
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
 

Opis przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia są usługi geodezyjne polegające na inwentaryzacji powykonawczej 
przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zlokalizowanych w osiedlu Michalinów w Dęblinie 
(ul. Zielona, Michalinowska, Okrzei, Wolności, Kościuszki, Kwiatowa, Reymonta, Żeromskiego, 
Spokojna, Traugutta) – około 250 przyłączy. 
 
Podane powyżej ilości przyłączy kanalizacyjnych są wielkościami szacunkowymi mającymi na celu 
zobrazowanie skali zamówienia i mogą ulec zmianie. Powyższe zmiany nie będą stanowiły zmiany 
umowy. Z tytułu ewentualnych zmian wskazanych powyżej Wykonawcy nie przysługują żadne 
roszczenia do Zamawiającego. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone na 
podstawie ceny jednostkowej podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym wyłącznie za 
rzeczywistą ilość zainwentaryzowanych przyłączy kanalizacyjnych. 
 
Wydatki związane z dojazdem oraz wszelkie inne koszty poniesione przez Wykonawcę w związku 
z wykonaniem zamówienia należy uwzględnić w cenie oferty. 
 
Opracowania będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać wszystkie obowiązujące w tym 
zakresie wymagania prawne oraz muszą uzyskać zatwierdzenie Powiatowego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rykach. 
 
Inwentaryzację geodezyjną należy wykonać w formie papierowej na mapie zasadniczej w skali 
1:500 oraz w wersji numerycznej na aktualnych mapach cyfrowych w postaci wektorowej – 
plik .*dwg. W ramach inwentaryzacji wymagane jest od Wykonawcy przekazanie w pliku 
tekstowym i w wersji papierowej wykazu współrzędnych pomierzonych charakterystycznych 
punktów wykonanych sieci (załamań i węzłów) oraz charakterystycznych punktów wykonanych 
obiektów. W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu należy podać kilka danych z terenu 
tj.: współrzędne, wysokości sieci kolidującej, parametry rury osłonowej, itp. Dokumentację 
geodezyjną należy wykonać i przedłożyć Zamawiającemu w wersji papierowej w 3 egzemplarzach 
(1 oryginał i 2 kopie) oraz w wersji numerycznej – plik *.dwg na płycie CD lub DVD. Do 
inwentaryzacji należy dołączyć szkice polowe z pomiaru terenowego w wersji elektronicznej 
i papierowej. Mapy z inwentaryzacji muszą być opatrzone klauzulą Starostwa Powiatowego 
w Rykach Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami o przyjęciu dokumentów do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
 
Wykonawca musi posiadać uprawnienia zawodowe poświadczone świadectwem, umożliwiające 
wykonanie przedmiotu zamówienia lub dysponować osobami, które wykonają przedmiot 
zamówienia i posiadają takie uprawnienia. 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1. dokonanie inwentaryzacji przyłączy wykonywanych na działkach w osiedlu Michalinów, 
2. sporządzenie dokumentacji powykonawczej opatrzonej stosownymi pieczęciami 

stwierdzającymi przyjęcie do zasobu właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej 
i kartograficznej, 

3. dojazd na teren inwestycji oraz zapewnienie sprzętu (urządzeń) i materiałów niezbędnych do 
wykonania przedmiotu umowy na swój koszt, 

4. dostarczenie Zamawiającemu do dnia 20.11.2021 r. wersji roboczej inwentaryzacji wraz 
z oświadczeniem o przekazaniu inwentaryzacji do właściwego ośrodka dokumentacji 
geodezyjnej i kartograficznej, 

5. dostarczenie Zamawiającemu do dnia 30.11.2021 r. zestawienia zinwentaryzowanych 
przyłączy kanalizacyjnych z wyodrębnieniem metrów wykonanych na danym przyłączu, 

6. wykonanie i przekazanie Zamawiającemu w ustalonym terminie opracowań będących 
przedmiotem zamówienia w wersji cyfrowej (plik*.dwg) oraz wersji papierowej w ilości 
wskazanej przez Zamawiającego. 

 



Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1. przekazanie Wykonawcy wykazu wykonanych przyłączy kanalizacyjnych do inwentaryzacji 

geodezyjnej, 
2. terminowa zapłata Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane usługi. 
 
Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30.11.2021 r. 
 
Termin płatności: 30 dni od dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 
faktury/rachunku. Podstawą do wystawienia faktury/rachunku będzie obustronnie podpisany 
protokół przekazania Zamawiającemu opracowań będących przedmiotem umowy, po ich 
zatwierdzeniu przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rykach. 


