Załącznik nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest inwentaryzacja stanu punktów szczegółowej osnowy
wysokościowej na terenie powiatu konińskiego.
I. Charakterystyka obiektu:
Powiat koniński obejmuje terytorium położone w środkowej części Polski, na
wschodnich krańcach Wielkopolski. Zajmuje powierzchnię 1.578.7 km2, co plansuje go
pod tym względem na czwartym miejscu w województwie i pozwala zaliczyć do
największych powiatów w kraju. Zajmowany teren wchodzi w skład pasa nizin w obrębie
Niziny Wielkopolskiej. W centralnej części powiatu rozpościera się dolina Warty. Na
północ i południe od niej, wznoszą się zróżnicowane obszary wysoczyzn, na północy
dodatkowo urozmaicone przez 23 jeziora polodowcowe. Terytorium powiatu jest ubogo
wyposażone w użyteczne zasoby naturalne. Największym eksploatowanym bogactwem
jest węgiel brunatny, którego złoża położone są na północ od Konina.
Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny (PZGiK) w powiecie Konińskim
prowadzony jest dla 14 jednostek administracyjnych, w tym pięciu gmin miejskowiejskich: Golina, Kleczew, Rychwał, Sompolno, Ślesin oraz dziewięciu gmin wiejskich:
Grodziec, Kazimierz Biskupi, Kramsk, Krzymów, Rzgów, Skulsk, Stare Miasto,
Wierzbinek, Wilczyn, obejmujących łącznie 19 jednostek ewidencyjnych (miasta Golina,
Kleczew, Rychwał, Sompolno, Ślesin stanowią odrębne jednostki ewidencyjne,
tworzących rejestr ewidencji gruntów i budynków (EGiB).
II. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Przedmiot zamówienia został podzielony:
Część I: na terenie gmin : Stare Miasto, Krzymów, Kramsk, Grodziec, Rzgów szacowana liczba punktów osnowy: 1321
Część II : na terenie gmin :Rychwał, Golina, Kazimierz Biskupi, Kleczew, Wilczyn,
Skulsk, Wierzbinek - szacowana liczba punktów osnowy: 1282,
łącznie dla całości przedmiotu zamówienia szacowana liczba punktów osnowy wynosi
około 2603
Termin realizacji zamówienia :
- do dnia 16 listopada 2020r.
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III. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/ rachunku wystawionej na Zamawiającego, wraz
z podpisanym przez Zamawiającego protokołem odbioru końcowego.
IV. Przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z:
1) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 276 ze zmianami);
2) 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);
3) 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. z 2011 r.
Nr 263, poz. 1572);
4) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w
sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1183);
5) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie
państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1247 ze zm.);
6) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia
1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
(Dz.U. z 1999 r. Nr 45, poz. 454, ze zm.).
W przypadku wystąpienia zmian w przepisach z zakresu geodezji i kartografii
przedmiotowe zadanie należy wykonać z uwzględnieniem tych przepisów, po
uzgodnieniu z geodetą powiatowym.
V. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający
uprawnienia do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych, o których mowa w art.
11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. uprawnienia z zakresu I – Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 276 ze zmianami),
VI. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani równoważnych.
VII. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
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VIII. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843).
IX. Zamawiający może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie
powierzy podwykonawcom i podania firm podwykonawców. Wykonanie prac w
podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie
obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca
odpowiada za działania podwykonawców, jak za własne. Jakakolwiek przerwa w
realizacji przedmiotu umowy, wynikająca z braku podwykonawcy, będzie traktowana
jako wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do
zmiany warunków umownych.
X. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz.
1843).
XI. Ze względu na specyfikę czynności wykonywanych w ramach przedmiotu
zamówienia, Zamawiający nie wskazuje na obowiązek zatrudnienia przez Wykonawcę
pracowników na umowę o pracę, określony w art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843).
XII. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia nie wprowadzono wymagań w
zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 29 ust. 5 i art.
30 ust. 9 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
2019 poz. 1843).
XIII. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie przewiduje się
przeprowadzenia aukcji elektronicznej ani zawarcia umowy ramowej.
XIV. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonany zostanie wybór Wykonawcy, za obopólną zgodą stron, w
zakresie wynagrodzenia, w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i
usług (VAT). Zmiany te mogą być wprowadzone do umowy według następujących
zasad:
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1) wynagrodzenie, za wykonanie zamówienia może zostać podwyższone lub obniżone
na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, zawierający w szczególności
wyliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku ze zmianą stawki podatku
oraz wykazanie (wraz z załączeniem dowodów, jeśli będzie taka możliwość) wpływu
zmiany na koszty wykonywania umowy przez Wykonawcę;
2) kwota, o jaką może zostać zmienione wynagrodzenie, nie może być wyższa niż
wynikająca ze zmiany przepisów prawa, w szczególności wartość wynagrodzenia
umownego brutto może ulec zmianie o kwotę równą różnicy w kwocie podatku
od towarów i usług obliczonego przy zastosowaniu zmienionej stawki, jednakże
wyłącznie co do części wynagrodzenia za usługi, których do dnia zmiany stawki
podatku VAT jeszcze nie zakończono,
XV. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie, której dokonany zostanie wybór Wykonawcy, za obopólną zgodą stron, w
zakresie terminu realizacji przedmiotu zamówienia – w przypadku:
1) działania siły wyższej (tj. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki
zewnętrzne, którego zaistnienia lub skutków nie można było przewidzieć przy
zachowaniu należytej staranności, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu
lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach),
niezależnej od Zamawiającego i Wykonawcy, której nie można było przewidzieć i która
nie pozwala na kontynuację prac będących przedmiotem umowy w dotychczasowym jej
kształcie - o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu umowy, jednak
nie dłuższy niż przewidywany czas trwania przeszkody,
2) wystąpienia okoliczności technicznych po stronie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej, w szczególności związanych z awarią systemu informatycznego do
prowadzenia baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności
- o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu umowy (w szczególności –
o czas trwania awarii), jednak nie dłuższy niż przewidywany czas trwania przeszkody,
3) wystąpienia opóźnień wynikających z okoliczności niezależnych od Wykonawcy, które
ujawniły się podczas prac związanych z realizacją przedmiotu Umowy lub których
skutków Strony nie były w stanie zminimalizować, pomimo zachowania należytej
staranności.
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XVI. W przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionej w pkt XVI
- termin umowny ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania
przedmiotu Umowy, jednak nie dłuższy niż przewidywany czas trwania przeszkody.
XVII. Zmiana terminu realizacji Umowy nie powoduje zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy.
XVIII. W przypadku zmiany obowiązującego prawa - w zakresie mającym wpływ
na realizację obowiązków umownych - Zamawiający dopuszcza obustronnie uzgodnioną
zmianę treści umowy, wynikającą z nowelizacji przepisów, zmierzającą do uzyskania
zgodności zapisów umowy z obowiązującym prawem. Zmiana będzie obowiązywać nie
wcześniej niż wejście w życie przepisów będących jej podstawą.
XIX. W przypadku zmian organizacyjnych u Wykonawcy lub Zamawiającego, w tym
również związanych z następstwem prawnym podmiotów, Zamawiający dopuszcza
zmianę treści umowy w tym przedmiocie, zmierzającą do uzyskania zgodności zapisów
ze stanem faktycznym.

