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Starostwo Powiatowe

pelnienia

fimlcji

w

Grajewie zwmca siQ

Inspektora Nadzoru

i

z

zapylaniem ofertowym

Konuoli prac geodezyjno

zwi4zanych z modemizacjq ewidencji grunt6w

i

-

o

cene

kartograficznych

budynk6w gminy Rajgr6d (z wylqczeniem

miasta Rajgr6d).

I.

ZAMAWIAJACY

Starostwo Powiatowe w Grajewie, ul. Strazacka 68, l9-200 Grajewo

tel. (086) 273-84-63, fax . (086) 273-84-62
www.bip.starostwograj ewo.pl
e-mail : starostwograjewo@poczta.onet.pl

2.

PRZF,DMIOT ZAMoWIENIA

Zam6wienie dotyczy pelnienia funkcji Inspektora Nadzoru
kartograficznych zwlryanych

z

i Kontroli prac geodezyjno

modemizacj4 ewidencji grunt6w

i

-

budynk6w 28 obrEb6w

ewidercyjnych polozonych na terenie gminy Rajgr6d (z wylqczeniem miasta Rajgdd)-

Szczegdlowy zakres pracy obejmowa6 bgdzie:

a)

Sprawdzenie poprawno5ci wykonania renowacji polozonych na obszarze gniny Rajgod

(z *yl4czeniem miasla Rajgr6d) poziomych osn6w

geodezyjnych

(lll

klasy

i

osn6w

pomiarowych) kd4cych podstawq do modemizacji ewidencji grunt6w i zalozenie ewidencji
budynk6w.
Osnowy geodezyjne rzw. ewidencyjne: scaleniowe w ukladzie lokalnym sprzed 1939

roku omz powojenne pochodz4ce
panstwowych .,1965"

i

z

nowego pomiaru

w

uktadach wsp6hzQdnych

Wzeliczone na uklad ,,2000" bqdq sprawdzone

w zakesie ich

renowacji co do pomiam i wykorzystania ciqgow osn6w pomiarowych na podstawie danych
archiwalnych wzmocnionych danymi pozyskanymi z gruntu

.

Osnowy geodezyjne tzw. ewidencyjne bQdq u2),1e, gdy zachodzi potrzeba sprawdzenia
przebiegu granicy migdzy nieruchomo5ciami zabudowanlmi. a linia granicy ,.tnie" budynki
na odlegloS6 wiQksz4 niz 0,6 m. Punkty osnow geodezyjnych winny posiadai wsp6hzqdne

w

ukla&ie panstwowym ,,1965" i ,,2000". Sprawdzenie uzupelnienia o nowe punkty osnowy
pomiarowej istniejqcych szkic6w przeglqdowych poziomych osn6w geodezyjnych dla
poszczeg6lnych obrQb6w na podkladzie w formie analogowej na

folii w ukladzie ,,KERG,,

w skali l:10 000 oraz uzupelnienie BANKU OSN6W 3 o nor,ro pozyskane lub brakujqce
dane geodezyjne

i

opisy topograficzne wykonane

w

technice cyfrowej. Wyniki prac

obliczeniowych ,Wykonawca prac geodezyjnych, Okqgowe PrzedsiEbiorstwo GeodezyjnoKartograficzne Spolka z o.o. w Bialymstoku

,

15-225 Biatysrok ul. Grottgera l4A, winien

przekazai w tabeli EXCEL, kt6ra zawierai bqdzie wsp6hzqdne wraz z blqdem ich okrejlenia
w poszczeg6lnych sekcjach mapy topograficznej w skali l:10000.

b) Sprawdzenie i weryfikacja map wl,wiadu terenowego pod k4tem u2)4k6w gruntowych
zgodnie z $ 67 i $ 68 Rozprorz4dzenia MRRiB z dnia29 marca2}Ol r. (Dz.U. z 2001r., Nr 38,

poz. 454t 7l]J,ifiyt 2013|. Dz.U- poz.

l55l) w

sprawie ewidencji grunt6w

i

budynkow ze

szczeg6lnym uwzglqdnieniem u2yk6w rolnych: gunt6w pod rowami otwartyni melioracji

wodnych szczeg6lowych

-

jako odrQbne dzialki, kl6re winne byi wlqczone jako uzytki

w dzialkach uzgodnione z wezwanymi na grun wla6cicielami sqsiaduj4cych nieruchomo3ci
(nowe granice dzialek po likwidacji dzialek rowu), sprawdzenie aktualizacji klasyfikacji
grunt6w zmeliorowanych w latach 1973

-

1974 dla dw6ch obrqb6w gminy Rajgr6d (Bukowo

i Rydzewo )
Sprawdzenie aktualizacji zasiQgu teren6w zabudowanych

i ich klasyfikacji.

