Warunki Techniczne
„U SŁUGA

WERYFIKACJI BA Z DANYCH POWSTAŁYCH W WYNIKU REALIZACJI PRAC NA DOSTAWĘ BAZ
DANYCH EWIDENCJI GRU NTÓW I BUDYNKÓW

[EG I B]–

KOMPLEKSOWĄ

MODERNIZACJĘ EWIDENC JI GRUNTÓW I BUDYNKÓ W
PROWADZONĄ W TRYBIE ART .

24 A

17 MAJA 1989 R . P RAWO
(D Z .U. 2020 POZ . 276 ZE ZM .)

USTAWY Z DNIA

KARTOGRAFICZNE

GEODEZYJNE I

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
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Łódź, październik 2020 r.
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Usługa wykonania weryfikacji (kontroli) materiałów powstałych w wyniku realizacji
umowy na wykonanie dostawy baz danych ewidencji gruntów i budynków [EGiB] –
kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków prowadzona w trybie art. 24a
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 276 ze zm.)
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
z podziałem na części
Zamówienie zostało podzielone na X części:
1. Część I
– Powiat bełchatowski – zakres: Zadanie III Podzadanie I - gm. Szczerców – 8 obrębów,
– Powiat bełchatowski – zakres: Zadanie III Podzadanie II - gm. Szczerców – 1 obręb,
– Powiat bełchatowski – zakres: Zadanie III Podzadanie III - gm. Szczerców – 8 obrębów,
2. Część II
– Powiat brzeziński – zakres: Zadanie IV Podzadanie I - gm. Rogów – 9 obrębów,
3. Część III
– Powiat kutnowski – zakres: Zadanie V Podzadanie I - gm. Dąbrowice – 9 obrębów,
4. Część IV
– Powiat łęczycki – zakres: Zadanie I - gm. Grabów – cześć II – 19 obrębów, 2
– Powiat łęczycki – zakres: Zadanie I - gm. Grabów – cześć IV – 6 obrębów,
– Powiat łęczycki – zakres: Zadanie I - gm. Grabów – cześć V – 15 obrębów,
5. Część V
– Powiat łódzki wschodni – zakres: Zadanie II Podzadanie I - gm. Brójce – 5 obrębów,
– Powiat łódzki wschodni – zakres: Zadanie II Podzadanie II - Tuszyn – 6 obrębów,
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6. Część VI
– Powiat opoczyński – zakres: Zadanie VI Podzadanie I - Olszewice, Celestynów, Grudzień Las,
Kolonia Grudzień, Olszowiec, gm. Sławno – 5 obrębów,
– Powiat opoczyński – zakres: Zadanie VI Podzadanie II - Kamilówka, Kozenin, Owadów, gm.
Sławno – 3 obręby,
7. Część VII
– Powiat pabianicki –zakres: Zadanie VII Podzadanie II - gm. Dłutów – 4 obręby,
8. Część VIII
– Powiat rawski – zakres: Zadanie VIII Podzadanie III, IV, VI – 10 obrębów,
– Powiat rawski – zakres: Zadanie VIII Podzadanie VII, VIII – 7 obrębów,
9. Część I X
– Powiat wieruszowski – zakres: Zadanie XIX - m. Wieruszów, obręb Wyszanów (działki, kontury
klasyfikacyjne i użytki gruntowe) gm. Wieruszów – 7 obrębów (komplet informacji),
– Powiat wieruszowski – zakres: Zadanie XIX - obręb Bolesławiec (działki, kontury klasyfikacyjne i
użytki gruntowe), gm. Bolesławiec – 4 obręby (komplet informacji),
10. Część X
– Powiat zgierski – zakres: Zadanie X Podzadanie III - gm. Ozorków (budynki i aktualizacja
użytków),
– Powiat zgierski – zakres: Zadanie X Podzadanie I - gm. Aleksandrów Łódzki ( budynki i aktualizacja
użytków),
– Powiat zgierski – zakres: Zadanie X Podzadanie V - gm. Stryków ( budynki i aktualizacja użytków),
– Powiat zgierski – zakres: Zadanie X Podzadanie II - gm. Głowno (budynki i aktualizacja użytków),
– Powiat zgierski – zakres: Zadanie X Podzadanie IV - gm. Parzęczew (budynki i aktualizacja
użytków),
– Powiat zgierski – zakres: Zadanie X Podzadanie VI - gm. Zgierz (budynki i aktualizacja użytków),
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2. 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 rodzajów usług w Projekcie jest - Dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków [EGiB]
– kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków prowadzona w trybie art. 24a ustawy z
dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 276 ze zm.)
Dodatkowo przy tej usłudze Zamawiający zleca odrębną usługę wykonania weryfikacji (kontroli)
materiałów powstałych w wyniku wykonania w/w prac.
Przed włączeniem do zasobu prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków będą
podlegały 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.
3. SŁOWNIK UŻYTYCH POJĘĆ I SKRÓTÓW
Weryfikator - Inspektor Kontroli – Podmiot działający w imieniu Zamawiającego na podstawie
odrębnej
umowy,
wykonujący
czynności
nadzorujące,
kontrolne
i weryfikacyjne dotyczące całości prac związanych z dostawą baz danych ewidencji gruntów i
budynków [EGiB]
Wykonawca – Podmiot, wyłoniony w myśl przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t.j.), realizujący na podstawie odrębnej umowy prace związane
z dostawą baz danych ewidencji gruntów i budynków [EgiB]
Przedstawiciel powiatu – osoba, zespół osób – pracowników Starostwa Powiatowego, skierowanych
do kontaktu z Wykonawcą
Zamawiający - Związek Powiatów Województwa Łódzkiego
ZPWŁ - Związek Powiatów Województwa Łódzkiego z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim
Bieżąca Kontrola - kontrola poszczególnych zakresów prac (ujętych w harmonogramie)
Kontrola Techniczna – Kontrola dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę przed włączeniem jej do
PODGiK
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Protokół częściowy – protokół spisany przez Weryfikatora - Inspektora Kontroli dotyczący bieżącej
kontroli prac dotyczących dostawy baz danych ewidencji gruntów i budynków [EGiB]
Protokół kontroli technicznej- dokument spisany przez Weryfikatora - Inspektora Kontroli
potwierdzający kontrolę dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę przed włączeniem jej do
powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Protokół przekazania I / II / III etapu do kontroli- dokument potwierdzający przekazanie materiałów ,
dokumentów , baz danych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym
Protokół odbioru I / II / III etapu – dokument sporządzony przez Zamawiającego w obecności
Weryfikatora - Inspektora Kontroli i Wykonawcy , po pozytywnym wyniku kontroli potwierdzonym przez
Weryfikatora w protokole kontroli technicznej z adnotacją, że dokumentacja nadaje się do włączenia
do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Protokół odbioru Weryfikator - Zamawiający -protokół spisany przez Zamawiającego w obecności
Weryfikatora -Inspektora Kontroli, po uprzednim włączeniu dokumentacji z wykonanych baz danych
EGiB do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
„dd. mm. rr”- dzień, miesiąc , rok
EGiB - Ewidencja gruntów i budynków, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989
r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
PODGiK – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Rozporządzenie w/s EGiB – Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29
marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393 t.j.)
Rozporządzenie w/s standardów – Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w
sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i
wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Terminy - podane w dniach, zawsze dotyczą dni roboczych.
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Układ „2000” - Państwowy Układ Współrzędnych Geodezyjnych 2000, PL - 2000, o którym mowa w
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu
odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012r., poz. 1247)
DR - Dziennik robót
EDR - Elektroniczny dziennik robót
PZP - – Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze
zm.)
WT - Warunki techniczne
4. UWARUNKOWANIA PRAWNE
1.

