O PIS P RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
- WARUNKI TECHNICZNE
„U SŁUGA WERYFIKACJI BAZ DANYCH
powstałych w wyniku realizacji prac – cyfrowej archiwizacji - skanowania
i digitalizacji dokumentów geodezyjno - kartograficznych zgromadzonych
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
(PODGiK) oraz utworzenia baz danych i zasilenia tymi bazami systemu
ewidencji prac geodezyjnych i kartograficznych

W

2 P OWIATACH WOJ . ŁÓDZKIEGO

w ramach projektu pn: „Budowa systemu informacji przestrzennej
wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014/2020,
realizowanego przez Związek Powiatów Województwa Łódzkiego
Działanie VII.1.: Technologie informacyjno - komunikacyjne
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I. KONTEKST FORMALNO-PRAWNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Związek Powiatów Województwa Łódzkiego z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Sienkiewicza 16A, 97-300 Piotrków Trybunalski realizuje Projekt „Budowa systemu
informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu
województwa łódzkiego”
Jednym z zadań w Projekcie jest „Cyfrowa archiwizacja - Skanowanie i digitalizacja
dokumentów geodezyjno - kartograficznych zgromadzonych w Powiatowym Ośrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK) oraz utworzenie baz danych
i zasilenie tymi bazami systemu ewidencji prac geodezyjnych i kartograficznych” w dalszej
części dokumentu, w skrócie „Skanowanie i digitalizacja”.
Powiaty realizujące zadanie:
 POWIAT BEŁCHATOWSKI
 POWIAT RADOMSZCZAŃSKI
Realizacja zadania sprowadza się do sporządzenia metodą skanowania cyfrowej
archiwizacji dokumentów wchodzących w skład zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
utworzenie baz danych łącznie z opisaniem ich metadanymi oraz zasilenie tak opisanymi
danymi istniejących systemów do ewidencji prac geodezyjnych w powiatach : bełchatowskim,
radomszczańskim – program OŚRODEK i połączony z nim program EWMAPA
Dodatkowo przy tej usłudze zlecona będzie odrębna usługa wykonania weryfikacji
(kontroli) materiałów powstałych w wyniku wykonania w/w prac. Należy wyjaśnić, że opisane
wyżej usługi zgodnie z wymogami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U z 2020 r., poz. 276 ze zm.) są to prace geodezyjne, które podlegają
zgłoszeniu (przed ich rozpoczęciem), a po ich wykonaniu (rezultaty tych prac) powinny być
włączone do zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Przed włączeniem do zasobu podlegają
one weryfikacji (kontroli) pod względem zgodności ich sporządzenia z przepisami prawa
obowiązującymi w geodezji i kartografii oraz Warunkami Technicznymi, celem odbioru
zleconych prac i prawidłowego rozliczenia umowy na „Skanowanie i digitalizację”.
Po zeskanowaniu i digitalizacji oraz utworzeniu baz danych, w powiatach wykonujących
digitalizację nastąpi zasilenie tymi danymi istniejących systemów (OŚRODEK), a
zdigitalizowana dokumentacja zostanie włączona do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne i stanowić będzie
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własność Skarbu Państwa. Starosta jako organ administracji geodezyjnej i kartograficznej
zgodnie z wymogami w/w ustawy będzie prowadzić i aktualizować bazy danych.
II. SŁOWNIK UŻYTYCH POJĘĆ
Inspektor Kontroli — osoba wykonująca czynności nadzorujące, kontrolne i weryfikacyjne
dotyczące całości prac związanych z realizacją zadania „Cyfrowa archiwizacja - Skanowanie i
digitalizacja dokumentów geodezyjno - kartograficznych zgromadzonych w Powiatowym
Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK) oraz utworzenie baz danych
i zasilenie tymi bazami systemu ewidencji prac geodezyjnych i kartograficznych”
w 2 powiatach woj. łódzkiego w ramach projektu pn. „Budowa systemu informacji
przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa
łódzkiego”
Wykonawcy —
1) Konsorcjum firm: CADExpert Sp. z o. o. – Lider Konsorcjum, ul. Nowe Sady 2, 94 102 Łódź, NIP 7270125689, INWAR S.A. – Członek Konsorcjum, ul. Juliana Tuwima
4, 98-200 Sieradz, NIP 8270008116, Przedsiębiorstwo Geodezyjno- Kartograficzne
VERTICAL Sp. z o. o. – Członek Konsorcjum, ul. Stodolna 31, 44-240 Żory, NIP
6510009003 wykonująca prace objęte umową na cyfrową archiwizację – skanowanie
i digitalizację dokumentów geodezyjno - kartograficznych oraz utworzenie baz danych
i zasilenie tymi bazami systemu ewidencji prac geodezyjnych i kartograficznych
zgromadzonych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
(PODGiK) w Bełchatowie
2) Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Golowski W., Landsmann J., Landsmann R. – S.C.
z siedzibą w Rymanowie przy ul. Wola 18, 38-480 Rymanów, NIP 6841008374,
REGON 370269400 wykonująca prace objęte umową na cyfrową archiwizację –
skanowanie i digitalizację dokumentów geodezyjno - kartograficznych oraz utworzenie
baz danych i zasilenie tymi bazami systemu ewidencji prac geodezyjnych
i kartograficznych

