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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków
do zgodności z modelem pojęciowym określonym w rozporządzeniu
w sprawie ewidencji gruntów i budynków
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Kontekst formalno-prawny przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, zawartymi w szczególności w:
1) ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne
(jt.Dz. U. z 2016 r. poz. 1629);
2)

rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn.29 marca 2001
r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (jt. Dz.U z 2016 r. poz.1034)

3) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409, z późn. zm.);
4) ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903
z późn. zm.);
5) rozporządzeniu 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);
6) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego
systemu informacji o nieruchomościach (Dz.U. z 2013 r. poz. 249);
7) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada
2011 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz
ortofotomapy i numerycznego modelu terenu (Dz.U. Nr 263, poz. 1571),
oraz obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 września 2012 r.
o sprostowaniu błędów (Dz. U. poz.1011);
8) rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r.
w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. poz. 125);
9) rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn.2 listop.2015 r. w sprawie
bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U z 2015 r.
poz.2028);
10) rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r.
w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (Dz. U. poz. 1183);
11) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej
Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. Nr 112 poz. 1316 z późn. zm.).

GKN.272.2.2017

II.

3

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do przeprowadzenia modernizacji
EGiB - w zakresie danych dotyczących:
a) budynków (aktualizacja terenowa, uzupełnienie atrybutów i podział na bloki)
b) obiektów trwale związanych z budynkami (już są w bazie EGiB)
c) weryfikacja prawidłowości oznaczenia i zasięgu terenów zabudowanych
d) uzupełnienia bazy EGiB w aplikacji EWMAPA na podstawie obiektów
umieszczonych obecnie na warstwach mapy numerycznej (budynki, użytki
gruntowe)
2) opracowanie i wyłożenie do wglądu zainteresowanych projektu operatu opisowokartograficznego, udział w rozpatrzeniu zastrzeżeń zgłoszonych do tego operatu
w trakcie jego wyłożenia oraz wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych
do wprowadzenia zmian w projekcie operatu opisowo-kartograficznego
wynikających z uwzględnionych zastrzeżeń;
3) wprowadzenie do systemu teleinformatycznego starostwa utworzonych przez
wykonawcę zbiorów danych EGiB

2. Warunki realizacji prac geodezyjnych związanych z modernizacją EGiB określają
postanowienia rozdziału III i IV, zaś ich zasięg terytorialny oraz szczegółowy zakres
określa Projekt modernizacji EGiB dla jednostki ewidencyjnej gm. Huszlew
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego OPZ.

III.

