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Załącznik nr 2 do OPZ 
Wymogi dotyczące dokumentacji przekazywanej do zasobów  
Działu Dokumentacji i Cyfryzacji Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 

1. Dokumentacja przekazywana przez Wykonawcę powinna zawierać następujące elementy: 

1) sprawozdanie techniczne z przeprowadzonych prac, 

2) dokumentację fotograficzną, 

3) pozyskane dane hydrologiczne w postaci opisowej, tabelarycznej i wektorowej (w zależności od 

rodzaju pozyskanych danych), 

4) rysunki techniczne oraz mapy w postaci rysunków wektorowych i w postaci plików PDF, 

5) w przypadku map oraz analiz przestrzennych wymagane jest również dostarczenie 

dokumentacji wektorowej opracowanej w środowisku GIS, której szczegółowy opis został 

zawarty w punkcie 5) (nie dotyczy obiektów występujących na mapie zasadniczej), 

6) w przypadku wykonania dodatkowych pomiarów geodezyjnych wymagane jest dostarczenie 

wykazu współrzędnych tych punktów wraz z jednoznacznym wskazaniem ich lokalizacji w 

terenie; układ współrzędnych płaskich: PL-2000, układ wysokościowy: PL-EVRF2007-NH lub PL-

KRON86-NH (należy wskazać, który układ wysokościowy zastosowano w opracowaniu).  

2. Wszelkie dokumenty tekstowe należy zapisać w formacie DOC, DOCX lub ODT, natomiast 

zestawienia tabelaryczne powinny zostać zapisane w formacie XLS, XLSX lub ODS. 

3. Dokumentacja fotograficzna powinna zostać wykonana zgodnie z wymogami określonymi w 

Zarządzeniu nr 19 z 2018 r.  

4. Rysunki techniczne oraz mapy w postaci wektorowej powinny spełniać następujące wymagania: 

1) dokumentacja sporządzona w postaci rysunku wektorowego (CAD) podzielonego na warstwy 

wektorowe, przy czym każda warstwa powinna odpowiadać danemu zagadnieniu/rodzajowi 

obiektów; obiekty na mapie muszą mieć postać wektorową, 

2) nazwy warstw wektorowych powinny jednoznacznie wskazywać na rodzaj obiektów, które się 

na nich znajdują; dopuszcza się również dołączenie do przekazywanej dokumentacji 

oddzielnego pliku zawierającego objaśnienia nazw warstw, 

3) rysunek wektorowy sporządzony w rzeczywistej skali (1:1), jednostka rysunku: metry, 

4) mapy wektorowe powinny zostać wyrażone w państwowym układzie współrzędnych PL-2000, 

5) format zapisu pliku: DWG lub DXF. 

5. Dokumentacja wektorowa opracowana w środowisku GIS powinna spełniać następujące 

wymagania: 

1) dokumentacja sporządzona w postaci zbioru plików shapefile lub w postaci klas obiektów 
zapisanych wewnątrz geobazy plikowej, 

2) dany plik shapefile/klasa obiektów w geobazie plikowej musi zawierać obiekty tego samego 
rodzaju, obiekty różnych typów powinny znaleźć się w oddzielnych plikach shapefile/klasach 
obiektów geobazy plikowej, 

3) pliki shapefile/klasy obiektów geobazy plikowej muszą być wyrażone w państwowym układzie 
współrzędnych PL-2000, 

4) rysunek wektorowy sporządzony w rzeczywistej skali (1:1), 
5) typ geometrii pliku shapefile/klasy obiektów geobazy plikowej powinien być zgodny z 

geometrią obiektów, które zawiera, tj. obiekty punktowe powinny być przedstawione za 
pomocą punktów, obiekty liniowe za pomocą linii (polilinii), obiekty powierzchniowe za 
pomocą wielokątów (poligonów), 

6) nazwy plików shapefile/klas obiektów w geobazie plikowej muszą jednoznacznie wskazywać na 
rodzaj obiektów, które zawierają; dopuszcza się również dołączenie do przekazywanej 
dokumentacji oddzielnego pliku zawierającego objaśnienia nazw plików/klas obiektów w 
geobazie plikowej, 



Znak sprawy: DAS.2401.1.MŻ.2023 

Strona 2 z 2 

6. Sprawozdanie techniczne zawierające tekst, rysunki oraz fotografie powinno zostać przekazane 

w formie cyfrowej oraz analogowej, przy czym obie wersje powinny zawierać identyczną treść. 


