulowane. 

 

A2B 
 
A2C 
 

4 

Uzgadnianie zmian 
w planach 

  Po  umieszczeniu przez Gminę w geoportalu
 projektu planu lub zmiany planu,  po wybraniu
 odpowiedniej opcji, możliwe będzie zgłoszenie

A2C 3 
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 uwagi do zamieszczonego projektu. Zgłoszenie
 uwagi będzie się odbywało przez wypełnienie
 formularza z poziomu  portalu. Uwaga musi byd
 ściśle powiązana z przestrzenią (przez usługę 
 wskazanie i pobranie z portalu współrzędnych
 punktu).  

Informacja 
o przeznaczeniu 
w planie 

  Po  wyszukaniu wybranej działki przez 
 możliwe będzie sprawdzenie  przeznaczenia
 działki w planie  zagospodarowania
 przestrzennego.  

A2C 1 

Pobranie ustaleo dla 
wskazanych obiektów 
planu 

  Po  wyszukaniu wybranej działki  przez
 wypełnienie odpowiedniego formularza
 możliwe będzie pobranie ustaleo  planu dla
 wskazanych n a mapie obiektów planu. 

A2C 1 

Informacja 
o przeznaczeniu 
w studium 

  Po  wyszukaniu wybranej działki  przez 
 możliwe będzie sprawdzenie  przeznaczenia
 działki w studium zagospodarowania
 przestrzennego.  

A2C 1 

Informacja o lokalizacji 
punktów adresowych  

Przestrzenne przedstawienie lokalizacji 
wszystkich punktów adresowych z rejestru 
EMUiA. 

A2C 1 

Pobranie informacji 
o wskazanym punkcie 
adresowym  

  Po  wyszukaniu wybranego  punktu adresowego
 przez wypełnienie odpowiedniego formularza
 możliwe będzie pobranie informacji opisowej
 o wybranym  punkcie z rejestru EMUiA.  

A2C 1 

Wskazanie 
nieruchomości 
o zadanym punkcie 
adresowym  

Po wypełnieniu odpowiedniego formularza 
możliwe będzie wyszukanie i wskazanie na 
mapie  wybranego punktu lub punktów 
adresowych z rejestru EMUiA.  

A2C 1 

Informacja o przebiegu 
ulic  

Przestrzenne przedstawienie przebiegu 
wszystkich ulic  i placów z rejestru EMUiA. 

A2C 1 

Informacja o lokalizacji 
gminnej ewidencji  
zabytków  

Przestrzenne przedstawienie lokalizacji 
wszystkich obiektów  gminnej ewidencji 
zabytków.   

A2C 1 

Pobranie informacji 
opisowej o wskazanych 
obiektach gminnej 
ewidencji zabytków 

Po wskazaniu na  mapie  wybranego obiektu 
z gminnej ewidencji zabytków możliwe będzie 
pobranie informacji opisowej o obiekcie. 

A2C 1 

Lokalizacja 
nieruchomości 
przeznaczonych do 
sprzedaży 

Przestrzenne przedstawienie lokalizacji 
nieruchomości stanowiących mienie gminy 
przeznaczonych do sprzedaży  na  podstawie 
prowadzonego  przez gminę  rejestru mienia 
gminnego.  

A2C 1 

Lokalizacja 
nieruchomości 
przeznaczonych do 
dzierżawy 

Przestrzenne przedstawienie lokalizacji 
nieruchomości stanowiących mienie gminy  
przeznaczonych do dzierżawy  na podstawie 
prowadzonego  przez gminę  rejestru mienia 
gminnego.  

A2C 1 
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Lokalizacja 
nieruchomości 
przeznaczonych pod 
inwestycje 

Przestrzenne przedstawienie lokalizacji 
nieruchomości stanowiących mienie gminy 
przeznaczonych pod inwestycję na  podstawie 
prowadzonego  przez gminę  rejestru mienia 
gminnego.  