Zamawiający wymaga zapoznania się z treścią niniejszych WT, które stanowią podstawę
opracowania oferty przetargowej. Udzielanie wyjaśnień dotyczących zapisów zawartych w WT i
ewentualne zmiany w ich treści są możliwe jedynie w toku postępowania przetargowego, w
trybie przewidzianym ustawą PZP.

2.

Wszelkie wątpliwości i zapytania ze strony Wykonawcy, powstałe w toku realizacji zadania,
związane z zakresem, sposobem realizacji a także wystąpieniem sytuacji nieprzewidzianych w
obowiązujących przepisach prawnych i w WT Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z
Weryfikatorem - Inspektorem Kontroli oraz uzyskać akceptację Przedstawiciela Powiatu i
Zamawiającego. Wyklucza się stosowanie przez Wykonawcę rozwiązań nieuzgodnionych z
Weryfikatorem i Zamawiającym. Ww uzgodnień należy dokonywać poprzez wpisy w Dziennik
Robót

3.

Poniżej zamieszczono wykaz aktów prawnych obowiązujących na dzień wykonania WT. W
przypadku ich zmiany bądź w przypadku wydania nowych aktów prawnych, które mogą mieć
wpływ na realizację niniejszego zamówienia Wykonawca i Weryfikator zrealizuje zamówienie w
zgodzie z nowymi przepisami.

