
Załącznik nr 8  
do Zapytania Ofertowego  

z dnia 23.11.2017 r. 
Załącznik do umowy nr 6/GM/20174-16295 

S Z C ZE G Ó Ł O W Y  O P I S  P R ZE D M I O T U   ZA M Ó W I E N I A  

d o t y c z ą c y  C z ę ś c i  1  z a m ó w i e n i a  
 

I. Przedmiot i cel zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Założenie bazy danych GESUT i BDOT500 

dla Miasta Konina”. 

Celem zamówienia jest założenie dla części obszaru Miasta Konina, w systemie Geo-Info,, 

zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r. poz. 

1629 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy: 

a) inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) 

b) bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie 

standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) 

c) opracowanie na podstawie zbiorów danych zawartych w bazach, o których mowa w art. 

4 ust 1a i 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, mapy zasadniczej z redakcją dla 

skali 1:500. 

Podanie nazwy oprogramowania nie stanowi naruszenia art. 29 ust.1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). 

Wskazanie nazwy oprogramowania uzasadnione jest tym, że Zamawiający posiada 

wdrożony system do prowadzenia bazy danych mapy zasadniczej. Ze względów techno-

logicznych zachodzi konieczność zachowania norm, parametrów i standardów, jakimi 

charakteryzuje się ten program. 

 

Przedmiot opracowania wykonany zostanie w oparciu o: 

a) materiały źródłowe, będące danymi i informacjami: 

- zgromadzonymi w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, w 

szczególności będącymi treścią: 

o geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu, 

o mapy zasadniczej oraz innych map wielkoskalowych 

- pozyskanymi: 

o z innych rejestrów publicznych, 

o od podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu, 

o w drodze: 

 wywiadu terenowego, 
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 pomiaru kartometrycznego z mapy zasadniczej, innych map wielkoskalowych 

oraz ortofotomapy, 

b) obiektową bazę numerycznej mapy zasadniczej prowadzoną w systemie Geo-Info, 

c) bazę ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dalej 

„pzgik”, prowadzoną w systemie Geo-Info. 

Realizacja zamówienia obejmuje: 

a) założenie inicjalnej powiatowej bazy GESUT w zakresie projektowanych, znajdujących się 

w trakcie budowy oraz istniejących sieci uzbrojenia terenu, ich usytuowania, przeznaczenia 

oraz podstawowych parametrów technicznych, a także w zakresie podmiotów, które władają 

tymi sieciami, 

b) założenie bazy danych BDOT500 w zakresie obiektów wymienionych w rozporządzeniu 

Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych 

obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. 2015 r. poz. 2028) oraz obiektów 

odwzorowanych na analogowych mapach zasadniczych i w obiektowej numerycznej bazie 

mapy zasadniczej prowadzonych przez Zamawiającego, 

c) przetworzenie arkuszy analogowych map zasadniczych do postaci cyfrowej (rastrowej), 

d) wpasowanie i kalibracja rastrów zasadniczych map analogowych w układ współrzędnych 

płaskich prostokątnych „PL-2000” południk 18, 

e) wprowadzenie obiektów mapy zasadniczej wraz z ich atrybutami do bazy danych BDOT500 

i GESUT na podstawie danych zawartych w operatach technicznych przyjętych do pzgik, 

f) weryfikacja i uzupełnienie atrybutów obiektów bazy GESUT na podstawie danych obiektów 

bazy numerycznej obiektowej mapy zasadniczej, operatów technicznych, dostępnej 

dokumentacji projektowej, danych pozyskanych od władających sieciami, 

g) przekształcenie do postaci cyfrowej materiałów pzgik przechowywanych tylko w formie 

analogowej, 

h) uzupełnienie bazy ewidencji materiałów pzgik o materiały zasobu przekształcone przez 

Wykonawcę do postaci cyfrowej oraz o materiały posiadające formę cyfrową a nie 

wykazane w ewidencji materiałów pzgik, 

i) pomiar kartometryczny z mapy zasadniczej, innych map wielkoskalowych oraz 

ortofotomapy obiektów stanowiących treść mapy zasadniczej, niemożliwych do 

wprowadzenia z operatów technicznych oraz ich wprowadzenie wraz z atrybutami do bazy 

danych GESUT i BDOT500, 

j) przeprowadzenie wywiadu terenowego w celu rozstrzygnięcia, które dane należy 

wprowadzić do bazy BDOT500 i GESUT, w sytuacji wystąpienia rozbieżności pomiędzy 

treścią analogowej mapy zasadniczej a treścią wynikającą z operatów przyjętych do pzgik, 
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k) uzgodnienie styków realizowanego opracowania z opracowaniami wykonywanymi w 

ramach pozostałych części zamówienia, 

l) uzgodnienie z władającymi poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu zakresu władania 

tymi sieciami, poprawności ich usytuowania przedstawionego na mapie zasadniczej oraz w 

zakresie podstawowych parametrów technicznych, 

m) weryfikacja i uzupełnienie obiektów mapy zasadniczej o dane pochodzące z baz danych: 

- ewidencji miejscowości, ulic i adresów, 

- państwowego rejestru nazw geograficznych, 

n)  harmonizacja połączonych baz danych GESUT, BDOT500, EGiB, 

o) opracowanie mapy zasadniczej z redakcją dla skali 1:500, 

p) sporządzenie dokumentacji z przeprowadzonych prac w formie operatu technicznego. 

 

II. Zakres opracowania 

Część 1 obejmuje swym zasięgiem następujące obręby ewidencyjne: Glinka, Gosławice, Gró-

jec, Laskówiec, Łężyn, Maliniec, Mieczysławów, Międzylesie, Morzysław, Pątnów. 

 

Kolorem błękitnym zaznaczono tereny zamknięte wyłączone z opracowania. 
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W tabeli poniżej przedstawiono podstawowe dane ewidencyjne charakteryzujące Część 1 zamówie-

nia. 

Oznaczenie 
części zle-

cenia 

Numer 
obrębu 

Nazwa obrębu Liczba działek 
ewidencyjnych 

Liczba 
budynków 

Powierzchnia te-
renów zabudo-
wanych i zurba-

nizowanych 
[ha] 

Powierzchnia 
obrębu 

[ha] 

Część 1 

0003 Glinka 1348 1068 154 195 
0004 Gosławice 2013 955 172 1563 
0005 Grójec 499 281 20 202 
0006 Laskówiec 1262 838 71 270 
0007 Łężyn 823 589 66 185 
0008 Maliniec 561 358 283 1049 
0009 Mieczysławów 260 130 42 368 
0010 Międzylesie 828 533 55 271 
0011 Morzysław 693 476 73 157 
0016 Pątnów 820 683 104 801 

  Razem 9107 5911 1040 5061 
 

III. Podstawa prawna i merytoryczna 

 ustawa z dnia 17 maja 1989 r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1629  
ze zm.); 

 rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie 
powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U. z 2015 r., poz. 1938); 

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

 rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w 
sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2016 r., poz. 1034 ze zm.); 

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru 
granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz.U. z 2012 r., poz. 199); 

 rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie 
państwowego rejestru nazw geograficznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 219); 

 rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie 
ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. z 2012 r. poz. 125); 

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego 
systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1247); 

 rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie 
osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 352); 

 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 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. Nr 263, poz. 1572); 

 instrukcja eksploatacyjna systemu GEO-INFO; 

 instrukcje techniczne K-1, G-7; 

 przepisy branżowe w postaci przepisów prawa i instrukcji dotyczących poszczególnych 
branż sieci uzbrojenia terenu; 
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IV. Charakterystyka istniejącego zasobu pod kątem realizacji celu opracowania 

1. Geodezyjna osnowa wysokościowa. 

Osnowa wysokościowa na terenie Miasta Konina została założona w latach 1970 – 1975,  w 

układzie wysokościowym Kronsztadt 1960. Geodezyjna osnowa wysokościowa została ska-

talogowana w banku osnów prowadzonym w systemie Geo-Info. Zdecydowana większość 

punktów osnowy wysokościowej została naniesiona na mapy zasadnicze. Osnowa nie zosta-

ła przeliczona do innego układu wysokościowego. Jedynie część punktów klasy I i II została 

włączona do ciągów niwelacyjnych, wyrównanych w 2004 r. w układzie wysokościowym 

PL-KRON86-NH. Niemniej jednak wszystkie mapy zasadnicze terenu Miasta Konina, z wy-

jątkiem obszarów Zespołu Elektrowni PAK zlokalizowanych w obrębie Pątnów i Gosławi-

ce, prowadzone są w układzie Kronsztadt 1960. Dla terenów elektrowni Pątnów i Gosławice 

położonych w obrębie Części 1 zamówienia zostały założone mapy w układzie Amsterdam. 

2. Pozioma osnowa geodezyjna. 

Miasto Konin leży w obszarze 6 pasa południkowego, układu współrzędnych płaskich pro-

stokątnych „PL-2000”. 

Szczegółowa pozioma osnowa geodezyjna 3 klasy 

Osnowa dla Miasta Konina została założona w latach 1978 - 1980 , zgodnie z wymaganiami 

Instrukcji technicznej B-III i  Instrukcji technicznej G-I (projekt z 1977 roku). Współrzędne 

punktów osnowy obliczono w układzie lokalnym Miasta Konina.  

W 1991 roku dokonano modernizacji istniejącej osnowy szczegółowej z jej ponownym wy-

równaniem. Współrzędne punktów osnowy obliczono w układzie lokalnym Miasta Konina 

oraz w układzie państwowym „1965” strefa 4. 

W roku 2011 dokonano przeliczenia współrzędnych punktów poziomej osnowy szczegóło-

wej z układu „1965” na układ „2000”. Wszystkie punkty posiadają opisy topograficzne.  

W roku 2012 dostosowano bazę osnów prowadzoną w systemie informatycznym GEO-

INFO do wymogów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 

2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2012 

r poz. 352)  

W 2016 r. zmodernizowano osnowę 3. klasy dla Miasta Konina w oparciu o zatwierdzony w 

2015 r. przez Prezydenta Miasta Konina projekt.  

3. Mapa zasadnicza. 

Analogowa mapa zasadnicza dla terenu Miasta Konina opracowywana była: 

 w latach 1971-1972 na podstawie zdjęć lotniczych oraz pomiarów uzupełniających, dla 

terenów dzisiejszych obrębów ewidencyjnych: Chorzeń, Czarków, Glinka, Morzysław, 
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Niesłusz, Osada, Pawłówek, Przydziałki, Starówka, Wilków - w skali 1:1000, w układzie 

lokalnym Miasta Konina.  

 w latach 1972-1978 jako powiększenie map wymienionych wyżej do skali 1:500, w 

układzie lokalnym Miasta Konina, 

 w 1978 r. na podstawie zdjęć lotniczych oraz pomiarów uzupełniających, dla przyłączo-

nych do Miasta Konina terenów dzisiejszych obrębów ewidencyjnych: Gosławice, Łężyn, 

Mieczysławów, Międzylesie, Maliniec, Pątnów -  w skali 1:1000, w układzie „1965”,; 

W zakresie Części 1 zamówienia nadal prowadzona jest jedna sekcja analogowej mapy za-

sadniczej w skali 1:500 w układzie współrzędnych płaskich „1965” i w układzie wysoko-

ściowym „Amsterdam”, na terenie elektrowni w obrębie Gosławice. Również prowadzona 

jest analogowa mapa zasadnicza w ilości 11 sekcji w skali 1:500, w lokalnym układzie 

współrzędnych płaskich prostokątnych miasta Konina i układzie wysokościowym „Kronsz-

tadt-60” dla obszarów na granicach obrębów Glinka, Maliniec, Międzylesie. 

