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GM.271.13.2021 Konin,  26 lipca 2021 r. 

 
 

ZMIANA 

do ogłoszenia z dnia 21 lipca 2021 r. w publicznym konkursie ofert na: 

wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej kl. 3 dla miasta Ko-

nina – etap II 

 

 

I. Zamawiający dokonuje zmiany na stronie 2 i 3 Ogłoszenia w ten sposób, 

że sekcja „Zadania Wykonawcy” otrzymuje brzmienie: 

 
Do zadań Wykonawcy należy: 

1) Określenie wysokości wszystkich punktów modernizowanej osnowy 

zgodnie z zatwierdzonym projektem modernizacji szczegółowej osnowy 

wysokościowej. Wysokości punktów należy określić w układach: PL-

EVRF2007-NH oraz Kronsztadt’60. 

2) Aktualizacja bazy danych BDSOG. 

3) Aktualizacja opisów topograficznych punktów w zakresie minimum: 

numeru punktu, typu stabilizacji punktu oraz wysokości punktu. 

4) Określenie danych – parametrów transformacji, na podstawie punktów 

osnowy wysokościowej, do wykonania transformacji wysokościowej baz 

danych GESUT i BDOT500, z uwzględnieniem enklaw stanowiących teren 

elektrowni Pątnów i teren elektrowni Gosławice, dla których należy 

określić odrębne parametry transformacji.  

Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zatwierdzonym 

przez Prezydenta Miasta Konina projektem modernizacji szczegółowej osnowy wy-

sokościowej 3 kl. dla miasta Konina. 
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II. Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 5 – Projekt umowy w ten 

sposób, że §1 ust. 2 umowy otrzymuje brzmienie: 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1) Określenie wysokości wszystkich punktów modernizowanej osnowy 

zgodnie z zatwierdzonym projektem modernizacji szczegółowej 

osnowy wysokościowej. Wysokości punktów należy określić w 

układach: PL-EVRF2007-NH oraz Kronsztadt’60. 

2) Aktualizacja bazy danych BDSOG. 

3) Aktualizacja opisów topograficznych punktów w zakresie minimum: 

numeru punktu, typu stabilizacji punktu oraz wysokości punktu. 

4) Określenie danych – parametrów transformacji, na podstawie 

punktów osnowy wysokościowej, do wykonania transformacji 

wysokościowej baz danych GESUT i BDOT500, z uwzględnieniem 

enklaw stanowiących teren elektrowni Pątnów i teren elektrowni 

Gosławice, dla których należy określić odrębne parametry 

transformacji.  

Prace należy wykonać zgodnie obowiązującymi przepisami oraz zatwierdzonym 

przez Prezydenta Miasta Konina projektem modernizacji szczegółowej osnowy 

wysokościowej 3 kl. dla miasta Konina. 
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