Przepisy prawne


Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. 2020 poz. 276 ze zm.)



Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2204 t.j.)
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Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)



Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.))



Ustawa 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
(Dz.U. z 2020 r. poz. 174 ze zm.)



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



Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.)



Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane(Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.)



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



Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.)



Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów
fizjograficznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1443 t.j.)



Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
(Dz.U. z 2017 r. Poz. 1161 t.j.)



Ustawa z dnia 29 czerwca 1995r.o statystyce publicznej
(Dz. U. 2020 poz. 443 ze zm.)



Ustawa z dnia 28 września 1991r.o lasach
(Dz. U. z 2020 r. poz. 6 ze zm.)



Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U. z 2050 r. poz. 55 t.j.)
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Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych Dz.Urz.UE.L z 2016 r. Nr 119, str. 1)



Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w
sprawie ewidencji gruntów i budynków(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 393)



Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania
nieruchomości(Dz.U. z 1999 r. Nr 45 poz. 453)



Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji
gruntów (Dz.U. z 2012 r. poz. 1246)



Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 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. 2020 poz. 1429)



Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków
Trwałych (KŚT) (Dz.U. z 2016 r. poz. 1864)



Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1316 ze zm.)



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



Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu
urzędowych nazw miejscowości i ich części (Dz. U. z 2013 r. Poz. 200)



Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy
danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2028)



Rozporządzenia z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i
magnetycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 352)



Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001r. w sprawie wykazywania
w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali,
znajdujących się na terenach zamkniętych (Dz. U. 2001 Nr 84, poz. 911)
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Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu
informacji o nieruchomościach (Dz. U. 2013, poz. 249)



Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717 ze zm.)



Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali
(Dz.U. 1994 Nr 85 poz. 388 ze zm.)



Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 ze zm.)



Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu
Państwa
(Dz. U. 1991 Nr 107 poz. 464 ze zm.)

Uwaga:
Przy realizacji zamówienia wiążące będą również te przepisy prawa, które wejdą w życie w okresie
realizacji przedmiotu umowy.
5. WYMAGANIA ORGANIZACYJNE

1.
W związku z obowiązkami Zamawiającego związanymi z realizacją projektu
współfinansowanego ze środków UE, dotyczącymi działań informacyjnych i promocyjnych, na
dokumentach związanych z realizowanym zadaniem, należy umieszczać znaki i oznaczenia zgodne z
Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności., w tym m.in.:
•

znak Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej;

•

odniesienie do Funduszu;

•

znak Fundusze Europejskie wraz z nazwą Program Regionalny.

Wzory znaków są dostępne na stronie http://www.rpo.lodzkie.pl.
2.

W ramach zamówienia przyjmuje się następujące założenia o charakterze formalnym:
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•
neutralności technologicznej – nie wskazuje się i nie faworyzuje żadnej konkretnej technologii i
oprogramowania (za wyjątkiem obowiązujących norm europejskich i krajowych oraz powszechnie
stosowanych technologii o charakterze standardów),
•
swobodnego (otwartego) dostępu – wynik realizacji zamówienia zapewnić ma możliwość
korzystania z dostarczonych danych wszystkim zainteresowanym, przy uwzględnieniu posiadanych
uprawnień oraz przepisów prawa a także regulacji wewnętrznych Starostw Powiatowych
3.
Weryfikator - Inspektor Kontroli zobowiązany jest do ścisłej współpracy i współdziałania z
Wykonawcą oraz następującymi podmiotami:
1) Zamawiającym, a w szczególności z Przedstawicielem powiatu
2) Kierownikiem projektu odpowiedzialnym za bieżące nadzorowanie prac organizacyjno administracyjnych, związanych z realizacją projektu, w tym koordynowanie i monitorowanie
postępu prac oraz zapewnienie zgodności realizacji projektu z założonymi wskaźnikami i
celami,

6. ZAKRES PRAC WERYFIKATORA
1.

Weryfikator - Inspektor Kontroli zobowiązany jest zapoznać się z Warunkami Technicznymi
dotyczącymi dostawy baz danych ewidencji gruntów i budynków [EGiB]

2.

Weryfikator - Inspektor Kontroli nadzoruje i wykonuje prace kontrolne przez cały okres
wykonywania dostawy baz danych EGIB

3.

Weryfikator - Inspektor Kontroli potwierdza, że dysponuje osobą skierowaną do realizacji
zamówienia zatrudnioną na umowę o pracę, posiadającą wykształcenie geodezyjne oraz
aktualne geodezyjne uprawnienia zawodowe w zakresie 1 i 2 o których mowa w art. 43 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne.