Ogólne warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia
1. Przy tworzeniu, w ramach przedmiotu zamówienia, zbiorów danych przestrzennych
stosuje się układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000, o którym mowa
w i 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie
państwowego systemu odniesień przestrzennych.
2. Do realizacji przedmiotu zamówienia wykorzystuje się materiały zgromadzone
w PZGiK, jeżeli zawierają one wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych
lub wysokościowych o odpowiedniej jakości. Analizy jakości materiałów PZGiK, w
tym ich wiarygodności, dokonuje Wykonawca. W razie wątpliwości dotyczących
sposobu wykorzystania materiałów PZGiK, Wykonawca dokonuje uzgodnień w tym
zakresie z geodetą powiatowym. Wyniki przeprowadzonej analizy materiałów PZGiK
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oraz ewentualnych uzgodnień z geodetą powiatowym Wykonawca dokumentuje
w raporcie.
3. Materiały PZGiK zawierające wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych
w układzie 1965 lub układach lokalnych wykorzystuje się do realizacji przedmiotu
zamówienia po uprzednim przeliczeniu współrzędnych punktów osnowy geodezyjnej
oraz punktów sytuacyjnych, w tym punktów granicznych, z układu 1965
lub z układów lokalnych do układu PL-2000.
4. Do obliczenia współrzędnych punktów granicznych oraz punktów wyznaczających
kontury budynków usytuowanych w odległości nie większej niż 0,5 m od granicy
nieruchomości, może być wykorzystywana zmodernizowana osnowa pomiarowa,
jeżeli po wyrównaniu błąd średni położenia jej punktów względem osnowy 1 klasy nie
jest większy niż 0,22 m, przy założeniu normalnego rozkładu błędów.
5. Niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia
jej podpisania, Wykonawca przekaże Zamawiającemu harmonogram realizacji prac
geodezyjnych objętych zamówieniem. Harmonogram ten powinien określać w
szczególności terminy:
1) rozpoczęcia i zakończenia prac geodezyjnych mających na celu pozyskanie
danych dotyczących:
a) budynków,
b) konturów użytków gruntowych ( Br, B, Bi. Bp, Bz, Ba);
2) rozpoczęcia i zakończenia czynności związanych z opracowaniem projektu
operatu opisowo-kartograficznego;
6. Starosta udostępni nieodpłatnie Wykonawcy komplet danych i materiałów,
zgromadzonych w powiatowej części PZGiK, niezbędnych do wykonania przedmiotu
zamówienia, w terminach uzgodnionych pisemnie z Wykonawcą, dostosowanych
do harmonogramu, o którym mowa w ust. 14. Zbiory danych cyfrowych zostaną
udostępnione na serwerze ftp Wykonawcy, którego dane dostępowe zostaną
przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę niezwłocznie po podpisaniu umowy,
nie później niż w terminie 14 dni od jej podpisania. Za zgodą stron dane te mogą
zostać udostępnione w inny sposób.
Zbiory danych EGiB, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, Starosta
udostępni Wykonawcy w postaci plików danych zapisanych zgodnie ze schematem
aplikacyjnym GML, zawartym w załączniku nr 1a do rozporządzenia w sprawie
EGiB, lub w innym uzgodnionym przez zainteresowane strony formacie danych,
zapewniającym utworzenie nowych wersji obiektów bazy danych EGiB lub nowych
obiektów tej bazy z zachowaniem historii zmian dokonanych w modernizowanym
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lub konwertowanym i aktualizowanym zbiorze danych.
7. W przypadku wprowadzenia przez Starostę zmian w cyfrowych zbiorach danych,
których kopie zostały udostępnione Wykonawcy, Starosta udostępni Wykonawcy
ponownie kopie tych zbiorów danych, zawierających wprowadzone zmiany,
w terminie dostosowanym do harmonogramu, o którym mowa w ust. 14.
8. Operaty techniczne PZGiK, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, Starosta
udostępni Wykonawcy na okres niezbędny do ich wykorzystania, nie dłuższy jednak
niż 14 dni, lub przekaże kopie tych operatów. O operatach technicznych przyjętych do
PZGiK w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, po udostępnieniu materiałów
PZGiK zgodnie z uzgodnieniami, o których mowa w ust. 16, Starosta będzie
informował na bieżąco Wykonawcę i uzgadniał z nim sposób i termin ich
udostępnienia.
9. Zamawiający udostępni Wykonawcy oprogramowanie przeznaczone do walidacji
zbiorów danych EGiB utworzonych przez Wykonawcę w wyniku realizacji
przedmiotu zamówienia. Pozytywny wynik walidacji będzie jednym z podstawowych
warunków odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia.

IV.

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie modernizacji ewidencji
gruntów i budynków