zgromadzonych

w

Powiatowym

Ośrodku

Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK) w Radomsku
Protokół

częściowy

—

protokół

spisany

przez

Inspektora

Kontroli

dotyczący

bieżącej/częściowej kontroli prac objętych umową na „Skanowanie i digitalizację”;
Protokół kontroli technicznej – dokument spisany przez Inspektora Kontroli potwierdzający
kontrolę

dokumentacji

opracowanej

przez

Wykonawcę

umowy

na

„Skanowanie
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i digitalizację” przed włączeniem dokumentacji do powiatowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego;
Protokół odbioru — dokument potwierdzający odbiór przez Zamawiającego od Wykonawcy
przedmiotu umowy na „Skanowanie i digitalizację”
Protokół odbioru Inspektor Kontroli - Zamawiający – protokół spisany po pozytywnym
wyniku kontroli potwierdzonym przez Inspektora Kontroli w protokole kontroli technicznej
z adnotacją, że dokumentacja nadaje się do włączenia do powiatowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego;
PODGiK- Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
„dd.mm.rr"- dzień, miesiąc, rok.
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Usługa wykonania weryfikacji (kontroli) materiałów powstałych w wyniku realizacji Umowy
na

wykonanie

cyfrowej

archiwizacji

–

skanowania

i

digitalizacji

dokumentów

geodezyjno - kartograficznych zgromadzonych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK) oraz utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami
systemu ewidencji prac geodezyjnych i kartograficznych (w powiatach: bełchatowskim,
radomszczańskim, – program OŚRODEK i połączony z nim program EWMAPA;).
WIELKOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W LICZBACH
z podziałem na zadania i podzadania

Szacowana
Oznaczenie ZADANIA/
/PODZADANIA

Ilość
operatów

Ilość mb.

5 627

107

PODZADANIE 3.1

8 080

45,3

PODZADANIE 3.2

17 550

98,5

PODZADANIE 3.3

12 220

68,6

PODZADANIE 3.4

20 950

117,6

ZADANIE 1 – Powiat bełchatowski
PODZADANIE 1.1
ZADANIE 3 – Powiat radomszczański
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IV. UWARUNKOWANIA PRAWNE
Uwaga: Niniejszy wykaz przepisów ma charakter pomocniczy. Aktualność przepisu należy
sprawdzić w dacie stosowania.
Podstawowe przepisy prawne:


Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r., poz.
276 ze. zm.),



Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U.
z 2020 r., poz. 177 ze zm.),



Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz.
1781 t.j.),



Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),



Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 346 t.j.),



Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2134 t.j.),



Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 742 t.j.),



Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U.
z 2020 r., poz. 164 t.j.),



Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r.
w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (Dz. U., Poz. 1183),



Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 lipca 2001 r.
w sprawie klasyfikowania, kwalifikowania i porządkowania materiałów wyłączanych z
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 74, poz. 796),



Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany
informacji w formie elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2247).



Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
5

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz.67
ze zm.),


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października
2006r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych
(Dz. U. Nr 206, poz. 1517),



Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011
r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów
sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych
pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263
poz. 1572).
V. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC

1. Inspektor Kontroli zobowiązany jest zapoznać się z Warunkami Technicznymi
dotyczącymi

zadania

-

„Skanowanie

i

digitalizacja

dokumentów

geodezyjno - kartograficznych zgromadzonych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK) oraz utworzenie baz danych i zasilenie tymi
bazami systemu ewidencji prac geodezyjnych i kartograficznych” dla 2 powiatów
woj. łódzkiego.
2. Inspektor Kontroli nadzoruje i wykonuje prace kontrolne przez cały okres wykonywania
przez Wykonawców prac objętych umowami na cyfrową archiwizację – skanowanie
i digitalizację dokumentów geodezyjno - kartograficznych oraz utworzenie baz danych i
zasilenie tymi bazami systemu ewidencji prac geodezyjnych i kartograficznych
zgromadzonych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
(PODGiK) w Radomsku oraz Bełchatowie.
3. Inspektor Kontroli posiada aktualne geodezyjne uprawnienia zawodowe w zakresie
1 lub 2, o których mowa w art. 43 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
4. Inspektor Kontroli winien posiadać oprogramowanie, w którym Zamawiający prowadzi
bazę operatów jako narzędzie niezbędne do dokonania weryfikacji/kontroli utworzonej
bazy (w powiatach: bełchatowskim, radomszczańskim, - program OŚRODEK i
połączonym z nim EWMAPA)
5. Wykonawcy pod nadzorem Inspektora Kontroli przy udziale Zamawiającego, w siedzibie
poszczególnych PODGiK-ów sporządzają protokoły przekazania dokumentacji do kontroli
technicznej w dniu złożenia dokumentacji przez Wykonawcę ww. prac. Następnie

6

Inspektor Kontroli dokonuje kontroli poprawności wykonania prac, zleconych na podstawie
ww. umów i warunków technicznych stanowiących załącznik do SIWZ oraz zgodnie z
przepisami i standardami technicznymi obowiązującymi w geodezji.
Kontrola obejmuje 2 PODGiK – i.
6. Inspektor Kontroli dokona kontroli min. w zakresie:


wykorzystania materiałów archiwalnych przeznaczonych do skanowania,



zeskanowania i posegregowania (zgodnie z zapisami w pkt. 12 i 13 Warunków
Technicznych „Skanowanie i digitalizacja dokumentów geodezyjno - kartograficznych
zgromadzonych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
(PODGiK) oraz utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemu ewidencji prac
geodezyjnych i kartograficznych,



doprowadzenia do stanu pierwotnego dokumentacji po procesie archiwizacji, zgodnie z
zapisami w Warunków Technicznych na „Skanowanie i digitalizację”,



uporządkowania danych zawartych w systemie „OŚRODEK" , w tym ujednolicenie
słownika asortymentów zgłoszeń oraz ujawnienie w systemie brakujących operatów,



wykonania aktualizacji brakujących obligatoryjnych pól rejestru zgłoszeń i określenia
kategorii archiwalnych materiału zasobu,



utworzenia dla każdego operatu danych zawierających zakres obszarowy (rastrowy)
roboty (wykaz współrzędnych) oraz danych dotyczących operatu: numer zgłoszenia
(KERG), kategoria akt, asortyment, uwagi, cecha,



przygotowania skatalogowanych danych na dysku i poprawności masowego
załadowania przygotowanych danych do systemu „OŚRODEK" ,



parametrów plików wynikowych:

 minimalna rozdzielczość,
 jakość i czytelność,
 kompletność,
 pokrycie treścią,
 występowanie przebarwień,
 występowanie jednakowej ostrości na całej powierzchni dokumentu,


struktury zapisu plików w katalogach,



sprawdzenie utworzonej bazy materiałów w zakresie prawidłowego nadania numerów
operatów,
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sprawdzenie prawidłowości nadania nowych identyfikatorów materiału dla operatów
bazowych,



sprawdzenie poprawności wypełnienia pól rekordów obiektów w rejestrze zgłoszeń
i rejestrach ewidencji materiałów,



skontrolowanie prawidłowości przypisania zakresów przestrzennych do konkretnych
rekordów obiektów w rejestrze ewidencji materiałów,