4.

Prace będą kontrolowane na bieżąco. Wykonawca ma obowiązek zgłaszać do odbioru
Weryfikatorowi - Inspektorowi Kontroli etapy zrealizowane ostatecznie i z należytą starannością.

5.

Weryfikator - Inspektor Kontroli ma obowiązek informować na piśmie Zamawiającego o
przypadkach zgłaszania przez Wykonawcę do odbioru etapów nie zrealizowanych ostatecznie i z
nienależytą starannością, jednocześnie nie ma obowiązku przeprowadzania wyczerpującej
kontroli tych etapów.
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6.

Wykonawca ma prawo do przedkładania do kontroli, do Weryfikatora - Inspektora także
poszczególne zakresy prac wyszczególnione w harmonogramie, wstępnie skompletowane, tak
aby po pozytywnej kontroli mogły być załączone do operatu z danego etapu prac.

7.

Kontrole bieżące poszczególnych zakresów prac (ujętych w harmonogramie) Weryfikator Inspektor Kontroli przeprowadza w ciągu 6 dni każda iteracja.

8.

Weryfikator – Inspektor Kontroli, w ramach bieżącej kontroli ma prawo żądać od Wykonawcy
udostępnienia materiałów z realizowanego zakresu prac objętych harmonogramem .

9.

Zamawiający wymaga, aby Weryfikator – Inspektor Kontroli, w ramach bieżącej kontroli
sprawdził co najmniej:



5 % dokumentów dotyczących ewidencji gruntów i budynków pod kątem prawidłowości oceny
ich przydatności do wykorzystania. Kontroli podlega 5% dokumentów dla każdego z obrębów, z
każdego roku oraz obowiązkowo operaty będące podstawą założenia ewidencji gruntów.

Z dokumentacji związanej z ustaleniem stanów prawnych nieruchomości:


5% protokołów badania ksiąg wieczystych,



5% dokumentów załączonych do ksiąg wieczystych – badanie w Wydziale Ksiąg Wieczystych
Sądu Rejonowego



50 % analizy dokumentów innych niż księgi wieczyste, będących podstawą ujawnienia
własności/władania

W odniesieniu do wywiadu terenowego, dla każdego z obrębów


10% powierzchni dla terenów zabudowanych i 5% powierzchni dla pozostałych terenów. Próbki
winny być rozłożone równomiernie na całym rozpatrywanym obszarze.



10% znaków granicznych i punktów osnowy pomiarowej (operatów archiwalnych) i
ewidencyjnej, wskazanych przez Wykonawcę jako istniejące. Próbki winny być rozłożone
równomiernie na całym rozpatrywanym obszarze.



10% punktów, dla których Wykonawca stwierdzi brak stabilizacji wynikającej z danych PZGiK.
Próbki winny być rozłożone równomiernie na całym rozpatrywanym obszarze.



10% punktów markowanych podczas wyznaczania punktów granicznych na podstawie art. 39.1
i 39.5 Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne. Próbki winny być
rozłożone równomiernie na całym rozpatrywanym obszarze.



10% punktów markowanych podczas czynności ustalenia przebiegu granic na podstawie §37-39
rozporządzenia w sprawie EGiB. Próbki winny być rozłożone równomiernie na całym
rozpatrywanym obszarze.
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10% punktów osnów geodezyjnych. Próbki winny być rozłożone równomiernie na całym
rozpatrywanym obszarze.



10% budynków spośród tych, których kontur jest w kolizji z granicami nieruchomości. Próbki
winny być rozłożone równomiernie na całym rozpatrywanym obszarze.



5% pozostałych budynków. Próbki winny być rozłożone równomiernie na całym rozpatrywanym
obszarze.



10 % punktów granicznych pomierzonych metodą fotogrametryczną musi być kontrolnie
pomierzona przez Weryfikatora - Inspektora Kontroli (punkty kontrolne równomiernie
rozmieszone na obszarze pomiaru). Wyniki pomiaru kontrolnego zestawić i porównać
współrzędne z pomiarem fotogrametrycznym.

Operat techniczny przed przyjęciem do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
podlega w całości weryfikacji przez Weryfikatora – Inspektora Kontroli.
10.

W przypadku powiatu zgierskiego Zamawiający wymaga, aby Weryfikator – Inspektor
Kontroli, w ramach bieżącej kontroli sprawdził co najmniej:



5% protokołów badania ksiąg wieczystych,



5% prawidłowości opisów Analizy Materiałów Źródłowych

w odniesieniu do wywiadu terenowego, dla każdego z obrębów


5% powierzchni dla terenów zabudowanych. Próbki winny być rozłożone równomiernie na całym
rozpatrywanym obszarze – kontrola w zakresie zasięgu użytków (gruntów zabudowanych i
zurbanizowanych oraz gruntów rolnych zabudowanych) i obiektów towarzyszących.