1. W ramach modernizacji EGiB do zadań Wykonawcy należeć będzie:
1) przeprowadzenie analizy materiałów PZGiK uzyskanych od Zamawiającego oraz
dokonanie w niezbędnym zakresie uzgodnień z Geodetą Powiatowym w sprawie
sposobu wykorzystania tych materiałów przy realizacji przedmiotu zamówienia;
2) wykonanie prac geodezyjnych w celu pozyskania w niezbędnym zakresie,
wynikającym z projektów modernizacji EGiB, stanowiących załącznik nr …1.. do
niniejszego OPZ, danych umożliwiających modernizację EGiB oraz dostosowanie
bazy danych EGiB do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym danych
ewidencji gruntów i budynków;
3) opracowanie przez Wykonawcę projektu operatu opisowo-kartograficznego,
o którym mowa w art. 24a ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;
4) wyłożenie, zgodnie z zasadami określonymi w art. 24a ust. 4 ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne, projektu operatu opisowo-kartograficznego oraz
udział w rozpatrzeniu uwag zgłoszonych do projektu operatu opisowokartograficznego, o którym mowa w art. 24a ust. 7 ustawy Prawa geodezyjne
i kartograficzne;
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5) utworzenie (w cz.graficznej – EWMAPY) bazy EGiB zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn.2.11.2015 r. w/s bazy danych obiektów
topograficznych oraz mapy zasadniczej
2. Wybór metody pomiarów sytuacyjnych realizowanych w ramach niniejszego zamówienia
należy do Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
3. Geodezyjne pomiary fotogrametryczne lub geodezyjne pomiary kartometryczne mogą być
stosowane przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli utworzony dla
potrzeb
tego
pomiaru
model
terenu
lub
opracowana
ortofotomapa,
a także organizacja i technika pomiaru zapewnią określenie położenia szczegółów
terenowych względem osnowy geodezyjnej 1 klasy z błędem średnim nie większym niż
0,17 m, przy założeniu rozkładu normalnego błędów pomiaru.
4. W celu sprawdzenia, czy spełniony jest warunek, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca
przed rozpoczęciem produkcyjnego wykonywania pomiarów, wykona pomiary kontrolne
tych samych punktów sytuacyjnych, równomiernie rozłożonych na obszarze opracowania,
w tym położonych na skrajach tego obszaru, metodą fotogrametryczną lub
kartometryczną oraz techniką RTN, w liczbie co najmniej 10 punktów na każde 100 ha
obszaru opracowania. Pozytywny wynik pomiarów kontrolnych będzie miał miejsce,
jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące warunki:
1)
68,3 % odchyleń liniowych na punktach kontrolnych nie przekroczy 0,19 m;
2)
95,4 % odchyleń liniowych na punktach kontrolnych nie przekroczy 0,38 m,
3)

maksymalne odchylenie liniowe na punktach kontrolnych nie przekroczy
0,57 m.
5. Pomiary kontrolne techniką RTN, na zasadach określonych w ust. 4, Wykonawca wykona
także po zakończeniu geodezyjnych pomiarów fotogrametrycznych lub geodezyjnych
pomiarów kartometrycznych, przed przekazaniem przedmiotu zamówienia do odbioru
przez Zamawiającego.
6. Wyniki pomiarów i obliczeń kontrolnych Wykonawca dołączy do operatu technicznego.
7. Kryteria oceny jakości geodezyjnych pomiarów fotogrametrycznych lub geodezyjnych
pomiarów kartometrycznych określone w ust. 4 stosowane będą przez Zamawiającego na
etapie odbioru przedmiotu zamówienia.
8.
Zdjęcia lotnicze oraz ortofotomapa opracowane przez Wykonawcę w celu realizacji
przedmiotu zamówienia nie podlegają przekazaniu do PZGiK. Wykonawca obowiązany
jest jedynie do załączenia kopii zdjęć oraz ortofotomapy wraz z danymi aerotriangulacji

9.

do protokołu przekazania produktów wytworzonych w wyniku realizacji umowy, w
celu ich wykorzystania przez Zamawiającego w procesie weryfikacji tych produktów,
rozpatrywania uwag do projektu operatu opisowo-kartograficznego oraz zarzutów do
danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków po zakończeniu jej modernizacji.
Geodezyjne pomiary fotogrametryczne lub geodezyjne pomiary kartometryczne

GKN.272.2.2017

7

Wykonawca uzupełni geodezyjnymi pomiarami terenowymi, jeżeli identyfikacja
szczegółów sytuacyjnych na modelu terenu lub na ortofotomapie będzie niepełna
lub niejednoznaczna, w szczególności gdy zajdzie potrzeba doprecyzowania danych
określających kontury budynków położonych w bezpośrednim sąsiedztwie granicy
działki ewidencyjnej lub na tej granicy.
10.

Wykonawca doprowadzi wartości atrybutów OFU, OZU i OZK oraz relacje między
nimi do zgodności z obowiązującą systematyką użytków gruntowych, dopuszczalnymi
oznaczeniami klas bonitacyjnych, a także dopuszczalnymi oznaczeniami klasoużytków
określonymi w załączniku nr 1a do rozporządzenia w sprawie EGiB. W szczególności
zadanie to dotyczy oznaczeń, takich jak: B-RV, B-ŁIV, B-PsV, B-LsV, B-Ls, B-N.