Zestawiono ilości sekcji mapy zasadniczej podlegającej przekształceniu do postaci cyfrowej, 
ich wpasowaniu w układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 oraz wykorzystaniu 
przy zakładaniu bazy GESUT i BDOT500. 

 
Części zamówienia Liczba sekcji analogowej mapy zasad-

niczej, które wymagają przekształcenia 

do postaci cyfrowej 

Część 1 12 
 

Dla tego obszaru dane zawarte we wszystkich włączanych od 2011 r. do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego operatach technicznych są wprowadzone do bazy danych 

ewidencji gruntów i budynków oraz bazy numerycznej obiektowej mapy zasadniczej. 

W okresie od 2001 r. do 2010 r. baza numerycznej mapy zasadniczej na tym obszarze nie była 

aktualizowana. Szacuje się stopień aktualności bazy numerycznej mapy zasadniczej w sto-

sunku do prowadzonej analogowej mapy zasadniczej, na poziomie około 80%. 

Dla części terenu Miasta Konina (obejmującej niemal cały obszar wchodzący w zakres Części 

1 zamówienia)  mapa zasadnicza prowadzona jest tylko w postaci bazy danych numerycznej 

mapy zasadniczej o pełnej treści, w systemie Geo-Info i utworzona została: 

 w latach 2010-2012 na podstawie danych z operatu mapy zasadniczej założonej w latach 

1978 – 1980, a także z operatu ewidencyjnego i jest na bieżąco aktualizowana.   

 w 2013 r. na podstawie danych z pomiaru szczegółów terenowych I grupy dokładno-

ściowej wykonanych, w trakcie prac związanych z modernizacją operatu ewidencyjnego 

dla obrębu Glinka i Morzysław w latach 1995 – 1996 i jest na bieżąco aktualizowana, 
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 w 2014 r. na podstawie pomiaru szczegółów terenowych I grupy dokładnościowej, w 

trakcie prac związanych z modernizacją operatu ewidencyjnego dla obrębu Międzylesie, i 

jest na bieżąco aktualizowana. 

Od roku 2014 mapa prowadzona jest w obowiązującym układzie współrzędnych płaskich 

prostokątnych „PL-2000”. Obecnie trwają prace związane z dostosowaniem posiadanej bazy 

mapy numerycznej do postaci baz danych, o  których mowa w art.4 ust. 1a ustawy - Prawo 

geodezyjne i kartograficzne  (Dz.U. z 2016 r. poz. 1629 t.j. ze zm.). 

 

Pokrycie terenu Miasta Konina mapą zasadniczą, prowadzoną tylko w postaci bazy danych 

numerycznej mapy zasadniczej, przedstawiono poniżej. 

 

 
 

4. Operaty techniczne z wykonanych prac geodezyjnych włączone do pzgik stanowiące źródło 

opracowania bazy GESUT i BDOT500 

W zakresie Części 1 zamówienia, zostały zeskanowane i podłączone do bazy numerycznej 

mapy zasadniczej niemal wszystkie operaty techniczne z wykonanych prac geodezyjnych. 
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Część materiałów zasobu podłączona do bazy numerycznej mapy zasadniczej została ujaw-

niona w ewidencji materiałów pzgik.  

 
Zestawienie ilości zeskanowanych operatów technicznych, szacunkową ilość operatów 
przewidzianych do cyfryzacji oraz ilości operatów ujawnionych w bazie ewidencji materia-
łów pzgik. 
 

 
Części  

zamówienia 

Liczba operatów 

w postaci cy-

frowej 

Liczba operatów 

podłączona do 

bazy numerycz-

nej mapy zasad-

niczej 

Liczba operatów 

przewidziana do 

cyfryzacji 

Liczba operatów 

ujawniona w 

bazie ewidencji 

materiałów 

pzgikj 

Część 1 5121 4103 0 1469 
 

5. Wykaz podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu uczestniczących w naradach 

koordynacyjnych  

Zestawienie długości sieci uzbrojenia terenu oraz wykaz podmiotów władających tymi sie-
ciami, na podstawie informacji uzyskanych od tych podmiotów.  

 
Władający siecią uzbrojenia terenu Rodzaj sieci Długość sieci uzbroje-

nia terenu zadeklaro-
wana przez władające-

go siecią, na terenie 
Miasta Konina [m] 

Miasto Konin komputerowa 20 700 

MPEC-Konin Sp. z o.o.. cieplna 164 555 

Energa Operator S.A. energetyczna 851 928 

Oświetlenie uliczne i drogowe Sp. z o.o.. energetyczna 125 477 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.. gazowa 193 304 

ZDM w Koninie kanalizacji deszczowej 200 000 

PWIK Sp. z o.o.. kanalizacji sanitarnej 269 300 

PWIK Sp. z o.o.. wodociągowa 384 900 

INEA S.A telekomunikacyjna 10 336 

Hawe Telekom Sp. z o.o... telekomunikacyjna 10 600 

Orange Polska S.A. telekomunikacyjna 714 980 

Operator WSS Sp. z o.o.. telekomunikacyjna 19 913 

T-Mobile Polska S.A. telekomunikacyjna 28 550 

Multimedia Polska S.A. telekomunikacyjna 10 000 

 
razem: 3 004 543 
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Powyższa tabela nie zamyka list podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu, po-
nieważ została stworzona na podstawie wykazu podmiotów uczestniczących w naradach 
koordynacyjnych usytuowania uzbrojenia terenu 

 

6. Zestawienie długości poszczególnych rodzajów sieci uzbrojenia terenu wykazanych w bazie 

numerycznej mapy zasadniczej wprowadzonych na podstawie danych z pomiaru oraz na 

podstawie digitalizacji analogowej mapy zasadniczej 

 
Część 1 

Rodzaj sieci 
Długość sieci wprowadzona na pod-

stawie danych z pomiaru  
[m] 

Długość sieci wprowadzona poprzez 
digitalizację mapy zasadniczej 

 [m] 

komputerowa 8 194 0 

benzynowa 90 39 

cieplna 63 377 55 621 

elektroenergetyczna 304 830 292 018 

gazowa 70 620 13 253 

inna 13 804 2 840 

kanalizacji deszczowej 131 463 54 879 

kanalizacji lokalnej 1 706 2 925 

kanalizacji ogólnospławnej 1 192 3 428 

kanalizacji przemysłowej 6 802 2 474 

kanalizacji sanitarnej 119 176 48 187 

kanalizacji nieokreślonej 6 1 293 

melioracyjna 0 0 

telekomunikacyjna 131 032 109 220 

TV 2 415 4 761 

wodociągowa 158 991 122 924 

niezidentyfikowana 567 1 059 

kanalizacja zbiorcza 158 15 

razem 1 014 423 714 936 

 
 
V. Etapy prac 

Realizacja zamówienia będzie odbywała się etapami: 

Etap 1 (założenie roboczej bazy GESUT w oparciu o dokumenty źródłowe pzgik) 

W ramach tego Etapu zostanie założona baza danych GESUT w oparciu o eksport z bazy nu-

merycznej mapy zasadniczej oraz w oparciu o dokumenty źródłowe pzgik pozwalające na 

określenie położenia szczegółu terenowego przedstawionego w dokumencie, z dokładnością 

uzależnioną od jego przynależności do właściwej grupy dokładnościowej, zgodnie ze standar-

dami technicznymi wynikającymi z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-
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stracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyj-

nych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyni-

ków tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. 

Nr 263, poz. 1572) . 

W ramach tego Etapu zostaną zweryfikowane i uzupełnione atrybuty obiektów bazy GESUT, 

zostaną również przekształcone do postaci cyfrowej materiały pzgik, dotyczące obiektów GE-

SUT wraz z ich ujawnieniem w bazie ewidencji materiałów zasobu pzgik, poprzez podanie za-

kresu przestrzennego i innych informacji charakteryzujących dany materiał. Ujawnieniu w ba-

zie ewidencji materiałów zasobu pzgik będą również podlegały materiały zasobu, które zostały 

przekazane wykonawcy w postaci cyfrowej a nie zostały w tej bazie dotychczas ujawnione. 

Efektem końcowym Etapu 1 będzie założenie roboczej bazy GESUT, uzupełnienie bazy ewi-

dencji materiałów zasobu pzgik o wyniki realizacji tego etapu oraz przekazanie eksportów z 

tych baz. 

 

Etap 2 (założenie roboczej bazy BDOT500 w oparciu o dokumenty źródłowe pzgik) 

W ramach tego Etapu zostanie założona baza danych BDOT500 w oparciu o eksport z bazy 

numerycznej mapy zasadniczej oraz w oparciu o dokumenty źródłowe pzgik pozwalające na 

określenie położenia szczegółu terenowego przedstawionego w dokumencie, z dokładnością 

uzależnioną od jego przynależności do właściwej grupy dokładnościowej, zgodnie ze standar-

dami technicznymi wynikającymi z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-

stracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyj-

nych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyni-

ków tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. 

Nr 263, poz. 1572)  

W ramach tego Etapu zostaną przekształcone do postaci cyfrowej materiały pzgik, dotyczące 

obiektów BDOT500 wraz z ich ujawnieniem w bazie ewidencji materiałów pzgik, poprzez po-

danie zakresu przestrzennego i innych informacji charakteryzujących dany materiał. W bazie 

ewidencji materiałów zasobu pzgik będą również podlegały ujawnieniu materiały zasobu, które 

zostały przekazane wykonawcy w postaci cyfrowej a nie zostały w tej bazie dotychczas ujaw-

nione. 

Efektem końcowym Etapu 2 będzie założenie roboczej bazy BDOT500, uzupełnienie bazy ma-

teriałów pzgik o wyniki realizacji tego etapu oraz przekazanie eksportów tych baz. 

 

Etap 3 (uzupełnienie roboczej bazy GESUT o pomiary sytuacyjne) 
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W ramach tego Etapu robocza baza GESUT zostanie uzupełniona o wyniki pomiarów kartome-

trycznych, treści odzwierciedlonej na mapie zasadniczej i innych opracowaniach wielkoskalo-

wych, która nie ma pokrycia w dokumentacji źródłowej. 

Robocza baza GESUT zostanie również uzupełniona o dane projektowe niezrealizowane, po-

chodzące z lat 2016 -2017, zawarte w: 

a) uzgodnionej dokumentacji, która była przedmiotem narad koordynacyjnych, 

b) projektach budowlanych zatwierdzonych decyzją o pozwoleniu na budowę lub w 

dokumentach załączonych do zgłoszeń budowy, 

c) dokumentach podmiotów władających poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu. 

