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Identyfikator: ZP/DOP/33/2011 
Zakopane dn. 29.04.2011 r. 

 

 

Odpowiedź 
 

na zapytanie  
 
 

Dot.  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na wykonanie projektu „Plan Ochrony dla obszaru Natura 2000 PLC120001 

Tatry oraz obejmującego go Tatrzańskiego Parku Narodowego „  
 

Skarb PaństwaTatrzański Park Narodowy udziela odpowiedzi na zadane pytania w 
przedmiotowym postępowaniu. 

 

Pyt. 1. Rozmiar terenowy piksela zdjęć lotniczych  oraz ortofotomapy ? 

Odp. Rozmiar terenowy piksela zdjęć lotniczych nie większy  jak 20 cm, ortofotomapy nie 
większy jak 25 cm. 

 
Pyt. 2. Czy TPN posiada NMT i udostępni go do procesu ortorektyfikacji zdjęć? 

Odp. TPN zakupił NMT wykonany w 2009 roku, który pochodzi z zasobu geodezyjnego. Jeśli 
model spełni wymagania wykonawcy TPN udostępni go wyłącznie do procesu ortorektyfikacji. 

 
Pyt. 3. Procent  pokrycia poprzecznego i podłuŜnego?  
 
Odp. Pokrycie poprzeczne i podłuŜne zgodnie z Wytycznymi Technicznymi K-2.7 
 
Pyt. 4. Czas wykonania nalotu (jaki miesiąc , dopuszczalne godziny nalotu)? 

 
Odp. Nalot powinien być wykonany w terminie pomiędzy 15 lipca a 15 sierpnia 2011 r., 
dopuszczalne godziny wykonania nalotu 11:00-13:00. Zdjęcia muszą być pozyskane jednego 
dnia, a w przypadku braku takiej moŜliwości, pozyskanie musi nastąpić w warunkach jak 
najbardziej  jednolitego oświetlenia . 
 
Pyt. 5. Czy istnieje jakaś strefa buforowa wokół obszaru objętego nalotem?  
 
Odp. Obszar opracowania ortofotomapy został scharakteryzowany zasięgiem podziału 
sekcyjnego dla map w skali 1:5 000, obejmującym Tatrzański Park Narodowy i okolice - 
szczegółowe informacje na dołączonej rycinie. 
 
Pyt. 6. W jakiej formie mają być przekazane zdjęcia (rozdzielczość radiometryczna, format zapisu)? 
Pyt. 7. W jakim układzie współrzędnych ma zostać wykonany produkt? 
 
Odp 6 i 7. Ortofotomapa musi zostać wykonana w kompozycjach barwnych: 
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- barwy naturalne - kompozycja kanałów czerwonego, zielonego, niebieskiego; R,G,B 
- barwy umowne - kompozycja kanałów bliskiej podczerwieni; NIR 
oraz czterokanałowa dla wszystkich kanałów spektralnych R,G,B,NIR 
 
Ortofotomapa powinna spełniać następujące parametry:  
- format zapisu: GeoTIFF 
- rozdzielczość radiometryczna 8 bitów 
- odwzorowanie: WGS 1984 UTM Zone 34N 
Ortofotmapa w poszczególnych kompozycjach barwnych musi zostać przekazana w postaci 
jednego pliku, oraz w podziale sekcyjnym dla map w skali 1:5 000 

 
Pyt.8. Co Zamawiający rozumie poprzez wykonanie analizy obszaru objętego realizacja projektu"? 
 
Odp. Odnośnie punktu nr 2 z załącznika nr 2 do SIWZ - „Wykonanie analizy obszaru objętego 
realizacją projektu” - naleŜy wykonać analizę dotychczas posiadanych dokumentów 
planistycznych, dostępnych materiałów bibliograficznych i innych dokumentów pod kątem 
zgodności ich z wymaganiami formalnymi dotyczącymi sporządzania Planu Ochrony. 
Określenie zakresu prac terenowych do koniecznych wykonania Planu Ochrony. 

 
Pyt. 9. Jakie zdjęcia lotnicze moŜna uznać za archiwalne inne niŜ z 2009 roku i czy TPN jest w ich 
posiadaniu? 
 
Odp. TPN posiada zdjęcia lotnicze z 1955, 1977 roku i satelitarne z 2004 roku,  które są 
uznawane przez TPN za archiwalne. 

 