11. Zadanie, o którym mowa w ust. 10 Wykonawca wykona na podstawie dostępnych
materiałów PZGiK lub innych dokumentów udostępnionych przez starostę, a w razie ich
braku lub gdy udostępnione dokumenty są niewystarczające, w drodze odpowiednich
czynności terenowych, takich jak oględziny, geodezyjny pomiar sytuacyjny, a także
wyjaśnień i dokumentów udostępnionych Wykonawcy przez właścicieli lub władających
nieruchomościami. W przypadku ustalenia, że rozpatrywane grunty są gruntami rolnymi
zabudowanymi, Wykonawca zmieni ww. oznaczenia odpowiednio na: Br-RV, Br-ŁIV,
Br-PsV, Br-(OZU-OZK), Br-(OZU-OZK), Br-(OZU-OZK). Nieznane wartości atrybutów
OZU OZK dla gruntów rolnych zabudowanych Wykonawca ustali stosując zasady
określone w Części VIII załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12
września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
W przypadku ustalenia, że rozpatrywane grunty są terenami mieszkaniowymi
wchodzącymi w skład gruntów zabudowanych i zurbanizowanych Wykonawca nada tym
użytkom oznaczenia B, wyłączając te grunty z klasyfikacji gleboznawczej.
12. Podstawą zmiany oznaczenia typu: B-RV, B-ŁIV, B-PsV, B-LsV, B-Ls, B-N
na oznaczenia typu: Br-RV, Br-ŁIV, Br-PsV, Br-(OZU-OZK), Br-(OZU-OZK), Br(OZU-OZK), bez przeprowadzania dodatkowych wyjaśnień, jest występowanie
w granicach badanego klasoużytku budynków gospodarstw rolnych, zaliczonych
wg PKOB do klasy 1271 lub wg KŚT do rodzaju oznaczonego symbolem 108.
13. W odniesieniu do klasoużytków oznaczonych w dotychczasowej EGiB symbolami typu
Ba-RIVa, Ba-PsV, Ba-ŁV, Bi-RIIIb, Bi-PsVI lub Bi-ŁIV Wykonawca wprowadzi
oznaczenia odpowiednio Ba oraz Bi, wyłączając te grunty z klasyfikacji gleboznawczej.
14.

W przypadku występowania w dotychczasowej bazie danych EGiB oznaczeń
klasoużytków typu Bp-RIVb, Bp-PsIII lub Bp-ŁIV Wykonawca we współpracy
ze Starostą ustali, czy oznaczenia te dotyczą „zurbanizowanych terenów
niezabudowanych lub w trakcie zabudowy”, o których jest mowa w pkt 15 załącznika
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nr 6 do rozporządzenia, czy też użytków rolnych przeznaczonych w miejscowym planie
zagospodarowania na cele budowlane. Jeżeli zachodzi przypadek pierwszy,
to Wykonawca nada odpowiednim gruntom oznaczenie Bp, wyłączając te grunty
z klasyfikacji gleboznawczej, zaś w przypadku drugim usunie z oznaczeń tych gruntów
symbol Bp pozostawiając oznaczenia odpowiednie dla użytków rolnych, np. RIVb,
PsIII, ŁV.
15.

Budynkom ujawnionych w EGiB przed dostosowaniem systemu teleinformatycznego
do zgodności z przepisami rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29
listopada 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów
i budynków (Dz. U. poz. 1551) Wykonawca nada status wybudowany, jeżeli taki status
nie został nadany wcześniej, lub status w budowie, jeżeli taki status wynikać będzie z
dokumentów udostępnionych Wykonawcy przez zamawiającego, i zostanie on
potwierdzony przez Wykonawcę w drodze oględzin.

16.

W odniesieniu do budynków o statusie wybudowany lub w budowie, ujawnionych
w EGiB bez atrybutu geometria, Wykonawca uzupełni bazę danych EGiB w tym
zakresie na podstawie materiałów PZGiK, a w przypadku braku takich materiałów,
pozyska odpowiednie dane geometryczne i ewentualnie brakujące dane opisowe
w drodze wywiadu terenowego oraz geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych. Szacuje się,
że na obszarze objętym przedmiotem zamówienia, zadanie to dotyczyć będzie 70
budynków, z tym że obowiązek pozyskania danych geometrycznych w drodze
geodezyjnego pomiaru sytuacyjnego dotyczyć będzie ok.50 budynków.