Efektem końcowym Etapu 3 będzie przekazanie Zamawiającemu eksportu z roboczej bazy 

GESUT i zasilenie bazy prowadzonej przez Zamawiającego. Efektem tego etapu będzie rów-

nież przekazanie Zamawiającemu skalibrowanych rastrów map i innych materiałów kartogra-

ficznych, stanowiących podstawę wprowadzenia danych w ramach etapu 3. 

 

Etap 4  (uzupełnienie roboczej bazy BDOT500 o pomiary kartometryczne) 

W ramach tego Etapu robocza baza BDOT500 zostanie uzupełniona, o wyniki pomiarów kar-

tometrycznych, treści odzwierciedlonej na mapie zasadniczej i innych opracowaniach wielko-

skalowych, która nie ma pokrycia w dokumentacji źródłowej. Obiekty nie będące treścią bazy 

BDOT500, ale będące treścią wspomnianych materiałów kartograficznych zostaną zapisane do 

bazy numerycznej mapy zasadniczej. 

W ramach tego etapu zostanie przeprowadzona weryfikacja roboczej bazy BDOT500 z danymi 

pochodzącymi z: 

- ewidencji miejscowości, ulic i adresów, 

- państwowego rejestru nazw geograficznych. 

W wyniku weryfikacji zostaną skorygowane atrybuty obiektów bazy BDOT500. 

Efektem końcowym Etapu 4 będzie przekazanie eksportu z roboczej bazy BDOT500 Zamawia-

jącemu i zasilenie bazy prowadzonej przez Zamawiającego. Efektem tego Etapu będzie rów-

nież przekazanie Zamawiającemu skalibrowanych rastrów map i innych materiałów kartogra-

ficznych, stanowiących podstawę wprowadzenia danych w ramach Etapu 4. 

 

Etap 5 (opracowanie mapy zasadniczej) 

W ramach tego Etapu prac zostanie przeprowadzona harmonizacja i weryfikacja połączonych 

baz danych GESUT, BDOT500, EGiB pod kątem wzajemnych relacji między obiektami. W 

wyniku weryfikacji zostaną uzupełnione lub poprawione relacje pomiędzy obiektami baz GE-

SUT i BDOT500 w szczególności pod kątem: powielenia obiektów w bazach, błędnego przypi-

sania obiektu do bazy (np. komory, podpory), wzajemnej kolizji obiektów (przecięcia obiek-
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tów) lub brakiem powiązań między obiektami (luki, np. przyłącze nie dochodzi do budynku), 

wzajemnej redakcji opisów obiektów widocznych na mapie. 

W ramach tego Etapu prac zostanie opracowana mapa zasadnicza i zredagowana dla skali 

1:500. 

Efektem końcowym Etapu 5 będzie przekazanie Zamawiającemu eksportów z roboczych baz 

danych BDOT500, GESUT, uzgodnionych pod kątem wzajemnych relacji między obiektami 

wraz z wykonaną redakcją mapy dla skali 1:500. 

 

Etap 6 (Ujawnienie władających sieciami i uzgodnienie bazy GESUT z władającymi sieciami – 

założenie inicjalnej bazy GESUT ) 

W ramach tego Etapu prac w roboczej bazie GESUT zostaną ujawnieni władający poszczegól-

nymi sieciami uzbrojenia terenu. Wykonawca uzgodni roboczą bazę danych ewidencji sieci 

uzbrojenia terenu ze stanem wynikającym z dokumentacji prowadzonej przez podmioty włada-

jące tymi sieciami oraz wprowadzi niezbędne zmian do bazy GESUT. 

Efektem końcowym Etapu 6 będzie przekazanie Zamawiającemu inicjalnej bazy GESUT 

uzgodnionej z władającymi poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu oraz zasilenie bazy 

przekazanej w Etapie 3  zmianami wynikającymi z realizacji Etapu 6.  
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Załącznik do umowy nr 7/GM/20174-16338 

S Z C ZE G Ó Ł O W Y  O P I S  P R ZE D M I O T U   ZA M Ó W I E N I A  

d o t y c z ą c y  C z ę ś c i  2  z a m ó w i e n i a  
 

I. Przedmiot i cel zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Założenie bazy danych GESUT i BDOT500 

dla Miasta Konina”. 

Celem zamówienia jest założenie dla części obszaru Miasta Konina, w systemie GEO-INFO, 

zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r. poz. 

1629  ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy: 

a) inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) 

b) bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie 

standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) 

c) opracowanie na podstawie zbiorów danych zawartych w bazach, o których mowa w art. 4 

ust 1a i 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, mapy zasadniczej z redakcją dla 

skali 1:500. 

Podanie nazwy oprogramowania nie stanowi naruszenia art. 29 ust.1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). 

Wskazanie nazwy oprogramowania uzasadnione jest tym, że Zamawiający posiada 

wdrożony system do prowadzenia bazy danych mapy zasadniczej. Ze względów techno-

logicznych zachodzi konieczność zachowania norm, parametrów i standardów, jakimi 

charakteryzuje się ten program. 

 

Przedmiot opracowania wykonany zostanie w oparciu o: 

a) materiały źródłowe, będące danymi i informacjami: 

- zgromadzonymi w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, w 

szczególności będącymi treścią: 

o geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu, 

o mapy zasadniczej oraz innych map wielkoskalowych 

- pozyskanymi: 

o z innych rejestrów publicznych, 

o od podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu, 

o w drodze: 

 wywiadu terenowego, 
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 pomiaru kartometrycznego z mapy zasadniczej, innych map wielkoskalowych 

oraz ortofotomapy, 

d) obiektową bazę numerycznej mapy zasadniczej prowadzoną w systemie Geo-Info, 

e) bazę ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dalej 

„pzgik” prowadzoną w systemie Geo-Info. 

Realizacja zamówienia obejmuje: 

a) założenie inicjalnej powiatowej bazy GESUT w zakresie projektowanych, znajdujących się 

w trakcie budowy oraz istniejących sieci uzbrojenia terenu, ich usytuowania, przeznaczenia 

oraz podstawowych parametrów technicznych, a także w zakresie podmiotów, które władają 

tymi sieciami, 

b) założenie bazy danych BDOT500 w zakresie obiektów wymienionych w rozporządzeniu 

Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych 

obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. 2015 r. poz. 2028) oraz obiektów 

odwzorowanych na analogowych mapach zasadniczych i w obiektowej numerycznej bazie 

mapy zasadniczej prowadzonych przez Zamawiającego, 

c) przetworzenie arkuszy analogowych map zasadniczych do postaci cyfrowej (rastrowej), 

d) wpasowanie i kalibracja rastrów zasadniczych map analogowych w układ współrzędnych 

płaskich prostokątnych „PL-2000” południk 18, 

e) wprowadzenie obiektów mapy zasadniczej wraz z ich atrybutami do bazy danych BDOT500 

i GESUT na podstawie danych zawartych w operatach technicznych przyjętych do pzgik, 

f) weryfikacja i uzupełnienie atrybutów obiektów bazy GESUT na podstawie danych obiektów 

bazy numerycznej obiektowej mapy zasadniczej, operatów technicznych, dostępnej 

dokumentacji projektowej, danych pozyskanych od władających sieciami, 

g) przekształcenie do postaci cyfrowej materiałów pzgik przechowywanych tylko w formie 

analogowej, 

h) uzupełnienie bazy ewidencji materiałów pzgik o materiały zasobu przekształcone przez 

Wykonawcę do postaci cyfrowej oraz o materiały posiadające formę cyfrową a nie  

wykazane w ewidencji materiałów pzgik, 

i) pomiar kartometryczny z mapy zasadniczej, innych map wielkoskalowych oraz 

ortofotomapy obiektów stanowiących treść mapy zasadniczej, niemożliwych do 

wprowadzenia z operatów technicznych oraz ich wprowadzenie wraz z atrybutami do bazy 

danych GESUT i BDOT500, 

j) przeprowadzenie porównania obiektów bazy danych GESUT i BDOT500 z ortofotomapą, 

pod kątem dokładności położenia tych obiektów, uwidocznionych na ortofotomapie, 
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k) przeprowadzenie porównania treści mapy zasadniczej niemającej odzwierciedlenia w 

materiałach zasobu, bądź niemożliwej do wprowadzenia z istniejących materiałów zasobu, 

do baz danych GESUT i BDOT500, z ortofotomapą pod kątem dokładności położenia tych 

obiektów odzwierciedlonych na ortofotomapie (odchyłka liniowa ≤ 0,30 m), 

l) przeprowadzenie wywiadu terenowego (jeżeli nie można tego ustalić na podstawie 

ortofotomapy) w celu rozstrzygnięcia, które dane należy wprowadzić do bazy BDOT500 i 

GESUT, w sytuacji wystąpienia rozbieżności pomiędzy treścią analogowej mapy 

zasadniczej a treścią wynikającą z operatów przyjętych do pzgik, 

m) wykonanie pomiaru kartometrycznego z ortofotomapy, w przypadku rozbieżności 

zidentyfikowanych w wyniku porównania treści analogowej mapy zasadniczej, bazy danych 

GESUT i BDOT500 z treścią ortofotomapy,  

n) w przypadku rozbieżności, o których mowa wyżej, dotyczących więcej niż 40% obiektów 

odzwierciedlonych na ortofotomapie w ramach jednego spójnego obszaru, wykonanie 

pomiaru terenowego wszystkich naziemnych obiektów uzbrojenia terenu, w ramach tego 

obszaru, 

o) wykonanie pomiaru terenowego szczegółów terenowych I grupy dokładnościowej, w 

oparciu o które jest wyznaczane położenie naziemnych obiektów bazy GESUT, wykazanych 

w materiałach zasobu, a położenia tych szczegółów terenowych nie można określić z 

wymaganą dokładnością na podstawie materiałów zasobu, 

p) maksymalna ilość pomiarów terenowych przeliczona na ilość mierzonych punktów nie 

może przekroczyć wartości kryterium „Ilość pomiaru” podanej ofercie. 

q) uzgodnienie styków realizowanego opracowania z opracowaniami wykonywanymi w 

ramach pozostałych części zamówienia, 

r) uzgodnienie z władającymi poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu zakresu władania 

tymi sieciami, poprawności ich usytuowania przedstawionego na mapie zasadniczej oraz w 

zakresie podstawowych parametrów technicznych, 

s) weryfikacja i uzupełnienie obiektów mapy zasadniczej o dane pochodzące z baz danych: 

- ewidencji miejscowości, ulic i adresów, 

- państwowego rejestru nazw geograficznych, 

t)  harmonizacja połączonych baz danych GESUT, BDOT500, EGiB, 

u) opracowanie mapy zasadniczej z redakcją dla skali 1:500, 

v) sporządzenie dokumentacji z przeprowadzonych prac w formie operatu technicznego. 

 

II. Zakres opracowania 
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Część 2 obejmuje swym zasięgiem następujące obręby ewidencyjne: Chorzeń, Czarków,  Nie-

słusz, Nowy Dwór. 

 

Kolorem błękitnym zaznaczono tereny zamknięte wyłączone z opracowania. 

W tabeli poniżej przedstawiono podstawowe dane ewidencyjne charakteryzujące Część 2 zamó-

wienia. 