A2C 1 

Pobranie informacji 
opisowej o wskazanym 
terenie do sprzedaży 

Pobranie informacji  opisowej o wskazanej 
nieruchomości do sprzedaży. 

A2C 1 

Pobranie informacji 
opisowej o wskazanym 
terenie do dzierżawy  

Pobranie informacji opisowej o wskazanej 
nieruchomości do dzierżawy. 

A2C 1 

Pobranie informacji 
opisowej o wskazanym 
terenie pod inwestycje  

Pobranie informacji opisowej o wskazanej 
nieruchomości pod inwestycje.  

A2C 1 

Informacja o przebiegu 
szlaków turystycznych  

Przestrzenne przedstawienie przebiegu  
szlaków turystycznych i ścieżek rowerowych 
na terenie gminy. 

A2C 1 

Pobranie informacji 
opisowej o wybranym 
szlaku turystycznym  

Pobranie informacji  opisowej o wskazanym 
szlaku  turystycznym lub ścieżce rowerowej. 

A2C 1 

Informacja o lokalizacji 
obiektów 
gastronomicznych, 
sportowych 
i turystycznych  

Przestrzenne przedstawienie lokalizacji 
obiektów gastronomicznych,  sportowych, 
turystycznych i innych. 

A2C 1 

Pobranie informacji  
o obiektach 
gastronomicznych, 
sportowych 
i turystycznych  

Pobranie informacji  opisowej o wskazanym 
obiekcie. W ramach  tej usługi powinna byd 
również  zrealizowana integracja 
z informacjami o obiektach  zawartymi na  
portalu http://www.olsztyn-jurajski.pl.  

A2C 1 

Informacja o lokalizacji 
nieruchomości 
stanowiącej mienie 
gminne  

Przestrzenne przedstawienie lokalizacji 
nieruchomości stanowiących mienie gminne  na 
podstawie prowadzonego przez gminę  rejestru 
mienia gminnego. 

A2C 1 

Informacja o przebiegu 
dróg gminnych  

Informacja o przebiegu  dróg gminnych na 
terenie gminy  Olsztyn.  

A2C 1 
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5. Wykaz sprzętu wraz z oprogramowaniem 

W ramach Przedmiotu Zamówienia należy zakupid sprzęt wraz z oprogramowaniem o para-

metrach nie niższych od wymienione w tabeli.  

Wyszczególnienie Liczba sztuk Parametry/specyfikacja 

Serwer I (główny) 1 - obudowa Rack o wysokości max 2U z 
możliwością instalacji do 8 dysków 3.5" Hot-
Plug wraz z kompletem wysuwanych szyn 
umożliwiających montaż w szafie rack i 
wysuwanie serwera do celów serwisowych 
oraz organizatorem do kabli. Posiadająca 
dodatkowy przedni panel zamykany na 
klucz, chroniący dyski twarde przed 
nieuprawnionym wyjęciem z serwera.- 
chipset dedykowany przez producenta 
procesora do pracy w serwerach 
dwuprocesorowych, 
- płyta główna z możliwością zainstalowania 
minimum dwóch procesorów. Płyta główna 
musi byd zaprojektowana przez producenta 
serwera i oznaczona jego znakiem 
firmowym, 
- chipset dedykowany przez producenta 
procesora do pracy w serwerach 
dwuprocesorowych, 
- dwa procesory XEON, 6 lub 8 rdzeni każdy 
lub równoważny, 
- 32 GB RAM DDR4 RDIMM, na płycie 

głównej powinno znajdowad się 
minimum 10 wolnych slotów 
przeznaczonych do rozbudowy pamięci. 
Płyta główna powinna obsługiwad do 
384GB pamięci RAM, zabezpieczenia: 
Memory Rank Sparing, Memory Mirror, 
Lockstep, 

- przestrzeo dyskowa efektywna (do 
użytku): 2TB szybkiej (SAS lub SSD), 5TB 
wolniejszej (np SATA 10k) z możliwością 
rozbudowy, 

- sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający 
min. 1GB nieulotnej pamięci cache, 
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możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 
1, 5, 6, 10, 50, 60, 

- wbudowane porty: min. 3 porty USB 2.0 
oraz 2 porty USB 3.0, 4 porty RJ45, 2 
porty VGA (1 na przednim panelu 
obudowy, drugi na tylnym), min. 1 port 
RS232, 

- zintegrowana karta graficzna 
umożliwiająca wyświetlenie 
rozdzielczości min. 1280x1024, 

- redundantne wentylatory, 
- redundantny zasilacz typu hot-plug, 
- interfejsy sieciowe: wbudowane minimum 

4 porty typu Gigabit Ethernet Base-T, 
- wewnętrzny napęd DVD-RW, 
- diagnostyka: panel LCD umieszczony na 

froncie obudowy, umożliwiający 
wyświetlenie informacji o stanie 
procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, 
zasilaniu oraz temperaturze, 

- certyfikaty: serwer musi byd 
wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-
9001:2008 oraz ISO-14001. Serwer musi 
posiadad deklarację CE. Oferowany 
serwer musi znajdowad się na liście 
Windows Server Catalog i posiadad 
status „Certified for Windows” dla 
systemów Windows Server 2008 R2 x64, 
Microsoft Windows 2012. 

 

Serwer II (geoportal) 1 - obudowa Rack o wysokości max 1U z 
możliwością instalacji do 4 dysków 3.5" Hot-
Plug wraz z kompletem wysuwanych szyn 
umożliwiających montaż w szafie rack i 
wysuwanie serwera do celów serwisowych. 
Posiadająca dodatkowy przedni panel 
zamykany na klucz, chroniący dyski twarde 
przed nieuprawnionym wyjęciem z serwera, 
- płyta główna z możliwością zainstalowania 
minimum dwóch procesorów. Płyta główna 
musi byd zaprojektowana przez producenta 
serwera i oznaczona jego znakiem 
firmowym, 
- chipset dedykowany przez producenta 
procesora do pracy w serwerach 
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dwuprocesorowych, 
- procesor XEON, 8 rdzeni lub równoważny, 
- 16 GB RAM DDR4 RDIMM, na płycie 

głównej powinno znajdowad się 
minimum 11 wolnych slotów 
przeznaczonych do rozbudowy pamięci. 
Płyta główna powinna obsługiwad do 
384GB pamięci RAM, zabezpieczenia: 
Memory Rank Sparing, Memory Mirror, 
Lockstep, 

- efektywna przestrzeo dyskowa: 1TB 
szybka (SAS lub SSD), 

- sprzętowy kontroler dyskowy, możliwe 
konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 10, 
50, 

- wbudowane porty: min. 3 porty USB 2.0 
oraz 2 porty USB 3.0, 4 porty RJ45, 2 
porty VGA (1 na przednim panelu 
obudowy, drugi na tylnym), min. 1 port 
RS232, 

- zintegrowana karta graficzna 
umożliwiająca wyświetlenie 
rozdzielczości min. 1280x1024, 

- redundantne wentylatory, 
- redundantny zasilacz typu hot-plug, 
- wbudowane minimum 4 porty typu 

Gigabit Ethernet Base-T, 
- wewnętrzy napęd DVD-RW, 
- diagnostyka: panel LCD umieszczony na 

froncie obudowy, umożliwiający 
wyświetlenie informacji o stanie 
procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, 
zasilaniu oraz temperaturze, 

- certyfikaty: serwer musi byd 
wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-
9001:2008 oraz ISO-14001., serwer musi 
posiadad deklarację CE, oferowany 
serwer musi znajdowad się na liście 
Windows Server Catalog i posiadad 
status „Certified for Windows” dla 
systemów Windows Server 2008 R2 x64, 
Microsoft Windows 2012. 
 