17.

Atrybut ważność od, zdefiniowany w katalogu obiektów, który jest częścią załącznika
nr 1a do rozporządzenia w sprawie EGiB, Wykonawca ustali wyłącznie w odniesieniu
do budynków, które zostaną ujawnione w bazie EGiB po raz pierwszy
w ramach procesu modernizacji.

18.

Wartości atrybutu numer rejestru zabytków Wykonawca pozyska z rejestru zabytków
prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Pomocniczo
Wykonawca może wykorzystać do ustalenia tego atrybutu krajową oraz gminną
ewidencję zabytków.

19. Źródłami danych geometrycznych o budynkach, blokach budynków oraz obiektach
trwale związanych z budynkami jest:
1) dokumentacja zgromadzona w PZGiK;
2) dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę w wyniku wykonanych przez niego
geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych;
3) dokumentacja architektoniczno-budowlana (np. pozyskana od Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łosicach)
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20. W przypadku wykorzystania istniejących materiałów PZGiK do ustalenia
współrzędnych punktów niezbędnych do sporządzenia numerycznego opisu konturów
budynków, bloków budynków oraz obiektów trwale związanych z budynkami
Wykonawca obliczy te współrzędne na podstawie danych obserwacyjnych zawartych w
operatach technicznych.
21. Źródłami danych dotyczących głównych funkcji budynków oraz innych funkcji
budynków są:
1) dokumentacja architektoniczno-budowlana,
2) oględziny i informacje uzyskane od właścicieli nieruchomości lub władających nimi;
3) BDOT10k.
22. Wykonawca zweryfikuje, zaktualizuje lub uzupełni dane adresowe dotyczące działek
ewidencyjnych, budynków oraz samodzielnych lokali na podstawie informacji
zawartych w bazie danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek
podziałów terytorialnych kraju (PRG).
23. W przypadku gdy Zamawiający poinformuje Wykonawcę, że baza PRG nie zawiera dla
obszaru objętego zamówieniem aktualnych danych adresowych, zadanie,
o którym mowa w ust. 21, Wykonawca zrealizuje na podstawie danych zawartych
w ewidencji miejscowości ulic i adresów, w takim zakresie, w jakim ewidencja to
umożliwi.
24.

Źródłami danych niezbędnych do ustalenia dla obiektów klasy EGB_Budynek
wartości atrybutów „powierzchnia użytkowa budynku z obmiarów (PEB)” oraz
„powierzchnia użytkowa pomieszczeń przynależnych do lokali w budynku (PPB)” są:

1) księgi wieczyste założone dla nieruchomości lokalowych lub budynkowych;
2) akty notarialne dotyczące nieruchomości lokalowych lub budynkowych;
3) dokumentacja, o której mowa w art. 2 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o
własności lokali.
Zamówienie niniejsze nie stawia wymogu przeprowadzania nowych ustaleń dla
określenia tego atrybutu.
25. Źródłem danych niezbędnych do ustalenia wartości atrybutu „powierzchnia użytkowa
budynku wg projektu budowlanego (PEBP) dla obiektów klasy EGB_Budynek
są projekty budowlane gromadzone przez organy administracji architektonicznobudowlanej.
26.
W skład operatów technicznych, przekazywanych Zamawiającemu, oprócz
dokumentów, o których mowa w § 71 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych
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oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, wejdą także :
1) dokumenty zawierające wyniki przeprowadzonych analiz i raporty, o których
mowa w SOPZ;
2) arkusze inwentaryzacyjne budynków
3) kopie dokumentów pozyskanych przez Wykonawcę od osób trzecich
i wykorzystanych do realizacji przedmiotu zamówienia.V. Informacje końcowe
1. Obiekty trwale związane z budynkami są przechowywane w „roboczej bazie danych”
utworzonej w r.2014 na etapie opracowywania BDOT500
2. Załącznikiem do niniejszego SOPZ jest „Projekt modernizacji ewidencji gruntów
i budynków gm. Huszlew”

Załącznik do niniejszego OPZ stanowi „Projekt modernizacji ewidencji gruntów i
budynków gm. Huszlew”.