Oznaczenie 
części zle-

cenia 

Numer 
obrębu 

Nazwa obrębu Liczba działek 
ewidencyjnych 

Liczba 
budynków 

Powierzchnia te-
renów zabudo-
wanych i zurba-

nizowanych 
[ha] 

Powierzchnia 
obrębu 

[ha] 

Część 2 

0001 Chorzeń 2032 984 180 363 
0002 Czarków 2859 2223 246 259 
0012 Niesłusz 2356 1862 117 309 
0013 Nowy Dwór 2506 1369 114 470 

  Razem 9753 6438 657 1401 
 

III. Podstawa prawna i merytoryczna 

 ustawa z dnia 17 maja 1989 r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1629  
ze zm.); 
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 rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie 
powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U. z 2015 r., poz. 1938); 

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

 rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w 
sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz.U. z 2016 r., poz. 1034 ze zm.); 

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru 
granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz.U. z 2012 r., poz. 199); 

 rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie 
państwowego rejestru nazw geograficznych ( Dz.U. z 2012 r. poz. 219); 

 rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie 
ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. z 2012 r. poz. 125); 

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego 
systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1247); 

 rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie 
osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 352); 

 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 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. Nr 263, poz. 1572); 

 instrukcja eksploatacyjna systemu GEO-INFO; 

 instrukcje techniczne K-1, G-7; 

 przepisy branżowe w postaci przepisów prawa i instrukcji dotyczących poszczególnych 
branż sieci uzbrojenia terenu; 

 

IV. Charakterystyka istniejącego zasobu pod kątem realizacji celu opracowania 

1. Geodezyjna osnowa wysokościowa. 

Osnowa wysokościowa na terenie Miasta Konina została założona w latach 1970 – 1975,  w 

układzie wysokościowym Kronsztadt 1960. Geodezyjna osnowa wysokościowa została skata-

logowana w banku osnów prowadzonym w systemie Geo-Info. Zdecydowana większość 

punktów osnowy wysokościowej została naniesiona na mapy zasadnicze. Osnowa nie została 

przeliczona do innego układu wysokościowego. Jedynie część punktów klasy I i II została 

włączona do ciągów niwelacyjnych, wyrównanych w 2004 r. w układzie wysokościowym 

PL-KRON86-NH. Niemniej jednak wszystkie mapy zasadnicze z terenu Miasta Konina, z 

wyjątkiem obszarów Zespołu Elektrowni PAK zlokalizowanych w obrębie Pątnów i Gosławi-

ce, prowadzone są w układzie Kronsztadt 1960. Dla terenów elektrowni Pątnów i Gosławice 

położonych w obrębie Części 1 zamówienia zostały założone mapy w układzie Amsterdam. 

2. Pozioma osnowa geodezyjna. 

Miasto Konin leży w obszarze 6 pasa południkowego, układu współrzędnych płaskich pro-

stokątnych „PL-2000”. 

Szczegółowa pozioma osnowa geodezyjna 3 klasy. 
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Osnowa dla Miasta Konina została założona w latach 1978 - 1980 , zgodnie z wymaganiami 

Instrukcji technicznej B-III i  Instrukcji technicznej G-I (projekt z 1977 roku). Współrzędne 

punktów osnowy obliczono w układzie lokalnym Miasta Konina.  

W 1991 roku dokonano modernizacji istniejącej osnowy szczegółowej z jej ponownym wy-

równaniem. Współrzędne punktów osnowy obliczono w układzie lokalnym Miasta Konina 

oraz w układzie państwowym „1965” strefa 4. 

W roku 2011 dokonano przeliczenia współrzędnych punktów poziomej osnowy szczegóło-

wej z układu „1965” na układ „2000”. Wszystkie punkty posiadają opisy topograficzne.  

W roku 2012 dostosowano bazę osnów prowadzoną w systemie informatycznym GEO-

INFO do wymogów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 

2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2012 

r poz. 352)  

W 2016 r. zmodernizowano osnowę 3. klasy dla Miasta Konina w oparciu o zatwierdzony w 

2015 r. przez Prezydenta Miasta Konina projekt.  

3. Mapa zasadnicza. 

Analogowa mapa zasadnicza dla terenu Miasta Konina opracowywana była: 

 w latach 1971-1972 na podstawie zdjęć lotniczych oraz pomiarów uzupełniających, dla 

terenów dzisiejszych obrębów ewidencyjnych: Chorzeń, Czarków, Glinka, Morzysław, 

Niesłusz, Osada, Pawłówek, Przydziałki, Starówka, Wilków - w skali 1:1000, w układzie 

lokalnym Miasta Konina.  

 w latach 1972-1978 jako powiększenie map wymienionych wyżej do skali 1:500, w 

układzie lokalnym Miasta Konina, 

 w 1978 r. na podstawie zdjęć lotniczych oraz pomiarów uzupełniających, dla przyłączo-

nych do Miasta Konina terenów dzisiejszych obrębów ewidencyjnych: Gosławice, Łężyn, 

Mieczysławów, Międzylesie, Maliniec, Pątnów -  w skali 1:1000, w układzie „1965”,; 

W zakresie Części 2 zamówienia nadal prowadzona jest i na bieżąco aktualizowana analo-

gowa mapa zasadnicza w skali 1:500, a dla obszarów niezurbanizowanych w skali 1:1000, w 

lokalnym układzie współrzędnych płaskich prostokątnych Miasta Konina oraz w układzie 

wysokościowym „Kronsztadt-60”. 

Zestawienie ilości sekcji mapy zasadniczej podlegające przekształceniu do postaci cyfrowej, 
ich wpasowaniu w układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 oraz 
wykorzystaniu przy zakładaniu bazy GESUT i BDOT500. 

Część zamówienia Liczba sekcji analogowej mapy zasad-

niczej, które wymagają przekształcenia 

do postaci cyfrowej 

Część 2 171 
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Dla tego obszaru dane zawarte we wszystkich włączanych od 2011 r. do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego operatach technicznych są wprowadzone do bazy danych 

ewidencji gruntów i budynków oraz bazy numerycznej obiektowej mapy zasadniczej. 

Na przestrzeni lat 2000-2002 wprowadzono do bazy numerycznej mapy zasadniczej, prowa-

dzonej przez podgik, wyniki prac geodezyjno-kartograficznych polegających na aktualizacji 

analogowej mapy zasadniczej i opracowaniu jej w formie numerycznej w systemie Geo-Info. 

Opracowaniu podlegały całe obręby ewidencyjne Chorzeń, Czarków oraz obręb Nowy Dwór 

w niepełnym zakresie. Nie wszystkie dane z tych opracowań zostały prawidłowo zaimporto-

wane do bazy mapy numerycznej prowadzonej przez podgik. Zakłada się, że prawidłowo 

przeniesiono ok. 80% obiektów. Istnieje możliwość wykorzystania wyników powyższych 

prac, niezaimportowanych do bazy mapy numerycznej, ale trzeba mieć na względzie fakt, że 

mapy te zostały założone w układzie współrzędnych 1965 strefa 4. Wyniki tych prac są do-

stępne w postaci plików wsadowych dla systemu Geo-Info 2000. 

W 2016 r. wprowadzono do bazy numerycznej mapy zasadniczej wyniki pomiarów szczegó-

łów terenowych I grupy dokładnościowej wykonanych w tym roku dla obrębu Niesłusz. 

Przy opracowywaniu map numerycznych, w latach 2000-2002, na podstawie prac opisanych 

powyżej, wykorzystano tylko część materiałów źródłowych zgromadzonych w pzgik w po-

staci operatów technicznych prac geodezyjnych. Szacuje się, że około 30% wprowadzonych 

obiektów będzie wymagała ponownego wprowadzenia na podstawie materiałów źródłowych. 

W okresie od roku 2001 do 2010 r, baza numerycznej mapy zasadniczej na tym obszarze nie 

była aktualizowana. Szacuje się stopień aktualności bazy numerycznej mapy zasadniczej w 

stosunku do prowadzonej analogowej mapy zasadniczej, na poziomie około 70%. 

 

Dla części terenu Miasta Konina mapa zasadnicza prowadzona jest tylko w postaci bazy da-

nych numerycznej mapy zasadniczej o pełnej treści, w systemie Geo-Info utworzona: 

 w latach 2010-2012 na podstawie danych z operatu mapy zasadniczej założonej w latach 

1978 – 1980, a także z operatu ewidencyjnego i jest na bieżąco aktualizowana,  

 w 2013 r. na podstawie danych z pomiaru szczegółów terenowych I grupy dokładno-

ściowej wykonanych, w trakcie prac związanych z modernizacją operatu ewidencyjnego 

dla obrębu Glinka i Morzysław i jest na bieżąco aktualizowana, 

 w 2014 r. na podstawie pomiaru szczegółów terenowych I grupy dokładnościowej, w 

trakcie prac związanych z modernizacją operatu ewidencyjnego dla obrębu Międzylesie, 

na bieżąco aktualizowana. 

Od roku 2014 mapa prowadzona jest w obowiązującym układzie współrzędnych płaskich 

prostokątnych „PL-2000”. Obecnie trwają prace związane z dostosowaniem posiadanej bazy 
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mapy numerycznej do postaci baz danych, o  których mowa w art.4 ust. 1a ustawy - Prawo 

geodezyjne i kartograficzne  (Dz.U. z 2016 r. poz. 1629  ze zm.). 

 

Pokrycie terenu Miasta Konina mapą zasadniczą, prowadzoną tylko w postaci bazy danych 
numerycznej mapy zasadniczej, przedstawiono poniżej. 

 

 
 
 
 

4. Operaty techniczne z wykonanych prac geodezyjnych włączone do pzgik stanowiące źródło 

opracowania bazy GESUT i BDOT500 

W zakresie Części 2 zamówienia, zostały zeskanowane i podłączone do bazy numerycznej 

mapy zasadniczej operaty techniczne z lat 2011 – 2017.  Została również zeskanowana 

część materiałów pzgik z lat wcześniejszych, ale nie podłączono ich do bazy mapy zasadni-

czej. Część materiałów zasobu podłączona do bazy numerycznej mapy zasadniczej została 

ujawniona w ewidencji materiałów pzgik.  
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Zestawienie ilości zeskanowanych operatów technicznych, szacunkowej ilość operatów 
przewidzianych do cyfryzacji oraz liczby operatów ujawnionych w bazie ewidencji materia-
łów pzgik. 

Części  

zamówienia 

Liczba operatów 

w postaci cy-

frowej 

Liczba operatów 

podłączona do 

bazy numerycz-

nej mapy zasad-

niczej 

Liczba operatów 

przewidziana do 

cyfryzacji 

Liczba oparatów 

ujawnionych w 

ewidencji mate-

riałów pzgik 

Część 2 2787 1890 2288 1616 
 

5. Wykaz podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu uczestniczących w naradach 

koordynacyjnych  

Zestawienie długości sieci uzbrojenia terenu oraz wykaz podmiotów władających tymi sie-
ciami, na podstawie informacji uzyskanych od tych podmiotów.  