System operacyjny 
serwerów 

2 System Windows Server 2008 lub 
równoważny z wbudowanymi technologiami 
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sieci Web i wirtualizacji, umożliwiający 
zwiększenie niezawodności i elastyczności 
infrastruktury serwera.  
Nowe, zaawansowane narzędzia, takie jak: 
usługi IIS7, menedżer serwera, powłoka 
PowerShell, zapewniające większą kontrolę 
nad serwerami i upraszczające wykonywanie 
zadao dotyczących sieci Web, konfiguracji i 
zarządzania lub równoważne. 
Typ licencji: komercyjna dla serwera 
głównego, w komplecie licencja na 5 
użytkowników (5 stacji roboczych - CAL). 

Urządzenie do 
wydruku 
wielkoformatowego, 
kolor, A0 
 

1 - Prędkośd druku min. 70 wydruków A1 na 
godzinę, 35 wydruków A0 na godzinę, 
- Standardowa pojemnośd pamięci: min. 1 
GB, 
- Liczba wkładów drukujących: 4 (błękitny, 
purpurowy, żółty, czarny) 
- Zgodne rodzaje atramentów: Barwnikowe 
(błękitny, purpurowy, żółty); pigmentowe 
(czarny), 
- Dokładnośd linii: +/- 0.1%, 
- Podawanie nośników, wykaoczanie 
dokumentów: Podawanie arkuszy; 
podawanie z rolki; podajnik papieru; 
odbiornik nośników; automatyczna 
obcinarka. 
- Obsługiwane typy nośników: Papier typu 
bond i powlekany (bond, powlekany, papier 
powlekany o dużej gramaturze, ekologiczny, 
zwykły, śnieżnobiały), papier techniczny 
(typowa kalka kreślarska, kalka techniczna), 
folia (przezroczysta, matowa), papier 
fotograficzny (satynowy, błyszczący, 
półbłyszczący, premium, polipropylen), 
papier samoprzylepny (samoprzylepny, 
polipropylen), 
- Zalecana gramatura nośników: Od 60 do 
280 g/m² (rolka/podawanie ręczne); Od 60 
do 220 g/m² (podajnik wejściowy), 
- Łącznośd, tryb standardowy: Szybki 
Ethernet (100Base-T); Hi-Speed USB 2.0; 
WiFi. 

Zestaw komputerowy 1 Zestaw komputerowy (stacja robocza do 
zastosowao GIS, CAD): 
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Komputer: 
- Procesor min. 2 rdzenie, min. 3 MB cache, 

min. 8 GB RAM 
- Dysk min. 1 TB SATA 7200 obr./min. 

napęd DVD+/-RW 
- System operacyjny Windows 10 Pro (64-

bitowy) lub równoważny, 
preinstalowany na komputerze, 
pozwalający na centralną konfigurację 
systemu operacyjnego, profili 
użytkownika, autentyfikację użytkownika 
w oparciu o karty inteligentne w 
posiadanym przez zamawiającego 
środowisku PKI kompatybilnym z 
infrastrukturą Active Directory MS 
Windows 2008 R2. 

- Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych 
Microsoft Office 2013 lub równoważny, 
zachowujący pełną zgodnośd z 
formatami plików utworzonych za 
pomocą oprogramowania Microsoft 
Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 i 
2010, z uwzględnieniem poprawnej 
realizacji użytych w nich funkcji 
specjalnych i makropoleceo. Pakiet musi 
zawierad: 
a) Edytor tekstów, 
b) Arkusz kalkulacyjny, 
c) Narzędzie do przygotowywania i 
prowadzenia prezentacji, 
d) Narzędzie do tworzenia drukowanych 
materiałów informacyjnych, 
e) Narzędzie do zarządzania informacją 
prywatną (pocztą elektroniczną, 
kalendarzem, kontaktami i zadaniami), 
f) Narzędzie do tworzenia notatek przy 
pomocy klawiatury lub notatek 
odręcznych na ekranie urządzenia typu 
tablet PC z mechanizmem OCR. 
 

