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Gmina Proszowice 

Wydział Infrastruktury, Planowania i Inwestycji 

ul. 3 Maja 72 

32-100 Proszowice 

 

 

 

Znak sprawy: WIP.271.1.2018  Proszowice dnia: 2018-02-27 

 

P O W I A D O M I E N I E 

o zmianach  SIWZ 

 

Dotyczy: zmiany zapisów SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg 

nieograniczony, na: 

Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Proszowice oraz opracowanie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Proszowice i nieruchomości nr 

ewid. 544/39; 544/40; 544/41; 544/12; 544/42 obręb Klimontów, gmina Proszowice. 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w postępowaniu 

prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na Przedmiotem zamówienia jest 

aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Proszowice oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla miasta Proszowice i nieruchomości nr ewid. 544/39; 544/40; 544/41; 

544/12; 544/42 obręb Klimontów, gmina Proszowice., dokonuje zmian zapisów 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie: 

Zamawiający wprowadza do SIWZ, szczegółowy opis wymagań dotyczących 

formatów cyfrowych opracowania. 

Szczegółowy opis wymagań dotyczących formatów cyfrowych opracowania stanowi 

załącznik do niniejszego pisma. 

  

Grzegorz Cichy 
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SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH FORMATÓW 

CYFROWYCH OPRACOWANIA 

 

1. Mapy oraz tekst Studium i planu należy dostarczyć na nośniku cyfrowym w formatach: 

 teksty opracowań w formacie plików MS Word, 

 mapy – w formacie rastrowym w postaci 3 rodzajów plików: JPG, geotiff oraz Pdf o rozdzielczości 

minimum 300 DPI, pliki powinny umożliwiać ponowny wydruk map bez udziału wykonawcy, 

 wektorowym, obiektowym w standardzie programu GEOXA MPZP, na który Zamawiający posiada 

licencję, umożliwiającym wydawanie automatyczne wypisów, wyrysów i zaświadczeń z MPZP oraz w 

formacie wektorowym w postaci plików shapefiles oraz pliku zawierającego ustawienia projektu, wraz 

z dokładnym opisem struktury projektu, ścieżek dostępu do warstw wektorowych, opisów warstw oraz 

ich kodów atrybutowych w postaci plików MS Word lub Excel.  

2.Ponadto opracowania w zakresie kartograficznym, o których mowa w pkt 1, należy wykonać stosując 

odpowiednie oznaczenia graficzne i literowe przy zachowaniu następujących zasad: 

 elementy występujące na rysunku (jako osobne pozycje w legendzie) określające obiekty tego samego 

rodzaju powinny zostać zlokalizowane również na odrębnych warstwach lub na jednej warstwie z 

różnym kodem atrybutowym (lista kodów atrybutowych powinna zostać przekazana zamawiającemu po 

zakończeniu prac), oraz dodatkowym polem tekstowym w którym znajdzie się jednoznaczny opis kodu. 

Przykładowy zapis tabeli dla przeznaczeń terenu w pliku shapefiles: 

Przeznaczenie 

terenu 
Opis w legendzie 

Powierzchnia 

wydzielenia 

[Ha] 

Rodzaj 

terenu 
Numer 

jednoznacznie 

identyfikujący 

wydzielenie 

32MN1 Tereny zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

1,2331 MN1 32 

4ZL Tereny lasów 2,2231 ZL 4 

 obszary stref które obejmują określony obszar powinny być dostarczone w formie warstwy poligonowej 

z określonymi atrybutami rodzaju strefy oraz opisu w legendzie, 

 granice terenów i odpowiednich obszarów powinny być topologicznie poprawne, a same obszary 

przeznaczeń jednoznacznie opisane elementem tekstowym umieszczonym wewnątrz danego obszaru 

(Zamawiający sprawdzi poprawność topologiczną przekazanych warstw), 

 Wszystkie dane przestrzenne muszą mieć zdefiniowany układ współrzędnych geograficznych zgodny z 

przekazanymi materiałami geodezyjnymi (układ 2000 lub układ 65),  

 w przypadku konieczności użycia indywidualnych stylów i grubości linii, symboli, obiektów oraz 

czcionek, należy dostarczyć biblioteki tych elementów. 

 Oznaczenia graficzne barwne wg wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 

2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

 Wszystkie opisy terenów przeznaczeń powinny znajdować się wewnątrz granicy planu. 

Kolorystyka opracowania 

a. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

MN (RGB – 255, 205, 140) 
 

b. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

MW (RGB – 191, 132, 92) 
 

c. Tereny zabudowy usługowej 

U (RGB – 255, 127, 80)  

d. Tereny sportu i rekreacji 

US (szraf  45° RGB – 255, 127, 80; 173, 255, 47) 
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e. Tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 

2000m² 

UC (szraf* 45° RGB – 255, 127, 80; 172, 150, 255) 

 

f. Tereny rolnicze 

R (RGB – 255, 255, 176) 
 

g. Tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz 

gospodarstw leśnych i rybackich RU (szraf* 45° RGB – 255, 255, 176; 255, 127, 80) 
 

h. Tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i 

ogrodniczych 

RM (szraf* 45° RGB – 255, 255, 176; 255, 205, 140) 

 

i. Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 

P (RGB – 172, 150, 255) 
 

j. Obszary i tereny górnicze 

PG (RGB – 172, 150, 255) 
 

k. Tereny zieleni objęte formami ochrony przyrody zgodnie z przepisami o ochronie 

przyrody 

ZN (RGB – 60, 179, 113) 

 

l. Lasy 

ZL (RGB – 60, 179, 113) 
 

m. Tereny zieleni urządzonej, takie jak: parki, ogrody, zieleń towarzysząca obiektom 

budowlanym, zieleńce, grodziska, kurhany, zabytkowe fortyfikacje ZP (RGB – 173, 

255, 47 lub 152, 251, 152) 

 

n. Tereny ogrodów działkowych 

ZD (RGB – 173, 255, 47 lub 152, 251, 152) 
 

o. Cmentarze  

ZC (RGB – 173, 255, 47 lub 152, 251, 152) 
 

p. Obszary zagrożone powodzią 

ZZ (szraf* 45° RGB – 173, 255, 47; tło odpowiadające podstawowemu przeznaczeniu) 
 

r. Tereny wód powierzchniowych śródlądowych (rzeki, jeziora, stawy, strumienie, 

kanały) 

WS (RGB – 173, 216, 230) 

 

s Tereny dróg publicznych  

KD (RGB – 255, 255, 255) 
 

t. Tereny dróg wewnętrznych 

KDW (RGB – 217, 217, 217) 
 

u. Tereny komunikacji wodnej, szlaki wodne 

KW (RGB – 100, 149, 237) 
 

v. Tereny infrastruktury technicznej 

E, G, W, K, T, O, C (RGB – 181, 181, 181) 
 

* Styl szrafowania – skala 1:1000 – równe kreskowanie, grubość kreski od 3 do 5metrów w terenie (w 

zależności od potrzeb dla czytelności rysunku), skala 1:2000 – równe kreskowanie, grubość kreski od 4 

do 6metrów w terenie (w zależności od potrzeb dla czytelności rysunku), skala 1:5000 – równe 

kreskowanie, grubość kreski od 7 do 10 metrów w terenie (w zależności od potrzeb dla czytelności 

rysunku) 

Oznaczenia kolorystyczne i symbole pozostałych oznaczeń a rysunku planu uzgodnione zostaną z 

zamawiającym. 

 