 
Władający siecią uzbrojenia terenu Rodzaj sieci Długość sieci uzbroje-

nia terenu zadeklaro-
wana przez władające-

go siecią, na terenie 
Miasta Konina [m] 

Miasto Konin komputerowa 20 700 

MPEC-Konin Sp. z o.o.. cieplna 164 555 

Energa Operator S.A. energetyczna 851 928 

Oświetlenie uliczne i drogowe Sp. z o.o.. energetyczna 125 477 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.. gazowa 193 304 

ZDM w Koninie kanalizacji deszczowej 200 000 

PWIK Sp. z o.o.. kanalizacji sanitarnej 269 300 

PWIK Sp. z o.o.. wodociągowa 384 900 

INEA S.A telekomunikacyjna 10 336 

Hawe Telekom Sp. z o.o... telekomunikacyjna 10 600 

Orange Polska S.A. telekomunikacyjna 714 980 

Operator WSS Sp. z o.o.. telekomunikacyjna 19 913 

T-Mobile Polska S.A. telekomunikacyjna 28 550 

Multimedia Polska S.A. telekomunikacyjna 10 000 

 
razem: 3 004 543 

 
Powyższa tabela nie zamyka list podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu, po-
nieważ została stworzona na podstawie wykazu podmiotów uczestniczących w naradach 
koordynacyjnych usytuowania uzbrojenia terenu. 
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6. Zestawienie długości poszczególnych rodzajów sieci uzbrojenia terenu wykazanych w bazie 

numerycznej mapy zasadniczej wprowadzonych na podstawie danych z pomiaru oraz na 

podstawie digitalizacji analogowej mapy zasadniczej 

 
Część 2 

Rodzaj sieci 
Długość sieci wprowadzona na 
podstawie danych z pomiaru  

[m] 

Długość sieci wprowadzona 
poprzez digitalizację mapy za-

sadniczej 
 [m] 

komputerowa 10 511 0 

benzynowa 286 99 

cieplna 34 535 39 366 

elektroenergetyczna 120 246 167 689 

gazowa 26 304 32 437 

inna 485 243 

kanalizacji deszczowej 38 781 87 554 

kanalizacji lokalnej 167 640 

kanalizacji ogólnospławnej 424 2 094 

kanalizacji przemysłowej 57 293 

kanalizacji sanitarnej 32 243 68 480 

kanalizacji nieokreślonej 0 0 

melioracyjna 0 0 

telekomunikacyjna 45 443 73 352 

TV 35 1 271 

wodociągowa 28 497 73 919 

niezidentyfikowana 0 46 

kanalizacja zbiorcza 0 0 

razem 338 014 547 483 

 
 
V. Etapy prac 

Realizacja zamówienia będzie odbywała się etapami: 

Etap 1 (założenie roboczej bazy GESUT w oparciu o dokumenty źródłowe pzgik) 

W ramach tego Etapu zostanie założona baza danych GESUT w oparciu o eksport z bazy nu-

merycznej mapy zasadniczej oraz w oparciu o dokumenty źródłowe pzgik pozwalające na 

określenie położenia szczegółu terenowego przedstawionego w dokumencie, z dokładnością 

uzależnioną od jego przynależności do właściwej grupy dokładnościowej, zgodnie ze standar-

dami technicznymi wynikającymi z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-

stracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyj-

nych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyni-
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ków tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. 

Nr 263, poz. 1572) . 

W ramach tego Etapu zostaną zweryfikowane i uzupełnione atrybuty obiektów bazy GESUT, 

zostaną również przekształcone do postaci cyfrowej materiały pzgik, dotyczące obiektów GE-

SUT wraz z ich ujawnieniem w bazie ewidencji materiałów zasobu pzgik, poprzez podanie za-

kresu przestrzennego i innych informacji charakteryzujących dany materiał. Ujawnieniu w ba-

zie ewidencji materiałów zasobu pzgik będą również podlegały materiały zasobu, które zostały 

przekazane wykonawcy w postaci cyfrowej a nie zostały w tej bazie dotychczas ujawnione. 

Efektem końcowym Etapu 1 będzie założenie roboczej bazy GESUT, uzupełnienie bazy ewi-

dencji materiałów zasobu pzgik o wyniki realizacji tego Etapu oraz przekazanie eksportów z 

tych baz. 

 

Etap 2 (założenie roboczej bazy BDOT500 w oparciu o dokumenty źródłowe pzgik) 

W ramach tego Etapu zostanie założona baza danych BDOT500 w oparciu o eksport z bazy 

numerycznej mapy zasadniczej oraz w oparciu o dokumenty źródłowe pzgik pozwalające na 

określenie położenia szczegółu terenowego przedstawionego w dokumencie, z dokładnością 

uzależnioną od jego przynależności do właściwej grupy dokładnościowej, zgodnie ze standar-

dami technicznymi wynikającymi z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-

stracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyj-

nych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyni-

ków tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. 

Nr 263, poz. 1572)  

W ramach tego Etapu zostaną przekształcone do postaci cyfrowej materiały pzgik, dotyczące 

obiektów BDOT500 wraz z ich ujawnieniem w bazie ewidencji materiałów pzgik, poprzez po-

danie zakresu przestrzennego i innych informacji charakteryzujących dany materiał. W bazie 

ewidencji materiałów zasobu pzgik będą również podlegały ujawnieniu materiały zasobu, które 

zostały przekazane wykonawcy w postaci cyfrowej a nie zostały w tej bazie dotychczas ujaw-

nione.  

Efektem końcowym Etapu 2 będzie założenie roboczej bazy BDOT500, uzupełnienie bazy ma-

teriałów pzgik o wyniki realizacji tego Etapu oraz przekazanie eksportów tych baz. 

 

Etap 3 (uzupełnienie roboczej bazy GESUT o pomiary sytuacyjne) 

W celu realizacji tego Etapu prac Zamawiający przekaże Wykonawcy, do dnia 30 sierpnia 

2017 r. wysokorozdzielczą kolorową ortofotomapę z pikselem terenowym 0,05 m. 
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W ramach tego Etapu robocza baza GESUT zostanie uzupełniona o wyniki pomiarów kartome-

trycznych, treści odzwierciedlonej na mapie zasadniczej i innych opracowaniach wielkoskalo-

wych, która nie ma pokrycia w dokumentacji źródłowej. 

W ramach niniejsze Etapu zostanie:  

a) przeprowadzone porównania obiektów bazy danych GESUT z ortofotomapą, pod kątem 

dokładności położenia tych obiektów, uwidocznionych na ortofotomapie, 

b) przeprowadzone porównania treści mapy zasadniczej niemającej odzwierciedlenia w 

materiałach zasobu, bądź niemożliwej do wprowadzenia z istniejących materiałów 

zasobu, do baz danych GESUT, z ortofotomapą pod kątem dokładności położenia tych 

obiektów, odzwierciedlonych na ortofotomapie (odchyłka liniowa ≤ 0,30 m), 

c) przeprowadzony wywiad terenowy (jeżeli nie można tego ustalić na podstawie 

ortofotomapy) w celu rozstrzygnięcia, które dane należy wprowadzić do bazy GESUT, w 

sytuacji wystąpienia rozbieżności pomiędzy treścią analogowej mapy zasadniczej a 

treścią wynikającą z operatów przyjętych do pzgik, 

d) wykonany pomiar kartometryczny z ortofotomapy, w przypadku rozbieżności 

zidentyfikowanych w wyniku porównania treści analogowej mapy zasadniczej i bazy 

danych GESUT z treścią ortofotomapy,  

e) w przypadku rozbieżności, o których mowa wyżej, dotyczących więcej niż 40% obiektów 

odzwierciedlonych na ortofotomapie w ramach jednego spójnego obszaru, wykonany 

pomiar terenowy wszystkich naziemnych obiektów uzbrojenia terenu, w ramach tego 

obszaru, 

f) wykonany pomiar terenowy szczegółów terenowych I grupy dokładnościowej w oparciu, 

o które jest wyznaczane położenie naziemnych obiektów bazy GESUT, wykazanych w 

materiałach zasobu, a położenia tych szczegółów terenowych nie można określić z 

wymaganą dokładnością na podstawie materiałów zasobu. 

 

Robocza baza GESUT zostanie również uzupełniona o dane projektowe niezrealizowane, po-

chodzące z lat 2016 -2017, zawarte w: 

d) uzgodnionej dokumentacji, która była przedmiotem narad koordynacyjnych, 

e) projektach budowlanych zatwierdzonych decyzją o pozwoleniu na budowę lub w 

dokumentach załączonych do zgłoszeń budowy, 

f) dokumentach podmiotów władających poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu. 

Efektem końcowym Etapu 3 będzie przekazanie Zamawiającemu eksportu z roboczej bazy 

GESUT i zasilenie bazy prowadzonej przez Zamawiającego. Efektem tego Etapu będzie rów-

nież przekazanie Zamawiającemu skalibrowanych rastrów map i innych materiałów kartogra-

ficznych, stanowiących podstawę wprowadzaenia danych w ramach Etapu 3. 
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Etap 4  (uzupełnienie roboczej bazy BDOT500 o pomiary kartometryczne) 

W celu realizacji tego Etapu prac Zamawiający przekaże Wykonawcy, do dnia 30 sierpnia 

2017 r. wysokorozdzielczą kolorową ortofotomapę z pikselem terenowym 0,05 m. 

W ramach tego Etapu robocza baza BDOT500 zostanie uzupełniona, o wyniki pomiarów kar-

tometrycznych, treści odzwierciedlonej na mapie zasadniczej i innych opracowaniach wielko-

skalowych, która nie ma pokrycia w dokumentacji źródłowej. Obiekty nie będące treścią bazy 

BDOT500, ale będące treścią wspomnianych materiałów kartograficznych zostaną zapisane do 

bazy numerycznej mapy zasadniczej. 

W ramach niniejsze Etapu zostanie:  

a) przeprowadzone porównania obiektów bazy danych BDOT500 z ortofotomapą, pod 

kątem dokładności położenia tych obiektów, uwidocznionych na ortofotomapie, 

b) przeprowadzone porównania treści mapy zasadniczej niemającej odzwierciedlenia w 

materiałach zasobu bądź niemożliwej do wprowadzenia z istniejących materiałów zasobu 

do baz danych BDOT500, z ortofotomapą pod kątem dokładności położenia tych 

obiektów odzwierciedlonych na ortofotomapie (odchyłka liniowa ≤ 0,30 m), 

c) przeprowadzony wywiad terenowy (jeżeli nie można tego ustalić na podstawie 

ortofotomapy) w celu rozstrzygnięcia, które dane należy wprowadzić do bazy BDOT500, 

w sytuacji wystąpienia rozbieżności pomiędzy treścią analogowej mapy zasadniczej a 

treścią wynikającą z operatów przyjętych do pzgik, 

d) wykonany pomiar kartometryczny z ortofotomapy, w przypadku rozbieżności 

zidentyfikowanych w wyniku porównania treści analogowej mapy zasadniczej i bazy 

danych BDOT500 z treścią ortofotomapy. 

W ramach tego Etapu zostanie przeprowadzona weryfikacja roboczej bazy BDOT500 z danymi 

pochodzącymi z: 

- ewidencji miejscowości, ulic i adresów, 

- państwowego rejestru nazw geograficznych. 

W wyniku weryfikacji zostaną skorygowane atrybuty obiektów bazy BDOT500. 