5 % budynków i lokali. Próbki winny być rozłożone równomiernie na całym rozpatrywanym
obszarze.

11.

Zamawiający wymaga, aby Weryfikator – Inspektor Kontroli w ramach kontroli poszczególnych
etapów sprawdził :



prawidłowość rozwiązania osnowy geodezyjnej,



poprawność i kompletność wykonanych pomiarów szczegółów terenowych,



prawidłowość wykonania analiz, poprawność zaproponowanych przez Wykonawcę rozwiązań



prawidłowość wytypowania działek, dla których zachodzi konieczność przeprowadzenia w
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trybie art. 37-39 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, czynności ustalenia
przebiegu granic


poprawność ujawnienia obiektów baz danych mapy numerycznej z dokumentacji PZGiK oraz
pomiaru uzupełniającego , części opisowej operatu ewidencyjnego: numery PESEL, REGON,
imiona rodziców, nazewnictwo i numeracja porządkowa, numery rejonów statystycznych i
obwodów spisowych - wszystkie elementy wymagane warunkami technicznymi.



poprawność uzupełnienia bazy EGiB o dane zawarte w art. 20 ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku



poprawność określenia przebiegu konturów użytków gruntowych poprzez wykonanie raportów
przecięcia / zawierania użytków w działkach



poprawność określenia rodzaju KŚT, klasy PKOB, funkcji głównej budynków poprzez wykonanie
raportów przecięcia / zawierania konturów budynków w poszczególnych użytkach



poprawność określenia wszystkich wymaganych danych ewidencyjnych dotyczących budynków
- poprzez wykonanie raportów i analiz w postaci tabel pozwalających na sortowanie według
każdego z atrybutów przynależnego budynkom - paragr. 63 rozp. EGiB



prawidłowość przeprowadzenia postępowań klasyfikacyjnych (dotyczy powiatów :
kutnowskiego, łódzkiego wschodniego i opoczyńskiego)



zgodność części opisowej z częścią kartograficzną



dokumentację potwierdzającą dokonanie uzgodnień branżowych o których mowa w warunkach
technicznych



opracowany projekt operatu opisowo-kartograficznego pod kątem zgodności bazy części
opisowej i kartograficznej w zakresie: działek, budynków, użytków gruntowych, klas
bonitacyjnych, numeracji porządkowej, rejonów i obwodów spisowych i innych elementów
wymaganych warunkami technicznymi.



kompletność dokumentacji,



poprawność wykonania pomiarów i obliczeń,



prawidłowość utworzenia bazy danych

12.

Zamawiający ma prawo dokonywać niezależnych kontroli prac Wykonawcy oraz Weryfikatora Inspektora Kontroli oraz może żądać składania dodatkowych wyjaśnień na piśmie przez
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Weryfikatora - Inspektora Kontroli.
13.

Weryfikator - Inspektor Kontroli uczestniczy w spotkaniach Zamawiającego i Przedstawiciela
Powiatu z Wykonawcą, a obowiązkowo w czynnościach odbioru poszczególnych etapów zadań
w siedzibie Zamawiającego lub siedzibie powiatu.

14.

Weryfikator - Inspektor Kontroli nadzoruje przekazanie przez Wykonawcę baz danych
dokumentacji do kontroli technicznej. Przekazanie dokumentacji odbywa się przy udziale
Przedstawiciela Powiatu i Zamawiającego, w siedzibie poszczególnych PODGiK-ów. . Następnie
Weryfikator - Inspektor Kontroli dokonuje kontroli poprawności wykonania prac, zleconych na
podstawie podpisanych umów na dostawę baz EGiB i warunków technicznych stanowiących
załączniki do SIWZ oraz zgodnie z przepisami i standardami technicznymi obowiązującymi w
geodezji.

15.