Odpowiednio winny by6 oznaczone uz)tki gnmtowe z grupy uzytk6w gruntowych: gunty

lesne Ls oraz zadrzewione i zakrzewione - Lz. (S 68 rozporz{dzenia MRRiB z dnia 29
marca 2001 r. po zmianach w 2013 roku). Sprawdzenie aktualizacji numerycznej mapy
ewidencji grunt6w i budynk6w o wyniki pomiar6w i wyeliminowanie rozbie2nosci w czQsci
opisowej i kartograficznej operatu ewidencji grunt6w i budynk6w.

Dla

obrEbu Rydzewo wykonl'wana

jest pelna modemizacja

z

pozyskaniem

niezbqdnych danych pomiarowych archiwalnych oraz z gruntu do obliczenia wspohzgdnych

punLl6w ganicznych. Naiezy dokonai kontroli dokumentacji technicznej z tego opmcowania.

c) Sprawdzenie wykonania badania stan6w prawnych ksi4g wieczystych dla nieruchomosci,

kt6rych ulegla zmianie powierzchnia

w

wyniku wl4czenia czQSci row6w oraz dla

nieruchomosci zabudowanych, nicruchomosci budynkowych lub lokalouych. dla kt6rych

w EGiB nie ujawniono KW.

d) Sprawdzenie i weryfikacja map wywiadu lerenowego w zakesie zgodnoSci tre3ci mapy ze

stanem faktycznym

co do

us),tuowania budynkow

budynk6w polo2onych na granicy dzialek

ze

szczeg6lnym uwzglQdnieniem

i w odlegloSci do 1,0 m od granicy oraz

sprawdzenie s),tuacji gdzie linia granicy ,,tnie" budynki na odlegloSi wiqksz4 ni2 0,6 m oraz

spawdzenie wykonania pomiaru uzupelniajqcego s)'tuacyjnego iaktualizacji analogowych

map zasadniczych. Mapy zasadnicze podlegajq kontroli

w

zakresie prawidlowego

skartowania granic dzialek i klasou2yk6w oraz istniej4cych i nowo zamierzonych budynk6w
stanowi4cych treSi mapy ewidencyjnej.

e) Kontrola poprawnoSci utworzenia obiekt6w baz danych ewidencyjnej mapy numerycznej
baz dzialek, kontur6w u2ytkow gruntowych , kontur6w gleboznawczej klasyfikacji grunt6w,

baz budynk6w. Wsp6rzqdne narcznik6w budynk6w pochodzii powinny z obliczef
analitycznych z wykoEystaniem szkic6w polowych archiwalnych oraz pomiaru
uzupelniaj4cego obiekt6w budpkowych brakuj4cych, a stanowi4cych tre3i mapy ewidencji

gruntow.

Kontola kompletnosci dokumentacji technicznej oraz dokumentacji tworz4cej projekr
operatu opisowo - kartograficanego ewidencji grunt6w i budynk6w gm. Rajgr6d przed jego

0

wylo2eniem do publicznej wiadomoSci.
Bazy numeryczne zostana skontrolowane programami: V-SWDE V3, A-SWDE V2,5
niezalei,:]ie od nar4dzi system6w EWOPIS 5.09 iEWMAPA 1l'09.

Zakres prac, obejmuj4cy przedmiot zam6wienia, wykonywany jest przez jednostkq

kontrolowanq Okrqgowe Przedsiqbiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Spolka

z

o.o.

ul. Grottgera 14A na podstawie umowy
z dnia 14.05.2014 r. i okreSlony jest w Warunkach Technicznych

w

Bialymstoku, 15-225 Bialystok

Nr

WO.272.5.2015

stanowiqcych zal4cznik Nr I do niniejszego zapytania ofenowego.

Pfleprowadzane kontrole biezqce bQdq rapo(o$'ane, natomiast Przed zgloszeniem
calosci roboty do odbioru zostanie sporzqdzony protokol koicowy.