Efektem końcowym Etapu 4 będzie przekazanie eksportu z roboczej bazy BDOT500 Zamawia-

jącemu i zasilenie bazy prowadzonej przez Zamawiającego. Efektem tego Etapu będzie rów-

nież przekazanie Zamawiającemu skalibrowanych rastrów map i innych materiałów kartogra-

ficznych, stanowiących podstawę wprowadzenia danych w ramach Etapu 4. 

 

Etap 5 (opracowanie mapy zasadniczej) 

W celu realizacji tego Etapu prac Zamawiający przekaże Wykonawcy, do dnia 28 lutego 2018 

r. eksport bazy danych EGiB, który będzie podstawą wykonania niniejszego Etapu prac. 
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W ramach tego Etapu prac zostanie przeprowadzona harmonizacja i weryfikacja połączonych 

baz danych GESUT, BDOT500, EGiB pod kątem wzajemnych relacji między obiektami. W 

wyniku weryfikacji zostaną uzupełnione lub poprawione relacje pomiędzy obiektami baz GE-

SUT i BDOT500 w szczególności pod kątem: powielenia obiektów w bazach, błędnego przypi-

sania obiektu do bazy (np. komory, podpory), wzajemnej kolizji obiektów (przecięcia obiek-

tów) lub brakiem powiązań między obiektami (luki, np. przyłącze nie dochodzi do budynku), 

wzajemnej redakcji opisów obiektów widocznych na mapie. 

W ramach tego Etapu prac zostanie opracowana mapa zasadnicza i zredagowana dla skali 

1:500. 

Efektem końcowym Etapu 5 będzie przekazanie Zamawiającemu eksportów z roboczych baz 

danych BDOT500, GESUT, uzgodnionych pod kątem wzajemnych relacji między obiektami 

wraz z wykonaną redakcją mapy dla skali 1:500. 

 

Etap 6 (Ujawnienie władających sieciami i uzgodnienie bazy GESUT z władającymi sieciami – 

założenie inicjalnej bazy GESUT ) 

W ramach tego Etapu prac w roboczej bazie GESUT zostaną ujawnieni władający poszczegól-

nymi sieciami uzbrojenia terenu. Wykonawca uzgodni roboczą bazę danych ewidencji sieci 

uzbrojenia terenu ze stanem wynikającym z dokumentacji prowadzonej przez podmioty włada-

jące tymi sieciami oraz wprowadzi niezbędne zmian do bazy GESUT. 

Efektem końcowym Etapu 6 będzie przekazanie Zamawiającemu inicjalnej bazy GESUT 

uzgodnionej z władającymi poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu oraz zasilenie bazy 

przekazanej w etapie 3  zmianami wynikającymi z realizacji Etapu 6.  
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Załącznik do umowy nr 8/GM/20174-16316 

S Z C ZE G Ó Ł O W Y  O P I S  P R ZE D M I O T U   ZA M Ó W I E N I A  

d o t y c z ą c y  C z ę ś c i  3  z a m ó w i e n i a  
 

I. Przedmiot i cel zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Założenie bazy danych GESUT i BDOT500 

dla Miasta Konina”. 

Celem zamówienia jest założenie dla części obszaru Miasta Konina, w systemie GEO-INFO, 

zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r. poz. 

1629  ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy: 

a) inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) 

b) bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie 

standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) 

c) opracowanie na podstawie zbiorów danych zawartych w bazach, o których mowa w art. 4 

ust 1a i 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, mapy zasadniczej z redakcją dla 

skali 1:500. 

Podanie nazwy oprogramowania nie stanowi naruszenia art. 29 ust.1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). 

Wskazanie nazwy oprogramowania uzasadnione jest tym, że Zamawiający posiada 

wdrożony system do prowadzenia bazy danych mapy zasadniczej. Ze względów techno-

logicznych zachodzi konieczność zachowania norm, parametrów i standardów, jakimi 

charakteryzuje się ten program. 

 

Przedmiot opracowania wykonany zostanie w oparciu o: 

a) materiały źródłowe, będące danymi i informacjami: 

- zgromadzonymi w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, w 

szczególności będącymi treścią: 

o geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu, 

o mapy zasadniczej oraz innych map wielkoskalowych 

- pozyskanymi: 

o z innych rejestrów publicznych, 

o od podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu, 

o w drodze: 

 wywiadu terenowego, 
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 pomiaru kartometrycznego z mapy zasadniczej, innych map wielkoskalowych 

oraz ortofotomapy, 

b) obiektową bazę numerycznej mapy zasadniczej prowadzoną w systemie Geo-Info, 

c) bazę ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dalej 

„pzgik” prowadzona w systemie Geo-Info. 

Realizacja zamówienia obejmuje: 

a) założenie inicjalnej powiatowej bazy GESUT w zakresie projektowanych, znajdujących się 

w trakcie budowy oraz istniejących sieci uzbrojenia terenu, ich usytuowania, przeznaczenia 

oraz podstawowych parametrów technicznych, a także w zakresie podmiotów, które władają 

tymi sieciami, 

b) założenie bazy danych BDOT500 w zakresie obiektów wymienionych w rozporządzeniu 

Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych 

obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. 2015 r. poz. 2028) oraz obiektów 

odwzorowanych na analogowych mapach zasadniczych i w obiektowej numerycznej bazie 

mapy zasadniczej prowadzonych przez Zamawiającego, 

c) przetworzenie arkuszy analogowych map zasadniczych do postaci cyfrowej (rastrowej), 

d) wpasowanie i kalibracja rastrów zasadniczych map analogowych w układ współrzędnych 

płaskich prostokątnych „PL-2000” południk 18, 

e) wprowadzenie obiektów mapy zasadniczej wraz z ich atrybutami do bazy danych BDOT500 

i GESUT na podstawie danych zawartych w operatach technicznych przyjętych do pzgik, 

f) weryfikacja i uzupełnienie atrybutów obiektów bazy GESUT na podstawie danych obiektów 

bazy numerycznej obiektowej mapy zasadniczej, operatów technicznych, dostępnej 

dokumentacji projektowej, danych pozyskanych od władających sieciami, 

g) przekształcenie do postaci cyfrowej materiałów pzgik przechowywanych tylko w formie 

analogowej, 

h) uzupełnienie bazy ewidencji materiałów pzgik o materiały zasobu przekształcone przez 

Wykonawcę do postaci cyfrowej oraz o materiały posiadające formę cyfrową a nie 

wykazane w ewidencji materiałów pzgik, 

i) pomiar kartometryczny z mapy zasadniczej, innych map wielkoskalowych oraz 

ortofotomapy obiektów stanowiących treść mapy zasadniczej, niemożliwych do 

wprowadzenia z operatów technicznych oraz ich wprowadzenie wraz z atrybutami do bazy 

danych GESUT i BDOT500, 

j) przeprowadzenie porównania obiektów bazy danych GESUT i BDOT500 z ortofotomapą, 

pod kątem dokładności położenia tych obiektów, uwidocznionych na ortofotomapie, 

k) przeprowadzenie porównania treści mapy zasadniczej niemającej odzwierciedlenia w 

materiałach zasoby bądź niemożliwej do wprowadzenia z istniejących materiałów zasobu, 
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do baz danych GESUT i BDOT500, z ortofotomapą pod kątem dokładności położenia tych 

obiektów odzwierciedlonych na ortofotomapie (odchyłka liniowa ≤ 0,30 m), 

l) przeprowadzenie wywiadu terenowego (jeżeli nie można tego ustalić na podstawie 

ortofotomapy) w celu rozstrzygnięcia, które dane należy wprowadzić do bazy BDOT500 i 

GESUT, w sytuacji wystąpienia rozbieżności pomiędzy treścią analogowej mapy 

zasadniczej a treścią wynikającą z operatów przyjętych do pzgik, 

m) wykonanie pomiaru kartometrycznego z ortofotomapy, w przypadku rozbieżności 

zidentyfikowanych w wyniku porównania treści analogowej mapy zasadniczej, bazy danych 

GESUT i BDOT500 z treścią ortofotomapy, 

n) w przypadku rozbieżności, o których mowa wyżej, dotyczących więcej niż 40% obiektów 

odzwierciedlonych na ortofotomapie w ramach jednego spójnego obszaru, wykonanie 

pomiaru terenowego wszystkich naziemnych obiektów uzbrojenia terenu, w ramach tego 

obszaru. 

o) wykonanie pomiaru terenowego szczegółów terenowych I grupy dokładnościowej w 

oparciu, o które jest wyznaczane położenie naziemnych obiektów bazy GESUT, 

wykazanych w materiałach zasobu, a położenia tych szczegółów terenowych nie można 

określić z wymaganą dokładnością na podstawie materiałów zasobu, 

p) maksymalna ilość pomiarów terenowych przeliczona na ilość mierzonych punktów nie 

może przekroczyć wartości kryterium „Ilość pomiaru” podanej ofercie 

q) uzgodnienie styków realizowanego opracowania z opracowaniami wykonywanymi w 

ramach pozostałych części zamówienia, 

r) uzgodnienie z władającymi poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu zakresu władania 

tymi sieciami, poprawności ich usytuowania przedstawionego na mapie zasadniczej oraz w 

zakresie podstawowych parametrów technicznych, 

s) weryfikacja i uzupełnienie obiektów mapy zasadniczej o dane pochodzące z baz danych: 

- ewidencji miejscowości, ulic i adresów, 

- państwowego rejestru nazw geograficznych, 

t)  harmonizacja połączonych baz danych GESUT, BDOT500, EGiB, 

u) opracowanie mapy zasadniczej z redakcją dla skali 1:500, 

v) sporządzenie dokumentacji z przeprowadzonych prac w formie operatu technicznego. 

II. Zakres opracowania 

Część 3 zamówienia obejmuje swym zasięgiem następujące obręby ewidencyjne: Osada, 

Pawłówek, Przydziałki, Starówka, Wilków. 
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W tabeli poniżej przedstawiono podstawowe dane ewidencyjne charakteryzujące Część 3 zamówie-

nia. 