Monitor: 
- Typ matrycy: LED, IPS 
- Przekątna ekranu: 23,8" 
- Format ekranu: 16:9 
- Nominalna rozdzielczośd: 1920 x 1080 
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- Wielkośd plamki: max. 0.276 mm 
- Jasnośd: min. 250 cd/m2 
- Kontrast statyczny: min. 1000:1 
- HDMI, DVI. 

Notebook  - procesor 2 rdzenie, co najmniej 4 MB 
cache  
- ekran 15,6” o rozdzielczości 1920x1080px 
w technologii LED. 
- 8 GB RAM, 2 sloty na pamięd z czego 1 
wolny, możliwośd rozbudowy do 16 GB. 
- dysk min. 1TB SATA III lub 256GB SSD 
- kart graficzna z pamięci własnej min. 2048 
MB, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 
12, Shader 5.0 posiadająca minimum 20EU 
(Graphics Execution Units). Obsługiwana 
rozdzielczośd 4K poprzez port HDMI min. 
4096x2304@24Hz . Ze wsparciem dla 
technologii : Optimus, Verde Drivers, CUDA, 
3D Vision. 
- Karta bezprzewodowa WiFi 802.11 
b/g/n/ac 
- Bluetooth 
- Czytnik kart pamięci 
- Złącze USB 3.0 min. 2 
- Wyjście HDMI lub micro HDMI,  
- Wbudowany wewnętrzny napęd optyczny 
DVD/RW, 
- Bateria - 6 ogniw. 
- bezpieczeostwo: Złącze umożliwiające 
zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w 
postaci linki metalowej. Zintegrowany z 
płytą główną dedykowany układ sprzętowy 
służący do tworzenia i zarządzania 
wygenerowanymi przez komputer kluczami 
szyfrowania. Zabezpieczenie to musi 
posiadad możliwośd szyfrowania poufnych 
dokumentów przechowywanych na dysku 
twardym przy użyciu klucza sprzętowego. 
Czujnik spadania zwiększający ochronę 
dysków twardych działający nawet przy 
wyłączonym notebooku oraz konstrukcja 
absorbująca wstrząsy. Czytnik linii 
papilarnych. 
- Diagnostyka: 
a) Wizualny lub dźwiękowy system 
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diagnostyczny producenta działający 
nawet w przypadku uszkodzenia dysku 
twardego z systemem operacyjnym 
komputera umożliwiający na wykonanie 
diagnostyki następujących podzespołów: 

b) wykonanie testu pamięci RAM  
c) test dysku twardego 
d) test matrycy LCD  
e) test magistrali PCI-e 
f) test portów USB 
g) test napędu optycznego  
Wizualna lub dźwiękowa sygnalizacja w 
przypadku uszkodzenia bądź błędów 
któregokolwiek z powyższych podzespołów 
komputera. 
 
Wymagania dodatkowe:  
a) Dołączony nośnik ze sterownikami. 
b) Torba do komputera przenośnego 
zapinana na suwak z trwałego i trudno 
brudzącego się materiału w kolorze 
czarnym. 
c) Mysz optyczna USB z przyciskami oraz 
rolką. 
d) Preinstalowany system operacyjny 
Microsoft Windows 7 Professional PL SP1 
OEM x64 z nośnikiem lub równoważny, 
pozwalający na centralną konfigurację 
systemu operacyjnego, profili użytkownika, 
autentyfikację użytkownika w oparciu o 
karty inteligentne w posiadanym przez 
zamawiającego środowisku PKI 
kompatybilnym z infrastrukturą Active 
Directory MS Windows 2008 R2. 
e) Pakiet zintegrowanych aplikacji 
biurowych Microsoft Office 2013 lub 
równoważny, zachowujący pełną zgodnośd z 
formatami plików utworzonych za pomocą 
oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz 
Microsoft Excel 2007 i 2010, z 
uwzględnieniem poprawnej realizacji 
użytych w nich funkcji specjalnych i 
makropoleceo. 
f) Dołączony zewnętrzny nośnik Recovery w 
postaci płyty (płyt) DVD umożliwiający w 
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przypadku awarii dysku twardego ponowną 
instalację zainstalowanego systemu 
operacyjnego oraz nośnik zawierający 
sterowniki wszystkich zainstalowanych 
urządzeo 
g) Ponowna instalacja systemu operacyjnego 
przez Zamawiającego nie będzie wymagała  
konieczności aktywacji za pomocą telefonu 
lub Internetu. 
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6. Przeprowadzenie szkoleo i opracowanie dokumentacji 