sprawdzenie poprawności podłączenia zeskanowanych dokumentów do bazy
materiałów zasobu,



sprawdzenie

poprawności

docelowej

zawartości

katalogów

zawierających

zeskanowane dokumenty,


sprawdzenie zawartości operatu powstałego w wyniku wykonania przedmiotowych
prac,



inne wynikające z zapisów warunków technicznych dla Wykonawców

7. Wynik wykonania kontroli odnotowany jest w protokole kontroli.
8. Inspektor Kontroli może na każdym etapie prac jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu żądać
od Wykonawcy prac przekazania aktualnej informacji o postępie prac lub dokonywać
kontroli częściowych, co winno zostać potwierdzone wpisem w Dzienniku Robót.
9. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przy pracach, dotyczących w szczególności
odstępstwa od Warunków Technicznych - „Skanowanie i digitalizacja dokumentów
geodezyjno - kartograficznych zgromadzonych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK) oraz utworzenie baz danych i zasilenie tymi
bazami systemu ewidencji prac geodezyjnych i kartograficznych”, brak stosowania
obowiązujących przepisów prawa, zaistnienia groźby przekroczenia terminu umownego na
wykonanie prac, Inspektor Kontroli winien o zaistniałym fakcie niezwłocznie powiadomić
Zamawiającego
Uwaga 1: Ewentualne doprecyzowanie warunków realizacji prac związanych z zadaniem, bądź
propozycje rozwiązań problemów winny zostać szczegółowo opisane przez Wykonawcę prac w
Dzienniku Robót geodezyjnych oraz zaakceptowane w pierwszej kolejności przez Inspektora
Kontroli, a następnie przez osobę upoważnioną do kontaktu z Inspektorem Kontroli ze strony
Zamawiającego.
Uwaga 2: Pobyt Inspektora Kontroli u Wykonawcy należy potwierdzić odpowiednim wpisem
w Dzienniku Robót.
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Inspektor Kontroli uzgadnia z Wykonawcą szczegółowe zasady wykonania prac poprzez wpisy
w Dzienniku Robót informując o tym Zamawiającego. Inspektor Kontroli jest zobowiązany do
potwierdzenia wszystkich wpisów w Dzienniku Robót.
Dziennik Robót prowadzony jest oddzielnie dla każdego zadania, obowiązek założenia
Dziennika Robót spoczywa na Wykonawcy prac. Dziennik Robót ma służyć do zobrazowania
postępu prac.
10. Inspektor Kontroli przeprowadzi prace kontrolne przy użyciu własnego sprzętu
i oprogramowania, w siedzibie własnej, lub za zgodą Wykonawcy prac w jego siedzibie,
jak również za zgodą Zamawiającego w siedzibach poszczególnych PODGiK.
11. Inspektor Kontroli jest zobowiązany do koordynowania obiegu dokumentów (Wykonawca
-Inspektor Kontroli — Zamawiający), czuwa nad dokonywaniem wpisów, świadczących
o przekazywaniu i prawidłowym obiegu dokumentacji.
12. Przekazywanie dokumentacji i protokołów kontroli technicznej pomiędzy Wykonawcą
a Inspektorem Kontroli następuje w siedzibie Zamawiającego (lub w siedzibie powiatu).
13. Inspektor Kontroli
a obowiązkowo