Oznaczenie 
części zle-

cenia 

Numer 
obrębu 

Nazwa obrębu Liczba działek 
ewidencyjnych 

Liczba 
budynków 

Powierzchnia te-
renów zabudo-
wanych i zurba-

nizowanych 
[ha] 

Powierzchnia 
obrębu 

[ha] 

Część 3 

0014 Osada 892 189 35 431 
0015 Pawłówek 1532 820 78 250 
0017 Przydziałki 3166 2030 232 424 
0018 Starówka 1881 2084 150 279 
0019 Wilków 2686 1364 107 373 

  Razem 10157 6487 602 1757 
 

III. Podstawa prawna i merytoryczna 

 ustawa z dnia 17 maja 1989 r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1629  
ze zm.); 

 rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie 
powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U. z 2015 r., poz. 1938); 
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 rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie 
bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. 2015 r. poz. 2028); 

 rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w 
sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz.U. z 2016 r., poz. 1034 ze zm.); 

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru 
granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz.U. z 2012 r., poz. 199); 

 rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie 
państwowego rejestru nazw geograficznych ( Dz.U. z 2012 r. poz. 219); 

 rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie 
ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. z 2012 r. poz. 125); 

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego 
systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1247); 

 rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie 
osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 352); 

 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 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. Nr 263, poz. 1572); 

 instrukcja eksploatacyjna systemu GEO-INFO; 

 instrukcje techniczne K-1, G-7; 

 przepisy branżowe w postaci przepisów prawa i instrukcji dotyczących poszczególnych 
branż sieci uzbrojenia terenu; 

 

IV. Charakterystyka istniejącego zasobu pod kątem realizacji celu opracowania 

1. Geodezyjna osnowa wysokościowa. 

Osnowa wysokościowa na terenie Miasta Konina została założona w latach 1970 – 1975,  w 

układzie wysokościowym Kronsztadt 1960. Geodezyjna osnowa wysokościowa została skata-

logowana w banku osnów prowadzonym w systemie Geo-Info. Zdecydowana większość 

punktów osnowy wysokościowej została naniesiona na mapy zasadnicze. Osnowa nie została 

przeliczona do innego układu wysokościowego. Jedynie część punktów klasy I i II została 

włączona do ciągów niwelacyjnych, wyrównanych w 2004 r. w układzie wysokościowym 

PL-KRON86-NH. Niemniej jednak wszystkie mapy zasadnicze z terenu Miasta Konina, z 

wyjątkiem obszarów Zespołu Elektrowni PAK zlokalizowanych w obrębie Pątnów i Gosławi-

ce, prowadzone są w układzie Kronsztadt 1960. Dla terenów elektrowni Pątnów i Gosławice 

położonych w obrębie Części 1 zamówienia zostały założone mapy w układzie Amsterdam. 

 

2. Pozioma osnowa geodezyjna. 

Miasto Konin leży w obszarze 6 pasa południkowego, układu współrzędnych płaskich pro-

stokątnych „PL-2000”. 

Szczegółowa pozioma osnowa geodezyjna 3 klasy. 
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Osnowa dla Miasta Konina została założona w latach 1978 - 1980 , zgodnie z wymaganiami 

Instrukcji technicznej B-III i  Instrukcji technicznej G-I (projekt z 1977 roku). Współrzędne 

punktów osnowy obliczono w układzie lokalnym Miasta Konina.  

W 1991 roku dokonano modernizacji istniejącej osnowy szczegółowej z jej ponownym wy-

równaniem. Współrzędne punktów osnowy obliczono w układzie lokalnym Miasta Konina 

oraz w układzie państwowym „1965” strefa 4. 

W roku 2011 dokonano przeliczenia współrzędnych punktów poziomej osnowy szczegóło-

wej z układu „1965” na układ „2000”. Wszystkie punkty posiadają opisy topograficzne.  

W roku 2012 dostosowano bazę osnów prowadzoną w systemie informatycznym GEO-

INFO do wymogów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 

2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2012 

r poz. 352)  

W 2016 r. zmodernizowano osnowę 3. klasy dla Miasta Konina w oparciu o zatwierdzony w 

2015 r. przez Prezydenta Miasta Konina projekt.  

3. Mapa zasadnicza. 

Analogowa mapa zasadnicza dla terenu Miasta Konina opracowywana była: 

 w latach 1971-1972 na podstawie zdjęć lotniczych oraz pomiarów uzupełniających, dla 

terenów dzisiejszych obrębów ewidencyjnych: Chorzeń, Czarków, Glinka, Morzysław, 

Niesłusz, Osada, Pawłówek, Przydziałki, Starówka, Wilków - w skali 1:1000, w układzie 

lokalnym Miasta Konina.  

 w latach 1972-1978 jako powiększenie map wymienionych wyżej do skali 1:500, w 

układzie lokalnym Miasta Konina, 

 w 1978 r. na podstawie zdjęć lotniczych oraz pomiarów uzupełniających, dla przyłączo-

nych do Miasta Konina terenów dzisiejszych obrębów ewidencyjnych: Gosławice, Łężyn, 

Mieczysławów, Międzylesie, Maliniec, Pątnów -  w skali 1:1000, w układzie „1965”,; 

W zakresie Części 3 zamówienia nadal prowadzona jest i na bieżąco aktualizowana analo-

gowa mapa zasadnicza w skali 1:500, a dla obszarów niezurbanizowanych w skali 1:1000, w 

lokalnym układzie współrzędnych płaskich prostokątnych Miasta Konina oraz w układzie 

wysokościowym „Kronsztadt-60”. 

Zestawienie ilości sekcji mapy zasadniczej podlegające przekształceniu do postaci cyfrowej, 
ich wpasowaniu w układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 oraz 
wykorzystaniu przy zakładaniu bazy GESUT i BDOT500. 

 
Części zamówienia Liczba sekcji analogowej mapy zasad-

niczej, które wymagają przekształcenia 
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do postaci cyfrowej 

Część 3 223 
 
 

Dla tego obszaru dane zawarte we wszystkich włączanych od 2011 r. do państwowego za-

sobu geodezyjnego i kartograficznego operatach technicznych są wprowadzone do bazy da-

nych ewidencji gruntów i budynków oraz bazy numerycznej obiektowej mapy zasadniczej 

prowadzonej w systemie Geo-Info. 

Na przestrzeni lat 2000-2008 wprowadzono do bazy numerycznej mapy zasadniczej, prowa-

dzonej przez podgik, wyniki prac geodezyjno-kartograficznych polegających na aktualizacji 

analogowej mapy zasadniczej i opracowaniu jej w formie numerycznej w systemie Geo-

Info. Opracowaniu podlegały całe obręby ewidencyjne Osada, Pawłówek, Przydziałki, Sta-

rówka i Wilków. Nie wszystkie dane z tych opracowań zostały prawidłowo zaimportowane 

do bazy mapy numerycznej prowadzonej przez podgik. Istotne braki występują w obrębie 

Pawłówek, gdzie zaimportowano około 50% obiektów, w obrębie Przydziałki, gdzie zaim-

portowano ok 60% obiektów oraz w obrębie Wilków, gdzie zaimportowano około 70% 

obiektów. Istnieje możliwość wykorzystania wyników powyższych prac niezaimportowa-

nych do bazy mapy numerycznej, ale trzeba mieć na względzie fakt, że mapy te zostały za-

łożone w układzie współrzędnych 1965 strefa 4. Wyniki tych prac są dostępne w postaci 

plików wsadowych dla systemu Geo-Info 2000. 

Przy opracowywaniu map numerycznych, w latach 2000-2008, na podstawie prac opisanych 

powyżej, wykorzystano tylko część materiałów źródłowych zgromadzonych w pzgik w po-

staci operatów technicznych prac geodezyjnych. Szacuje się, że około 30% wprowadzonych 

obiektów będzie wymagała ponownego wprowadzenia na podstawie materiałów źródło-

wych. 

W okresie od roku 2001 do 2010 r, baza numerycznej mapy zasadniczej na tym obszarze nie 

była aktualizowana. Szacuje się stopień aktualności bazy numerycznej mapy zasadniczej w 

stosunku do prowadzonej analogowej mapy zasadniczej, na poziomie około 70%. 

 

4. Operaty techniczne z wykonanych prac geodezyjnych włączone do pzgik stanowiące źródło 

opracowania bazy GESUT i BDOT500. 

W zakresie Części 3 zamówienia, zostały zeskanowane i podłączone do bazy numerycznej 

mapy zasadniczej operaty techniczne z lat 2011 – 2017.  Została również zeskanowana 

część materiałów pzgik z lat wcześniejszych, ale nie podłączono ich do bazy mapy zasadni-

czej. Część materiałów zasobu podłączona do bazy numerycznej mapy zasadniczej została 

ujawniona w ewidencji materiałów pzgik.  
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Zestawienie ilości zeskanowanych operatów technicznych, szacunkowej ilość operatów 
przewidzianych do cyfryzacji oraz liczby operatów ujawnionych w bazie ewidencji materia-
łów pzgik. 

 
Części  

zamówienia 

Liczba operatów 

w postaci cy-

frowej 

Liczba operatów 

podłączona do 

bazy numerycz-

nej mapy zasad-

niczej 

Liczba operatów 

przewidziana do 

cyfryzacji 

Liczba oparatów 

ujawnionych w 

ewidencji mate-

riałów pzgik 

Część 3 1755 971 5246 1314 
 

5. Wykaz podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu uczestniczących w naradach 

koordynacyjnych  

Zestawienie długości sieci uzbrojenia terenu oraz wykaz podmiotów władających tymi sie-
ciami, na podstawie informacji uzyskanych od tych podmiotów.  

 
Władający siecią uzbrojenia terenu Rodzaj sieci Długość sieci uzbroje-

nia terenu zadeklaro-
wana przez władające-
go tą siecią, na terenie 

Miasta Konina [m] 

Miasto Konin komputerowa 20 700 

MPEC-Konin Sp. z o.o.. cieplna 164 555 

Energa Operator S.A. energetyczna 851 928 

Oświetlenie uliczne i drogowe Sp. z o.o.. energetyczna 125 477 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.. gazowa 193 304 

ZDM w Koninie kanalizacji deszczowej 200 000 

PWIK Sp. z o.o.. kanalizacji sanitarnej 269 300 

PWIK Sp. z o.o.. wodociągowa 384 900 

INEA S.A telekomunikacyjna 10 336 

Hawe Telekom Sp. z o.o... telekomunikacyjna 10 600 

Orange Polska S.A. telekomunikacyjna 714 980 

Operator WSS Sp. z o.o.. telekomunikacyjna 19 913 

T-Mobile Polska S.A. telekomunikacyjna 28 550 

Multimedia Polska S.A. telekomunikacyjna 10 000 

 
razem: 3 004 543 

 
Powyższa tabela nie zamyka list podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu, po-
nieważ została stworzona na podstawie wykazu podmiotów uczestniczących w naradach 
koordynacyjnych usytuowania uzbrojenia terenu. 
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6. Zestawienie długości poszczególnych rodzajów sieci uzbrojenia terenu wykazanych w bazie 

numerycznej mapy zasadniczej wprowadzonych na podstawie danych z pomiaru oraz na 

podstawie digitalizacji analogowej mapy zasadniczej 

 
Część 3 

Rodzaj sieci 
Długość sieci wprowadzona na 
podstawie danych z pomiaru  

[m] 

Długość sieci wprowadzona 
poprzez digitalizację mapy za-

sadniczej 
 [m] 

komputerowa 3 643 0 

benzynowa 75 0 

cieplna 53 574 36 211 

elektroenergetyczna 92 409 166 418 

gazowa 28 730 11 078 

inna 7 63 

kanalizacji deszczowej 36 520 47 991 

kanalizacji lokalnej 623 4 185 

kanalizacji ogólnospławnej 0 70 

kanalizacji przemysłowej 0 0 

kanalizacji sanitarnej 42 498 66 987 

kanalizacji nieokreślonej 0 371 

melioracyjna 256 0 

telekomunikacyjna 60 871 80 332 

TV 765 125 

wodociągowa 37 646 107 181 

niezidentyfikowana 0 43 

kanalizacja zbiorcza 0 0 

razem 357 617 521 055 

 
 
V. Etapy prac 

Realizacja zamówienia będzie odbywała się etapami: 

Etap 1 (założenie roboczej bazy GESUT w oparciu o dokumenty źródłowe pzgik) 

W ramach tego Etapu zostanie założona baza danych GESUT w oparciu o eksport z bazy nu-

merycznej mapy zasadniczej oraz w oparciu o dokumenty źródłowe pzgik pozwalające na 

określenie położenia szczegółu terenowego przedstawionego w dokumencie, z dokładnością 

uzależnioną od jego przynależności do właściwej grupy dokładnościowej, zgodnie ze standar-

dami technicznymi wynikającymi z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-

stracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyj-

nych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyni-
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ków tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. 