Kontrole techniczne poszczególnych etapów Weryfikator - Inspektor Kontroli przeprowadza w
ciągu:



dla powiatu łęczyckiego
- 15 dni – I iteracja,
- 6 dni – II iteracja i każda następna



dla powiatu łódzkiego wschodniego
- 15 dni – I iteracja,
- 6 dni – II iteracja i każda następna



dla powiatu bełchatowskiego
- 15 dni – I iteracja,
- 6 dni – II iteracja i każda następna



dla powiatu brzezińskiego
- 10 dni roboczych rozumiem – I iteracja,
- 4 dni – II iteracja i każda następna



dla powiatu kutnowskiego
- 15 dni – I iteracja,



- 6 dni – II iteracja i każda następna
dla powiatu opoczyńskiego
- 15 dni – I iteracja,
- 6 dni – II iteracja i każda następna
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dla powiatu pabianickiego
- 15 dni – I iteracja,



- 6 dni – II iteracja i każda następna
dla powiatu rawskiego
- 15 dni – I iteracja,
- 6 dni – II iteracja i każda następna



dla powiatu wieruszowskiego
- 15 dni – I iteracja,



- 6 dni – II iteracja i każda następna
dla powiatu zgierskiego
- 15 dni – I iteracja,
- 6 dni – II iteracja i każda następna

16.
17.

18.

19.

20.

21.

Wynik wykonania kontroli/pomiaru kontrolnego w terenie stanowią szkice i dzienniki
pomiarowe , które z wnioskami i zaleceniami stanowią załącznik do protokołów kontroli.
Wynik wszelkich kontroli poprawności utworzenia bazy baz danych, zgodności części opisowej
EGiB z częścią kartograficzną, poprawności doboru atrybutów itp. itd mają stanowić raporty w
postaci edytowalnych zestawień tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych - lub innych postaciach
zaaprobowanych przez Zamawiającego lub Przedstawicieli powiatu.
Wyżej opisane raporty mają stanowić niezbędny element Protokołów częściowych jak i protokołu
kontroli technicznej.
Weryfikator - Inspektor Kontroli winien nie rzadziej niż raz na miesiąc żądać od Wykonawcy prac
przekazania aktualnej informacji o postępie prac, celem kontroli stopnia zaawansowania prac
wyszczególnionych w harmonogramie i terminowości ich realizacji
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przy pracach związanych z modernizacją ewidencji
gruntów, a w szczególności odstępstwa od warunków technicznych, brak stosowania
obowiązujących przepisów prawa, zaistnienia ryzyka przekroczenia terminu umownego na
wykonanie prac, lub terminów wynikających z uzgodnionego harmonogramu prac Weryfikator
- Inspektor Kontroli winien o zaistniałym fakcie niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
Ewentualne doprecyzowanie warunków realizacji prac związanych z modernizacją ewidencji
gruntów, 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 Przedstawiciela Powiatu i Zamawiającego.
Pobyt Inspektora Kontroli u Wykonawcy należy potwierdzić odpowiednim wpisem w Dzienniku
Robót.
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22.

23.

24.

25.

26.

Weryfikator - Inspektor Kontroli uzgadnia z Wykonawcą szczegółowe zasady wykonania prac
poprzez wpisy w Dzienniku Robót . Wpisy w DR winny być zaakceptowane przez Przedstawiciela
Powiatu i Zamawiającego. Weryfikator - Inspektor Kontroli jest zobowiązany do potwierdzenia
wszystkich wpisów w Dzienniku Robót. Dziennik Robót prowadzony jest oddzielnie dla
poszczególnych zadań, obowiązek założenia Dziennika Robót spoczywa na Wykonawcy prac.
Weryfikator - 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. Termin ten dotyczy również akceptacji
wpisów do DR.
Weryfikator - Inspektor Kontroli przeprowadzi prace kontrolne przy użyciu sprzętu własnego, w
siedzibie własnej lub za zgodą Wykonawcy prac w jego siedzibie, jak również w siedzibie
poszczególnych PODGiKów i w terenie.
Weryfikator - Inspektor Kontroli jest zobowiązany do koordynowania obiegu dokumentów
(Wykonawca - Weryfikator - Inspektor Kontroli - Zamawiający) czuwa nad dokonywaniem
wpisów, świadczących o przekazywaniu i prawidłowym obiegu dokumentacji.
Weryfikator - Inspektor Kontroli dopilnuje aby rozstrzygnięcie uwag wniesionych podczas
wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego, ujawnienie danych objętych
modernizacją zawartych w projekcie operatu opisowo -kartograficznego i ogłoszenie starosty
nastąpiło w terminie określonym w art.24a ust.7 i 8 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Weryfikator – Inspektor Kontroli sprawdza i parafuje odpowiedzi z wyników rozstrzygnięcia
uwag.
Uwaga! Powiat bełchatowski nie wymaga sprawdzania i parafowania odpowiedzi do stron
zgłaszających uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag.

27.

Kwestie sporne między Wykonawcą a Weryfikatorem – Inspektorem Kontroli rozstrzyga
Zamawiający.

