
Załącznik nr 1 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1.  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie n/w usług geodezyjnych wykonanych zgodnie  

z Ustawą z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne, (Dz.U.2016.1629 z dnia 

2016.10.06) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy: 

 

Zadanie 1 

-  obsługa inwestycji polegającej na wyznaczeniu w terenie przyłączy: wodociągowego, 

kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepłowniczego a po ich wybudowaniu, 

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji w terenie obejmującej ich położenie na gruncie, 

zgodnie z art. 43, ust 1, Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, (Dz.U.2016.290 tj. z 

dnia 2016.03.08),  

 

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyłączy: wodociągowego, 

kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepłowniczego, i innych urządzeń które nie 

podlegają obowiązkowi wyznaczenia w terenie zgodnie z art. 43, ust. 1a, Ustawy z dnia 7 

lipca 1994r. Prawo Budowlane, (Dz.U.2016.290 tj. z dnia 2016.03.08),  

 

Zadanie 2  

-  wykonanie mapy do celów projektowych na potrzeby wykonania projektów: przyłączy 

wodociągowych i kanalizacyjnych, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 

deszczowej, ciepłowniczej, i innych obiektów budowlanych,  

 

Zadanie 3 

-  obsługa geodezyjna inwestycji tj wyznaczenie w terenie i późniejsza inwentaryzacja sieci 

wodociągowej, ciepłowniczej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i innych 

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 

 

Opracowania geodezyjne wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań 

geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie 

(Dz.U. 1995.25.133 z dnia 1995.03.13), muszą być dostarczone w formie papierowej w 2 egz. 

oraz w formie elektronicznej zawierającej zestawienie współrzędnych X, Y w formacie DXF. 

 

2. Terminy realizacji poszczególnych prac geodezyjnych: 

 

a)  inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza przyłącza wodociągowego, kanalizacji 

sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepłowniczego  

 

 – następnego dnia po zgłoszeniu, 

 

 - dostarczenie mapy poinwentaryzacyjnej – do 14 dni od dnia zgłoszenia, 

 

b)  inwentaryzacja sieci wodociągowej, ciepłowniczej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 

deszczowej i innych obiektów budowlanych  

 

 – następnego dnia po zgłoszeniu, 

 



 - dostarczenie mapy poinwentaryzacyjnej w/w sieci – do 14 dni od dnia zgłoszenia, 

 

c)  wyznaczenie w terenie przyłącza wodociągowego, ciepłowniczego, kanalizacji sanitarnej i 

kanalizacji deszczowej: 
  

 – następnego dnia po zgłoszeniu, 

 

 - dostarczenie szkiców tyczenia  - następnego dnia po wykonaniu wyznaczenia w terenie, 

 

e) wykonanie mapy do celów projektowych: 

 

- 21 dni od dnia zgłoszenia, 

 

f)  wyznaczenie w terenie sieci wodociągowej, ciepłowniczej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 

deszczowej,  i innych urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej: 
  

 – następnego dnia po zgłoszeniu, 

 

 - dostarczenie szkiców tyczenia  - następnego dnia po wykonaniu wyznaczenia w terenie, 

 

 

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – od 01.01.2022 do 31.12.2022 r. 

 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozstrzygnięcia zamówienia oddzielnie dla każdego 

zadania opisanego w pkt. 1 zadań, co skutkować będzie podpisaniem umowy 

na poszczególne zadanie. Oferty na poszczególne zadania należy składać w formie 

wypełnionych formularzy ofertowych stanowiących załączniki nr 2, 3 i 4 do zapytania 

ofertowego. 

 

5. Zamawiający informuje, że ilości wskazane w formularzu do zamówienia stanowią jedynie 

orientacyjne, przybliżone wielkości i zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości 

zamówienia według aktualnie występujących potrzeb. 

  