Nr 263, poz. 1572) . 

W ramach tego Etapu zostaną zweryfikowane i uzupełnione atrybuty obiektów bazy GESUT, 

zostaną również przekształcone do postaci cyfrowej materiały pzgik, dotyczące obiektów GE-

SUT wraz z ich ujawnieniem w bazie ewidencji materiałów zasobu pzgik, poprzez podanie za-

kresu przestrzennego i innych informacji charakteryzujących dany materiał. Ujawnieniu w ba-

zie ewidencji materiałów zasobu pzgik będą również podlegały materiały zasobu, które zostały 

przekazane wykonawcy w postaci cyfrowej a nie zostały w tej bazie dotychczas ujawnione. 

Efektem końcowym Etapu 1 będzie założenie roboczej bazy GESUT, uzupełnienie bazy ewi-

dencji materiałów zasobu pzgik o wyniki realizacji tego Etapu oraz przekazanie eksportów z 

tych baz. 

 

Etap 2 (założenie roboczej bazy BDOT500 w oparciu o dokumenty źródłowe pzgik) 

W ramach tego Etapu zostanie założona baza danych BDOT500 w oparciu o eksport z bazy 

numerycznej mapy zasadniczej oraz w oparciu o dokumenty źródłowe pzgik pozwalające na 

określenie położenia szczegółu terenowego przedstawionego w dokumencie, z dokładnością 

uzależnioną od jego przynależności do właściwej grupy dokładnościowej, zgodnie ze standar-

dami technicznymi wynikającymi z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-

stracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyj-

nych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyni-

ków tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. 

Nr 263, poz. 1572)  

W ramach tego Etapu zostaną przekształcone do postaci cyfrowej materiały pzgik, dotyczące 

obiektów BDOT500 wraz z ich ujawnieniem w bazie ewidencji materiałów pzgik, poprzez po-

danie zakresu przestrzennego i innych informacji charakteryzujących dany materiał. W bazie 

ewidencji materiałów zasobu pzgik będą również podlegały ujawnieniu materiały zasobu, które 

zostały przekazane wykonawcy w postaci cyfrowej a nie zostały w tej bazie dotychczas ujaw-

nione. 

Efektem końcowym Etapu 2 będzie założenie roboczej bazy BDOT500, uzupełnienie bazy ma-

teriałów pzgik o wyniki realizacji tego Etapu oraz przekazanie eksportów tych baz. 

 

Etap 3 (uzupełnienie roboczej bazy GESUT o pomiary sytuacyjne) 

W celu realizacji tego Etapu prac Zamawiający przekaże Wykonawcy, do dnia 30 sierpnia 

2017 r. wysokorozdzielczą kolorową ortofotomapę z pikselem terenowym 0,05 m. 
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W ramach tego Etapu robocza baza GESUT zostanie uzupełniona o wyniki pomiarów kartome-

trycznych, treści odzwierciedlonej na mapie zasadniczej i innych opracowaniach wielkoskalo-

wych, która nie ma pokrycia w dokumentacji źródłowej. 

W ramach niniejsze Etapu zostanie:  

a) przeprowadzone porównania obiektów bazy danych GESUT z ortofotomapą, pod kątem 

dokładności położenia tych obiektów, uwidocznionych na ortofotomapie, 

b) przeprowadzone porównania treści mapy zasadniczej niemającej odzwierciedlenia w 

materiałach zasobu, bądź niemożliwej do wprowadzenia z istniejących materiałów zasobu, 

do baz danych GESUT, z ortofotomapą pod kątem dokładności położenia tych obiektów, 

odzwierciedlonych na ortofotomapie (odchyłka liniowa ≤ 0,30 m), 

c) przeprowadzony wywiad terenowy (jeżeli nie można tego ustalić na podstawie 

ortofotomapy) w celu rozstrzygnięcia, które dane należy wprowadzić do bazy GESUT, w 

sytuacji wystąpienia rozbieżności pomiędzy treścią analogowej mapy zasadniczej a treścią 

wynikającą z operatów przyjętych do pzgik, 

d) wykonany pomiar kartometryczny z ortofotomapy, w przypadku rozbieżności 

zidentyfikowanych w wyniku porównania treści analogowej mapy zasadniczej i bazy 

danych GESUT z treścią ortofotomapy,  

e) w przypadku rozbieżności, o których mowa wyżej, dotyczących więcej niż 40% obiektów 

odzwierciedlonych na ortofotomapie w ramach jednego spójnego obszaru, wykonany 

pomiar terenowy wszystkich naziemnych obiektów uzbrojenia terenu, w ramach tego 

obszaru, 

f) wykonany pomiar sytuacyjny szczegółów terenowych I grupy dokładnościowej w oparciu, o 

które jest wyznaczane położenie naziemnych obiektów bazy GESUT, wykazanych w 

materiałach zasobu, a położenia tych szczegółów terenowych nie można określić z 

wymaganą dokładnością na podstawie materiałów zasobu. 

Robocza baza GESUT zostanie również uzupełniona o dane projektowe niezrealizowane, po-

chodzące z lat 2016 -2017, zawarte w: 

a) uzgodnionej dokumentacji, która była przedmiotem narad koordynacyjnych, 

b) projektach budowlanych zatwierdzonych decyzją o pozwoleniu na budowę lub w 

dokumentach załączonych do zgłoszeń budowy, 

c) dokumentach podmiotów władających poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu. 

Efektem końcowym Etapu 3 będzie przekazanie Zamawiającemu eksportu z roboczej bazy 

GESUT i zasilenie bazy prowadzonej przez Zamawiającego. Efektem tego Etapu będzie rów-

nież przekazanie Zamawiającemu skalibrowanych rastrów map i innych materiałów kartogra-

ficznych, stanowiących podstawę wprowadzania danych w ramach Etapu 3. 
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Etap 4  (uzupełnienie roboczej bazy BDOT500 o pomiary kartometryczne) 

W celu realizacji tego Etapu prac Zamawiający przekaże Wykonawcy, do dnia 30 sierpnia 

2017 r. wysokorozdzielczą kolorową ortofotomapę z pikselem terenowym 0,05 m. 

W ramach tego Etapu robocza baza BDOT500 zostanie uzupełniona, o wyniki pomiarów kar-

tometrycznych, treści odzwierciedlonej na mapie zasadniczej i innych opracowaniach wielko-

skalowych, która nie ma pokrycia w dokumentacji źródłowej. Obiekty nie będące treścią bazy 

BDOT500, ale będące treścią wspomnianych materiałów kartograficznych zostaną zapisane do 

bazy numerycznej mapy zasadniczej. 

W ramach niniejsze Etapu zostanie:  

a) przeprowadzone porównania obiektów bazy danych BDOT500 z ortofotomapą, pod kątem 

dokładności położenia tych obiektów, uwidocznionych na ortofotomapie, 

b) przeprowadzone porównania treści mapy zasadniczej niemającej odzwierciedlenia w 

materiałach zasobu bądź niemożliwej do wprowadzenia z istniejących materiałów zasobu do 

baz danych BDOT500, z ortofotomapą pod kątem dokładności położenia tych obiektów 

odzwierciedlonych na ortofotomapie (odchyłka liniowa ≤ 0,30 m), 

c) przeprowadzony wywiad terenowy (jeżeli nie można tego ustalić na podstawie 

ortofotomapy) w celu rozstrzygnięcia, które dane należy wprowadzić do bazy BDOT500 i 

GESUT, w sytuacji wystąpienia rozbieżności pomiędzy treścią analogowej mapy 

zasadniczej a treścią wynikającą z operatów przyjętych do pzgik, 

d) wykonany pomiar kartometryczny z ortofotomapy, w przypadku rozbieżności 

zidentyfikowanych w wyniku porównania treści analogowej mapy zasadniczej i bazy 

danych BDOT500 z treścią ortofotomapy. 

W ramach tego Etapu zostanie przeprowadzona weryfikacja roboczej bazy BDOT500 z danymi 

pochodzącymi z: 

- ewidencji miejscowości, ulic i adresów, 

- państwowego rejestru nazw geograficznych. 

W wyniku weryfikacji zostaną skorygowane atrybuty obiektów bazy BDOT500. 

Efektem końcowym Etapu 4 będzie przekazanie eksportu z roboczej bazy BDOT500 Zamawia-

jącemu i zasilenie bazy prowadzonej przez Zamawiającego. Efektem tego Etapu będzie rów-

nież przekazanie Zamawiającemu skalibrowanych rastrów map i innych materiałów kartogra-

ficznych, stanowiących podstawę wprowadzania danych w ramach Etapu 4. 

 

Etap 5 (opracowanie mapy zasadniczej) 

W celu realizacji tego Etapu prac Zamawiający przekaże Wykonawcy, do dnia 28 lutego 2018 

r. eksport bazy danych EGiB, który będzie podstawą wykonania niniejszego Etapu prac. 
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W ramach tego Etapu prac zostanie przeprowadzona harmonizacja i weryfikacja połączonych 

baz danych GESUT, BDOT500, EGiB pod kątem wzajemnych relacji między obiektami. W 

wyniku weryfikacji zostaną uzupełnione lub poprawione relacje pomiędzy obiektami baz GE-

SUT i BDOT500 w szczególności pod kątem: powielenia obiektów w bazach, błędnego przypi-

sania obiektu do bazy (np. komory, podpory), wzajemnej kolizji obiektów (przecięcia obiek-

tów) lub brakiem powiązań między obiektami (luki, np. przyłącze nie dochodzi do budynku), 

wzajemnej redakcji opisów obiektów widocznych na mapie. 

W ramach tego Etapu prac zostanie opracowana mapa zasadnicza i zredagowana dla skali 

1:500. 

Efektem końcowym Etapu 5 będzie przekazanie Zamawiającemu eksportów z roboczych baz 

danych BDOT500, GESUT, uzgodnionych pod kątem wzajemnych relacji między obiektami 

wraz z wykonaną redakcją mapy dla skali 1:500. 

 

Etap 6 (Ujawnienie władających sieciami i uzgodnienie bazy GESUT z władającymi sieciami – 

założenie inicjalnej bazy GESUT ) 

W ramach tego Etapu prac w roboczej bazie GESUT zostaną ujawnieni władający poszczegól-

nymi sieciami uzbrojenia terenu. Wykonawca uzgodni roboczą bazę danych ewidencji sieci 

uzbrojenia terenu ze stanem wynikającym z dokumentacji prowadzonej przez podmioty włada-

jące tymi sieciami oraz wprowadzi niezbędne zmian do bazy GESUT. 

Efektem końcowym Etapu 6 będzie przekazanie Zamawiającemu inicjalnej bazy GESUT 

uzgodnionej z władającymi poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu oraz zasilenie bazy 

przekazanej w Etapie 3  zmianami wynikającymi z realizacji Etapu 6.  

 

 

 
 

 