w

uczestniczy

w

czynnościach

spotkaniach
odbioru

Zamawiającego

poszczególnych

z

zadań

Wykonawcą,
w

siedzibie

Zamawiającego lub w siedzibie poszczególnych powiatów. Z czynności kontroli
technicznej sporządza dwa komplety szczegółowej dokumentacji kontrolnej (przy każdej
usterce należy podać podstawę prawną lub powołać się na zapisy warunków technicznych
stanowiących integralną część umów z Wykonawcami), oddzielnie dla każdego z zadań.
Po usunięciu przez Wykonawcę wszystkich wad i usterek wyszczególnionych w protokole
kontroli technicznej , Inspektor Kontroli wraz z Zamawiającym w obecności Wykonawcy
spisuje protokół odbioru oddzielnie dla każdego z etapów poszczególnych zadań, który
stanowi podstawę włączenia dokumentacji do powiatowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego.
14. Inspektor Kontroli w terminie 10 dni roboczych dokona kontroli poprawności wykonania
przedmiotu zamówienia. Bieg terminu kontroli rozpoczyna się od następnego dnia po
przekazaniu materiałów przez Wykonawcę. Protokół kontroli należy przekazać najpóźniej
10-tego dnia terminu wyznaczonego na kontrolę.
15. W przypadku ponownej kontroli tej samej partii materiałów obowiązują terminy jak wyżej
– zgodnie z pkt. 14.
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16. Inspektor Kontroli udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy bądź Zamawiającego
w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zapytania. Zarówno zapytanie jak
i odpowiedź wymagają formy pisemnej lub mailowej.
17. Inspektor Kontroli dokona niezależnej ponownej kontroli technicznej zwłaszcza w sytuacji
konfliktu Wykonawcy prac z Inspektorem Kontroli bądź z Zamawiającym. Z czynności
wykonania ponownej kontroli technicznej należy przedstawić protokół kontroli wraz z
wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi.
18. W przypadku wykonywania przez Wykonawców prac w ramach gwarancji Inspektor
Kontroli jest zobligowany do przeprowadzenia kontroli technicznej dokumentacji
sporządzonej przez Wykonawców przed przyjęciem ich do powiatowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, w terminie 6 dni roboczych liczonych od następnego dnia
po otrzymaniu dokumentacji do kontroli.
19. Zamawiający zapewni Inspektorowi Kontroli wgląd do materiałów powiatowego zasobu
geodezyjnego w uzgodnionym przez strony terminie.
20. W przypadku płatności etapowych Inspektor kontroli ocenia i dokumentuje ilościowe
wykonanie prac. Będzie to stanowić podstawę do częściowych rozliczeń i wypłat
wynagrodzenia dla Wykonawcy.
21. W przypadku zaistnienia sytuacji, gdzie do kontroli w tym samym czasie zostanie
zgłoszony więcej niż jeden PODGiK, Inspektor Kontroli zgłasza ten fakt Zamawiającemu,
a Zamawiający wyznacza kolejność weryfikacji.
VI. SPOSÓB DOKUMENTOWANIA DOKONANYCH KONTROLI
1. Bieżące okresowe kontrole nad pracami należy dokumentować w protokołach
częściowych posiadających w swym tytule nazwę:
Protokół częściowy numer ………...., z czynności wykonania kontroli poprawności
skanowania i digitalizacji zasobu geodezyjnego, utworzenia bazy danych i zasilenia
tymi bazami systemu ewidencji prac geodezyjnych dla ………………………...- stan
na dzień: dd.mm.rr.
2. Protokół częściowy winien być spisany podczas półrocznych odbiorów prac.
3. Do protokołu odbioru Inspektor Kontroli - Zamawiający, Inspektor Kontroli musi
skompletować w formie papierowej całość dokumentacji kontrolnej m.in. wszystkie
protokoły częściowe, protokoły kontroli technicznej.
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VII. ROZLICZENIE
1. Inspektor Kontroli przedstawia fakturę na podstawie protokołu odbioru „Inspektor
Kontroli - Zamawiający” za wykonanie czynności kontrolnych - zgodnie z zapisami
§.. …….. umowy……………………………………………………. tj.
 W oparciu o protokoły odbioru oraz po przyjęciu dokumentacji poszczególnych zadań
w PODGiK-ach
2. Fakturę należy wystawić na :Związek Powiatów Województwa Łódzkiego 97-300
Piotrków Trybunalski, ul. Sienkiewicza 16A NIP: 7712890034 w ciągu 3 dni roboczych
od daty spisania protokołu odbioru Inspektor Kontroli — Zamawiający.
3. Zapłata nastąpi w ciągu 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury.

VIII. OSOBY DO KONTAKTU
 Powiat Bełchatowski Małgorzata Piotrowska tel 44-6358679 mpiotrowska@powiatbelchatowski.pl
 Powiat

Radomszczański:

Elżbieta

Kanus

tel.

660133659;

e-mail:

ekanus@radomszczanski.pl, Bartosz Hofman 44-6858912 bartoszh@radomszczanski.pl,
Pani Beata Zacz vel Jacz,e-mail:geodezja@radomszczanski.pl
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