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WARUNKI TECHNICZNE 

dla skanowania materiałów archiwalnych byłego Urzędu Miejskiego w Płocku dotyczących 

zgromadzonych rejestrów gruntów, skorowidzów oraz zmian z zakresu ewidencji gruntów i 

budynków z lat 1973-1990, wytworzonych przez służby geodezyjne prowadzące ewidencję 

gruntów i budynków.

I. Szczegółowy zakres wykonania prac:
1. Wykonawca przekształci do postaci cyfrowej w drodze skanowania dokumentację będącą 

przedmiotem zamówienia. 

Szacuje się, że dokumentacja liczy:

-  40 tys. stron rejestrów gruntów, w tym: - 20 tys. stron – format niestandardowy (wymiar 

okładki – 30 cm x 28 cm, wymiar po rozłożeniu 60 cm x 28 cm). 

                                                                     - 20 tys. stron – A4 (w tym skorowidze właścicieli
                                                                                                     i skorowidze działek)
- 80 tys. stron "zmian w ewidencji gruntów i budynków" – A4

- 211 ksiąg rejestrów  [w tym 107 formatu niestandardowego (wymiar okładki – 30 cm x 28 

cm, wymiar po rozłożeniu 60 cm x 28 cm).  i 104 formatu A4]

2.  Wykonawca  wykona  prace  introligatorskie  i  naprawcze  w  zakresie  poprawy  jakości 

materiałów źródłowych polegających na podklejeniu dokumentacji będącej w złym stanie

technicznym  oraz  zastosowanie  oprawy  introligatorskiej  dla  ksiąg  rejestrów  lub  innych 

materiałów przekazanych przez Zamawiającego (w ilości ok. 211 sztuk). 

W  razie  konieczności  rozkompletowania  dokumentacji  do  skanowania,  należy  ją 

skompletować i ułożyć znajdujące się w niej  dokumenty we właściwej kolejności.  Zabrania 

się użycia technik, które mogłyby uszkodzić materiały podlegające skanowaniu. 

3.  Zeskanowane  dokumenty  muszą  cechować  się  czytelnością  zbliżoną  do  oryginału 

ustaloną z Zamawiającym na podstawie próbnego skanowania.  Zeskanowane dokumenty 

zostaną zapisane w formacie pdf (PDF 1.7 zgodnie z normą ISO-32000-1:2008). Przewiduje 

się  wykorzystanie  kombinacji  poniższych  parametrów.      

Dokumenty tekstowe (obraz):

     - minimalna rozdzielczość 300 dpi, 

- format pdf (identyczna rozdzielczość  źródła), 

- głębia koloru: 

       - b&w (1bit) 

       - skala szarości lub 256 kolorów (8bit)

       - kolor (24 bit) 



      Dokumenty rysunkowe:

     - minimalna rozdzielczość 300 dpi, 

- format pdf (identyczna rozdzielczość  źródła), 

           - głębia koloru: 

            - skala szarości lub 256 kolorów (8bit)

            - kolor (24 bit) .

W  przypadku  map  jednostkowych  skanowania  należy  dokonać  z  rozdzielczością 

rzeczywistą (optyczną) 400 dpi oraz z dokładnością skanowania 0,0002 m, w formacie pdf.

Dokumenty zawierające dane w kolorze należy zeskanować w  kolorze.

4. Sposób zapisu zeskanowanych dokumentów w rejestrach przedstawia schemat  poniżej:

    

      Nazwa obrębu-Rok-Typ rejestru 

• skorowidz działek →  1 plik wielostronicowy 

• skorowidz właścicieli →  1 plik wielostronicowy 

• rejestr gruntów →    1 plik wielostronicowy 

                                                                                (przedział jednostek rejestrowych od – do) 

                          

5. Dokumenty  uzasadniające  wpisy  do  ewidencji  gruntów  i  budynków  należy zapisać     

w następujący sposób:

Nazwa obrębu-Rok-Numer zmiany → plik wielostronicowy                        

Wątpliwości  co  do  czytelności  treści  plików  PDF  muszą  być  wyjaśniane  na  bieżąco  

z Zamawiającym i przez niego zaakceptowane.

Skanowaniu podlegają wyłącznie strony wypełnione treścią. 

6. Dokumenty skanowane będą w transzach,  w wyznaczonym pomieszczeniu  w siedzibie 

Zamawiającego zgodnie z uzgodnionym z Zamawiającym harmonogramem, a następnie po 

zakończeniu skanowania Wykonawca zwróci je zszyte i ułożone w takiej samej kolejności,  

w  jakiej  dokumenty  te  znajdowały  się  w  momencie  pobrania.  Czynności  pobierania/ 

przekazywania materiałów dokumentowane będą w formie protokołów.  Prace naprawcze  

i introligatorskie muszą zostać wykonane w siedzibie Zamawiającego. 

7.  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  rezultaty  wykonania  zamówienia  na  nośnikach 

elektronicznych – DVD - 3 egzemplarze oraz raporty z wykonanych prac w formie wydruków 

wg schematu: 

       Nazwa obrębu-Rok-Rodzaj  Dokumentu-Ilość stron



II. Zobowiązania Wykonawcy:

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

r.  o  ochronie  danych  osobowych  (j.t.  Dz.  U.  z  2002r.  Nr  101,  poz.  926  ze  zm.)

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokumentację archiwalną udostępnioną na 

czas  wykonywania  prac,  będących  przedmiotem  niniejszego  zamówienia.    

3.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  nie  udostępniania  materiałów  archiwalnych  ani 

wykorzystywania  ich  do sporządzania  jakichkolwiek  kopii  lub  materiałów pochodnych,  do 

celów  nie  będących  przedmiotem  niniejszego  zamówienia.

4.  Wykonawca  ani  osoby  działające  w  jego  imieniu  nie  mają  prawa  do  udostępniania, 

przekazywania lub odsprzedaży (w żadnej formie) materiałów powstałych w wyniku realizacji 

niniejszego  zamówienia  osobom  trzecim  ani  wykorzystywania  ich  do  innych  celów  nie 

będących  przedmiotem  niniejszego  zamówienia.

5.  Po  odbiorze  przedmiotu  zamówienia  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  usunięcia  z 

komputerów  oraz  innych  nośników  danych  wszystkich  materiałów  otrzymanych  oraz 

powstałych w wyniku realizacji niniejszego zamówienia. 

III.  Koszty związane z wykonaniem prac poniesie Wykonawca. 


