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Załącznik nr 11 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na obsłudze geodezyjnej
Gminy Czarny Dunajec w roku 2019.
Poniższa tabela zawiera rodzaje przewidywanych do wykonania w 2019 roku opracowań
oraz ich szacunkowe ilości.
Lp.
1.
2.
3.
4.

Ilość przewidywana do
wykonania w 2019r.*

Rodzaj usług / opracowań
Wykonanie mapy do celów projektowych*) skala 1:500 do 1 ha - nowy pomiar
Wykonanie mapy j.w.*) powyżej 1 ha - za każdy następny - nowy pomiar

5
15
20
60

Wykonanie mapy do celów projektowych*) skala 1:500 do 1 ha - aktualizacja
Wykonanie mapy do celów projektowych*) skala 1:500 powyżej 1 ha - aktualizacja

100

7.
8.

Wstępny projekt podziału działek (do zaopiniowania)
Za pierwszą działkę wydzieloną z danej nieruchomości
Wstępny projekt podziału działek (do zaopiniowania)
Za każdą następną działkę wydzieloną
Podział działek - za pierwszą działkę wydzieloną z danej nieruchomości
Podział działek - za każdą następną działkę wydzielaną

9.

Wykonanie wykazów zmian do założenia księgi wieczystej- za pierwszą działkę.

100
200

11.

Wykonanie wykazów zmian do założenia księgi wieczystej - za każdą następną działkę lub
parcelę katastralną.
Wykonanie rozgraniczenia działek do 4 pkt

12.

Wykonanie rozgraniczenia - za każdy następny punkt.

10

5.
6.

10.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26

60

100
200

Wyznaczenie punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i
oznaczenie ich palikami – do 4 pkt.
Wyznaczenie punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i
oznaczenie ich palikami – każdy następny punkt..
Wykonanie inwentaryzacji drogi gminnej /jezdnia z otoczeniem wg zlecenia/ z
naniesieniem granic ewidencyjnych – za pierwszy hektar.
Wykonanie inwentaryzacji drogi gminnej /…/ z naniesieniem granic ewidencyjnych – za
każdy następny hektar.
Pomiar zagospodarowania działki z projektem zmiany sposobu użytkowania
Wykonanie inwentaryzacji obiektowych – do 4 punktów
Wykonanie inwentaryzacji obiektowych – za każdy następny punkt powyżej 4
Wykonanie inwentaryzacji obiektów liniowych – do 100 mb
Wykonanie inwentaryzacji obiektów liniowych - powyżej 100 mb – za każde następne
Tyczenie budynków i innych obiektów inżynierskich – do 4 punktów
Tyczenie budynków i innych obiektów inżynierskich powyżej 4 pkt – za każdy nast.
Założenie reperu roboczego z dowiązaniem do sieci państwowej w odl. do 500m
Praca zespołu pomiarowego (obsługa inwestycji – za każdą godzinę pracy)
Stabilizacja punktu ogranicznikiem betonowym /granicznik, transport, zakopanie/

2

30
200
10
20
5
5
10
1
5
2
20
1
1
200

ZAKRES OPRACOWANIA:
Według zapotrzebowania podanego każdorazowo w zleceniu telefonicznym bądź
pisemnym. Do wszystkich opracowań Zamawiający otrzymuje dane na płycie CD lub
DVD w systemie numerycznym dgn. i dxf.
MATERIAŁY I DOKUMENTY PIERWOTNE:
Mapy i inne dokumenty będące w zasobie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjno-Kartograficznej w Nowym Targu.
* Podane ilości poszczególnych opracowań przewidzianych do wykonania w 2019
roku, są wielkościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji
zamówienia.
Przetarg nieograniczony
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