28.

W ramach gwarancji Weryfikator jest zobligowany do przeprowadzenia kontroli dokumentacji
sporządzonej przez Wykonawcę w ramach gwarancji w terminie 6 dni roboczych.

29.

Przedstawiciel powiatu zapewni Weryfikatorowi - Inspektorowi Kontroli wgląd do materiałów
powiatowego zasobu geodezyjnego w uzgodnionym przez strony terminie

7. SPOSÓB DOKUMENTOWANIA DOKONANYCH KONTROLI
1.

Bieżące kontrole nad pracami związanymi z modernizacją ewidencji gruntów oraz pomiaru
terenowego należy dokumentować w protokołach częściowych posiadających w swym tytule
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nazwę: „Protokół częściowy numer (…) z czynności wykonania kontroli (…………………...opisać
kontrolowane elementy) dla (…………..) stan na dzień: dd. mm. rr”
2.

Protokół częściowy winien być spisany podczas:



Bieżących kontroli poszczególnych zakresów prac ujętych w harmonogramie.



Po rozpatrzeniu uwag, jako podstawa do dokonania importu danych bazy roboczej do systemu
w jakim prowadzony jest PODGiK oraz zamieszczenia Ogłoszenia Starosty w dzienniku
urzędowym województwa i Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa
Protokół częściowy winien zawierać również podpisane przez Inspektora Kontroli wydruki
potwierdzające dokonanie sprawdzenia aktualności ich treści w terenie, szkice z pomiaru
kontrolnego oraz załączone kopie szkiców podstawowych, na podstawie których badano
poprawność ujawniania obiektów w bazie danych mapy numerycznej.

3.

Kontrolę dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę przed włączeniem jej do powiatowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego należy dokumentować w Protokołach Kontroli
Technicznej

4.

Przekazywanie dokumentacji i protokołów kontroli technicznej pomiędzy Wykonawcą a
Weryfikatorem - Inspektorem Kontroli następuje w siedzibie PODGiK.

5.

Weryfikator - Inspektor Kontroli najpóźniej ostatniego dnia kontroli technicznej przekazuje
skontrolowaną dokumentację Wykonawcy wraz z protokołami kontroli. Na okoliczność
przeprowadzonej kontroli weryfikator - Inspektor kontroli sporządza Protokół Kontroli
Technicznej, sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (po jednym egzemplarzu
dla: Wykonawcy, Zamawiającego i Powiatu).

6.

Protokół Kontroli częściowej i technicznej może przyjąć jedną z poniższych wersji:



Pozytywny – zakres wykonanych prac jest zgodny z umową i spełnia wymagania warunków
technicznych – oznacza, że w przekazanym produkcie weryfikator - Inspektor kontroli nie
stwierdził występowania usterek uniemożliwiających dalsze jego wykorzystanie i rekomenduje
produkt do odbioru;



Z usterkami - oznacza, że produkt zawiera usterki, które mogą wpływać na proces jego dalszego
wykorzystania, a które Wykonawca jest w stanie usunąć bez zmiany struktury danych –
weryfikator - Inspektor kontroli nie rekomenduje produktu do odbioru (przy każdej usterce należy
podać podstawę prawną);



Negatywny - nie spełnia wymagań warunków technicznych - oznacza, że produkt zawiera wady,
które uniemożliwiają jego wykorzystanie. W przypadku protokołu negatywnego weryfikator Inspektor kontroli wskaże wszystkie występujące wady w kontrolowanym zakresie, nie jest
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natomiast zobowiązany do wykonywania pełnego procesu kontrolnego mającego na celu
wykazanie wszystkich rodzajów usterek oraz wykazuje nienależyte wykonanie umowy.
Przekazanie produktu przez Wykonawcę do kontroli Weryfikatorowi - Inspektorowi Kontroli
bądź w przypadku stwierdzenia usterek lub wad przekazanie przez weryfikatora - Inspektora Kontroli
produktu po kontroli Wykonawcy odbywa się protokołem przekazania w przypadku I iteracji i
dokumentowane jest wpisem do Dziennika Robót . W kolejnych iteracjach nie wymagany jest protokół
przekazania.
7.

Wykonawca po usunięciu usterek stwierdzonych w protokole kontroli przekazuje ponownie
produkt do weryfikatora - Inspektora kontroli celem ponownej kontroli. O przekazaniu produktu
do kontroli Weryfikator - Inspektor kontroli powiadamia Przedstawiciela powiatu. Weryfikator Inspektor kontroli dokonuje ponownej kontroli poprawionego produktu i sporządza protokół
kontroli. Zamawiający wymaga, aby protokoły kontroli przekazywane były również
Przedstawicielowi powiatu i Zamawiającemu w celu zapoznania się z usterkami.

