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Gd.6641.1.2019.UM                      Radom, dn. 29.01.2019 r. 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA: 

Wykonanie prac geodezyjnych mających na celu sprawdzenie spójności baz danych określonych w art. 4 ust. 
1a i 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w związku z ich prowadzeniem przez Prezydenta 

Miasta Radomia oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej celem usunięcia stwierdzonych 
niezgodności w prowadzonych bazach danych. 

 

(wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, 
o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2001 r. – Prawo zamówień publicznych, 

w związku z czym Zamawiający nie stosuje w przypadku przedmiotowego zamówienia 
przepisów cytowanej wyżej ustawy). 

 

I. Zamawiający: 
Gmina Miasta Radomia 

 ul. Jana Kilińskiego 30 
 26 - 600 Radom 
 

 Wydział prowadzący: 
 Wydział Geodezji 
 
II.   Opis Przedmiotu Zamówienia: 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac geodezyjnych mających na celu sprawdzenie spójności baz danych 
określonych w art. 4 ust. 1a i 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w związku z ich prowadzeniem przez 
Prezydenta Miasta Radomia oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej celem usunięcia stwierdzonych niezgodności 
w prowadzonych bazach danych. 
 

2. Termin realizacji zamówienia: 

   Pracę geodezyjną należy wykonać w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zlecenia z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji   
   Geodezyjnej i Kartograficznej w Radomiu. 
   W porozumieniu z Zamawiającym i za jego zgodą w szczególnych przypadkach termin może zostać przedłużony do 7 dni   
   roboczych danego miesiąca. 

   Prognozowana ilość prac geodezyjnych:  55 w okresie obowiązywania umowy. 
   Przewidywana ilość prac geodezyjnych w danym miesiącu  –  nie więcej niż 5. 

3. Zakres prac: 
       Przed przystąpieniem do pracy geodezyjnej należy dokonać: 

1.   analizy źródłowych i archiwalnych materiałów geodezyjnych, 
2.   ustaleń w branżach odpowiedzialnych za prowadzenie gospodarki sieciami urządzeń pod, nad i naziemnych, 

    a następnie dokonać porównania mapy z terenem, a w uzasadnionych przypadkach: 
1.  

�   wykonać pomiar sytuacyjno-wysokościowy, 
�   dokonać niezbędnych odkrywek w czasie wykonywania pomiaru sytuacyjno-wysokościowego, 
�   dokonać fotograficznego udokumentowania elementów technicznych i szczegółów terenowych    

  podlegających pomiarowi, 
�   sporządzić stosowną dokumentację geodezyjną, pozwalającą na aktualizację ww. baz danych, w tym wykaz 

zmian danych ewidencyjnych, 
2.  

�   wykonać weryfikację i aktualizację szczegółowej osnowy geodezyjnej z uwzględnieniem 
  tzw. półpoligonowych punktów (nie ujawnionych na aktualizowanych opisach topograficznych), położonych  
  w bliskim sąsiedztwie aktualizowanych punktów osnowy; za pojedynczą pracę geodezyjną należy przyjąć 
  3 punkty główne szczegółowej osnowy poziomej III klasy. 

 
Wykonawca dokonuje pracy geodezyjnej przy użyciu narzędzi i sprzętu geodezyjnego, na który posiada stosowne 
certyfikaty gwarantujące zachowanie norm i standardów geodezyjnych. 
Wszystkie prace techniczne muszą zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz instrukcjami. 
W okresie trwania umowy, Wykonawca nie może wykonywać prac geodezyjnych na terenie miasta Radomia, 
z asortymentu stanowiącego przedmiot umowy. 
 

4. Sposób dokumentowania przeprowadzonej kontroli: 
       Protokół z przeprowadzonej pracy geodezyjnej wraz z dokumentacją potwierdzającą jej przeprowadzenie. 
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5.  Obowiązujące podstawowe przepisy prawne (wykaz przepisów ma charakter pomocniczy; aktualność przepisów należy 

sprawdzić w dacie stosowania): 
-  Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) wraz 

              z rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy oraz inne mające zastosowanie w niniejszej umowie przepisy prawne. 
-   Instrukcja eksploatacyjna systemu GEO-INFO. 

 

III.  Warunki udziału w postępowaniu: 
 

1) Dysponują osobą posiadającą uprawnienia zawodowe do wykonywania prac geodezyjnych z zakresu przedmiotu 

zamówienia, określone w art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. „Prawo geodezyjne i kartograficzne” (t.j. Dz. U. 

z 2017 r., poz. 2101 z późn. zm.) tj. w zakresie (1) geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne 

i inwentaryzacyjne. 

2) Wykonawca winien spełniać warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). 

3) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. 

 

IV.  Termin realizacji zamówienia:  od dnia zawarcia umowy do dnia 20.12.2019 r. 
 

 V.  Miejsce i termin złożenia ofert: 
 
    Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Radomiu, ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom, (pok. 337) lub e-mailem:     

   geodezja@umradom.pl w terminie do dnia 4 lutego 2019 roku do godz. 9.00. 
    Formularz ofertowy stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia. 
 
VI.   Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami: 

Łukasz Horwat – Kierownik Referatu ds. Obsługi Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Radomiu, tel. 48 36-20 567, 
e-mail: l.horwat@umradom.pl; 
Urszula Mieszczakowska – Inspektor Referatu ds. Obsługi Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Radomiu, 
tel. 48 36-20 567. 

 
 
 
 

            Z up. PREZYDENTA MIASTA 

 
                                           mgr Łukasz Horwat 

                  Kierownik Referatu ds. Obsługi Nieruchomości 

 
 