Wykona\\'ca musi spelniai wymog dysponowania osobami zdolnymi do uykonania

zam6wienia. Osoby wykonujqce przedmiot zam6wienia powinny posiadai uprawnienia
geodezl,jne

z zakresu 1.2 w

mySl an. 42

i43

ust.

I i2

ustaw) Prawo geodezyjne i

kartograficzne z dnia l7 maja 1989 roku (Dz. U. z 2010 roku, Nr 193, poz. 128'I ze

rn.)

omz

posiadat przygotowanie zawodowe do klasyfikacji grunt6w potwierdzone Swiadectwem

ukoiczenia kursu

w

zakesie gleboznawstwa, gleboznawczej klasyfikacji grunt6w i

kartografii gleb lub zaSwiadczenie o ukonczeniu kursu w zakesie klasyfikacji grunt6w i
kartografii gleb zgodnie z Rozporzqdzeniem Rady Ministr6w z dfia 12 wzeSnia 2012 roku

w sprawie gleboznawczej klasyfikacji grunt6w (Dz. U. z dnia 14 listopada 2012 roku, poz.
1246\.

Wraz

z

ofert4 nalezy zlozya kopie uprawnieri zawodouych os6b wykonuj4cych

zam6wienie,

w tym do

i

z

kartografii

zalresu

wykon)'wania samodzielnych funkcji

nr

Ii

i

dziedzinie geodezji

2, a z zakresu klasyfikacji grunt6w osoby wykonuj4cej

zam6wienie Swiadectwo ukoriczenia kursu
klasyfikacii grunt6w

w

w

zakresie gleboznawstwa, gleboznawczej

kartogralii gleb lub zaswiadczenie o ukoriczeniu kursu w zakresie

klasyfikacji grunt6w i kartogafii gleb zgodnie z przepisami Rozporz4dzenia Rady Ministr6w

z dnia 12 w,:finia 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji grunt6w (Dz. U. z 2012 r.,
poz.1246).

3.

TERJI,IIN WYKONANIA ZAMdWTENIA

Nie p6Zniej niz do 11.12.2015 r. lub nie
wiadomosci

o

gotowosci do odbioru

w

dtuzej z

15 dni roboczych od daty powziQcia

s)4uacji gdy Wykonawca prac geodezyjnych-

kartograficznych, Okqgowe Przedsiqbiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp6lka

w Bialymstoku, 15-225 Bialyslok ul. Grottgera l4A,zglosi gotowoSi do odbioru

z

o.o.

wczeSniej

niz 20 listopada 2015 r.

Termin realizacji prac geodezyjno
Prz edsiQbiorstwo

-

kartograficznych realizowanych

przez

Okrqgowe

Geodezyjno-Kartograficzne Sp6lka z o.o. w Biatymstoku, 15-225 Bialystok

ul. Grottgera 14. zostal okreSlony na dzieti 20.11.2015r.

4.

MIEJSCE I TERMIN PRZYSYLANIA OFERT

Ofeny mozna przesylai na adres e-mail: starostwoerajewo@pocra.onet.pl, przeslai faksem

na numer 086

-

273 -84

-

62 \tb

zloLry€.

w

Slarostwie powiatowym

w

Grajewie

w sekretadacie, ul. Stra2acka 68. 19-200 Grajewo, z dopiskiem: ,,Oferta na pelnienie funkcji
lnspektora Nadzoru i Kontroli prac geodezyjno - kartograficznych z\\iqzanych
z modemizacj4 ewidencji grunr6w

i budynk6w gm. Rajgrod".

Nieprzekraczalny termin przysylania ofefi upl,'\ra dnia 23 czerwca 2015 roku o godzinie
15.30.

5.

OSOBY DO KONTAKTU

L

Malgorzata Cybula

-

Podinspektor

w

Starostwie Powiatowym

w

Grajewie,

w

Starostwie

tel. (086)-273-84-63,

2.

Antoni Gosiewski, Naczelnik Wydzialu Geodezji

i

Kartografii

Powiatowym w Grajewie, tel. (086)-273-84-77 ,

3.

Janina Katarzyna Koda, Inspektor w Wydziale Geodezji
Powiatowym w Graje\\.\e, tel. (086)-2'73-84-7'1

.

i

Kartografii w Starostwie