8.

Podczas wykonywania kontroli w II i każdej następnej iteracji kontroli, weryfikator - Inspektor
Kontroli zobowiązany jest do ponownego przeprowadzenia kontroli produktu oraz
zweryfikowania czy zostały usunięte wszystkie wady wykazane podczas poprzedniej kontroli.

9.

Do protokołu odbioru Weryfikator - Zamawiający , Inspektor Kontroli musi skompletować w
formie papierowej całość dokumentacji kontrolnej m.in. wszystkie protokoły częściowe, szkice
itp.

10.

Weryfikator - Inspektor Kontroli jest zobowiązany do każdorazowego
wszystkich dokumentów i pism opracowanych przez Wykonawcę przed
podpisu Starosty, po ich uprzedniej weryfikacji.

11.

parafowania
przedłożeniem

do

Weryfikator - Inspektor Kontroli jest zobowiązany do przekazania Wykonawcy kompletu
zaparafowanych dokumentów w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania
dokumentacji od Wykonawcy.

8. KOŃCOWE CZYNNOŚCI PO WYŁOŻENIU PROJEKTU OPERATU OPISOWO - KARTOGRAFICZNEGO
1.

Kontrola rozpatrzenia uwag zgłoszonych podczas wyłożenia projektu operatu opisowo
kartograficznego

2.

Kontrola kompletności operatu

3.

Kontrola zaimportowania treści baz danych do programu TurboEWID (powiat rawski i zgierski);
EWOPIS i EWMAPA (pozostałe powiaty)

4.

Kontrola walidacji plików GML i raportów z walidacji
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5.

Kontrola poprawności implementacji do systemów dziedzinowych Zamawiającego. Zakres kontroli
automatycznych obejmuje 100 %.

6.

Kontrola wykonania wypisów i wyrysów geodezyjnych
Uwaga: kontrola wykonania wypisów i wyrysów nie dotyczy powiatu bełchatowskiego,
brzezińskiego, kutnowskiego, wieruszowskiego i zgierskiego.

7.

Kontrola dostarczenia zawiadomień o zmianach do właściwych miejscowo urzędów .

8.

Kontrola dostarczenia wypisów i wyrysów oraz zawiadomień o zmianach do właściwych miejscowo
Wydziałów Ksiąg Wieczystych w Sądach Rejonowych .
Uwaga: kontrola dostarczenia wypisów i wyrysów nie dotyczy powiatu bełchatowskiego,
brzezińskiego, kutnowskiego, wieruszowskiego i zgierskiego.

9. ROZLICZENIE
1.

Zamawiający dopuszcza wystawienie dwóch faktur.


Pierwszą częściową- po wykonaniu I etapu prac dostawy baz danych EGiB ,
wystawioną w oparciu o protokół odbioru Weryfikator -Inspektor Kontroli Zamawiający za wykonanie czynności kontrolnych I etapu oraz po przyjęciu
dokumentacji I etapu do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego



Drugą końcową - po wykonaniu całości prac wystawioną w oparciu o protokół odbioru
oraz po przyjęciu do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
dokumentacji kolejnych etapów

2. Fakturę należy wystawić na : Związek Powiatów Województwa
Łódzkiego ………………………………………………………... w ciągu 3 dni roboczych od daty spisania
protokołu odbioru Weryfikator-Inspektor Kontroli — Zamawiający.
3. Zapłata nastąpi w ciągu 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury.
10. OSOBY DO KONTAKTU – Przedstawiciele powiatu
Powiat bełchatowski – Geodeta Powiatowy Małgorzata Piotrowska
Powiat brzeziński – Geodeta Powiatowy Przemysław Burzyński
Powiat kutnowski – Geodeta Powiatowy Tomasz Kantorski
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Powiat łęczycki – Geodeta Powiatowy Aleksandra Grzegorzewska
Powiat łódzki wschodni – Geodeta Powiatowy Michał Kotynia
Powiat opoczyński – Geodeta Powiatowy Agnieszka Karlińska
Powiat pabianicki –Geodeta Powiatowy Dariusz Haase
Powiat rawski – Geodeta Powiatowy Stefan Goryczka
Powiat wieruszowski – Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami Łukasz Zawada
Powiat zgierski – Geodeta Powiatowy Krystyna Kłosińska, Kierownik Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej - Joanna Bojko
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