powykonawczej 

Szkolenia przeprowadzone będą dla 10 pracowników Gminy z zakresu obsługi oraz 

administrowania dostarczonymi modułami Systemu. Szkolenia obejmowad będą nie mniej 

niż 40 godzin w terminie wynikającym z harmonogramu. 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia u Zamawiającego szkoleo z zakresu 

obsługi dostarczonych komponentów SIP.  

Szkolenia odbędą się w siedzibie Zamawiającego i podzielone będą na etapy dostosowane 

do ról/uprawnieo użytkowników Systemu.  Celem szkoleo będzie samodzielne i optymalne 

wykorzystanie dostarczonych aplikacji i założonych baz danych. Niektóre szkolenia mogą byd 

przeprowadzane na stanowiskach pracy. W przypadku szkoleo przeprowadzanych 

w oddzielnych pomieszczeniach wykonawca zapewni sprzęt komputerowy niezbędny do 

przeprowadzenia szkolenia. 

Uczestnicy szkolenia otrzymają odpowiednio przygotowane przez Wykonawcę materiały 

szkoleniowe.  

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyd Dokumentację Powykonawczą opisującą 

szczegółowo wdrożony SIP. W skład Dokumentacji Powykonawczej powinny wejśd instrukcje 

obsługi wszystkich dostarczonych aplikacji i komponentów SIP. 

Instrukcje powinny obejmowad zarówno zakres użytkowników (operatorów programów), jak 

i administratorów. 
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7. Projekt realizacji wdrożenia 

Projekt techniczny wdrożenia powinien byd przygotowany przez Wykonawcę i zatwierdzony 

przez Zamawiającego przed przystąpieniem do realizacji pozostałych elementów 

zamówienia. Celem sporządzenia projektu jest przygotowanie szczegółowego opisu sposobu 

realizacji zamówienia przez Wykonawcę z uwzględnieniem szczegółowego opisu sposobu 

świadczenia usług i dostaw będących przedmiotem zamówienia. 

Projekt powinien zostad przygotowany w okresie 4 tygodni od podpisania umowy. 

Projekt powinien zawierad między innymi: 

1)   Opis oprogramowania, ewentualnej migracji danych, z podaniem warunków 

licencyjnych i warunków jego aktualizacji. 

2)   Opis technologii budowy i wdrożenia modułów systemu SIP, w tym co najmniej 

metodyki pozyskiwania materiałów źródłowych od Zamawiającego, technologii 

digitalizacji danych analogowych, geokodowania danych z rejestrów oraz migracji 

danych posiadanych przez Zamawiającego. 

3)   Wskazanie i opis proponowanego do dostarczenia sprzętu i oprogramowania 

narzędziowego, w tym co najmniej: 

a. nazwę i wersję produktu i producenta, 

b. rok produkcji, 

c. parametry techniczne urządzeo, 

d. dostarczane w zestawie oprogramowanie (np.: system operacyjny), 

e. inne istotne informacje dotyczące użytkowania. 

4)    Opis proponowanego zakresu oraz harmonogram szkoleo dla administratorów 

i użytkowników koocowych systemu. 

5)    Opis proponowanej metodyki prowadzenia zamówienia, w tym: 

a. wykaz osób zaangażowanych w budowę systemu i ich funkcje, 

b. macierz komunikacji pomiędzy tymi osobami. 

6)   Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zamówienia. 

 

 


