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Załącznik nr 2 do Zaproszenia 

do umowy nr ……………. z dnia ............2020 r. 

 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
WARUNKI TECHNICZNE 

wykonania przewiązań granicznych podstawowych osnów wysokościowych  
Rzeczpospolitej Polskiej i Ukrainy 

 

I. Określenie warunków technicznych realizacji zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pomiaru metodą geometrycznej niwelacji precyzyjnej na 

dystansie ok. 33.5 km, dla dwóch przewiązań granicznych Chełm-Kowel, Przemyśl-Lwów, 

stabilizacja 1 punktu ściennego, opracowanie danych pomiarowych dla 21 odcinków niwelacyjnych 

oraz sporządzenie dokumentacji technicznej. 

2. Zamówienie należy wykonać zgodnie ze standardem technicznym określonym w rozporządzeniu 

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. Niezależnie od standardu określonego w ust. 2 stosować należy przepisy i uregulowania zawarte 

w poniższych dokumentach:  

1) ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz.276 z 

późn. zm.); 

2) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z 

późn. zm.); 

3) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142 z późn. zm.); 

4) rozporządzeniu 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) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego 

systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1247 z późn. zm.); 

6) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. 

w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 45, 

poz. 454) wraz ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Rozwoju 

Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 89) i zmianami 

rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 maja 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. 

poz.1086). 

4. W przypadku wprowadzenia w życie innych lub nowelizacji obowiązujących standardów 

technicznych nie będą one miały zastosowania do prac będących w toku. 

II. Szczegółowy zakres prac objętych zamówieniem 

1. Pobranie materiałów geodezyjnych z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (dalej GUGiK). 

2. Zaprojektowanie lokalizacji i stabilizacja nowego reperu ściennego za zniszczony punkt 17640102. 

Stabilizację reperu należy  wykonać nie później niż w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy. 

3. Wykonanie dwukrotnego pomiaru przewyższeń odcinka dowiązującego nowo zastabilizowany reper 

do punktu o nr 17640101. 

4. Sporządzenie wykazów reperów dla przewiązań granicznych Chełm-Kowel i Przemyśl-Lwów. 

5. Wykonanie dwukrotnego pomiaru przewyższeń za zaplanowanych przewiązań (w kierunku 

głównym i powrotnym) metodą geometrycznej niwelacji precyzyjnej. 

6. Sporządzenie zestawień przewyższeń dla poszczególnych odcinków niwelacyjnych. 

7. Wykonanie wstępnej kontroli wykonanego pomiaru poprzez porównanie z pomiarem archiwalnym. 

8. Opracowanie sprawozdania technicznego wraz z oceną dokładności wykonanego pomiaru. 

9. Sporządzenie 2 kompletów dokumentacji technicznej. 
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10. Wykonanie laboratoryjnego badania sprzętu pomiarowego (kalibracja) i okresowe sprawdzenie 

sprzętu w terenie. 

11. Prowadzenie roboczych uzgodnień ze stroną ukraińska. 

 

III. Wykonanie pomiarów  

1. Pomiar należy wykonać wg kryteriów obowiązujących w pomiarach podstawowej osnowy 

wysokościowej 2 klasy. Szacowana długość linii niwelacyjnych do pomiaru wynosi około 33,50 

km. Należy dążyć do wykonania pomiarów równocześnie z zespołem ukraińskim; w przypadku 

gdy takie wykonanie byłoby niemożliwe, odstęp czasu między pomiarem metodą geometrycznej 

niwelacji precyzyjnej przez zespół polski i ukraiński nie może przekroczyć 3 miesięcy. 

2. Współrzędne mierzonych znaków podziemnych należy określić z dokładnością nie mniejszą niż 

0,1 m względem poziomej osnowy geodezyjnej, a współrzędne pozostałych znaków 

wysokościowych (ziemnych i ściennych) z dokładnością nie mniejszą niż 0,5 m za pomocą 

odbiornika nawigacyjnego GNSS. 

IV. Procedury administracyjne 

Dla uzgodnienia szczegółów technicznych należy przewidzieć organizację spotkania roboczego 

z wykonawcą prac zespołu ukraińskiego. Załatwianie wszelkich formalności granicznych (uzyskanie 

wymaganych zezwoleń, odprawa celna sprzętu pomiarowego, ubezpieczenia itp.) oraz ponoszenie 

wszelkich opłat leży w gestii wykonawcy. Główny Urząd Geodezji i Kartografii wystąpi do 

odpowiednich urzędów państwowych z wnioskiem o umożliwienie sprawnego wykonania pomiaru 

przez granicę państwa, Członkowie zespołu pomiarowego muszą posiadać aktualne paszporty 

umożliwiające przekroczenie granicy na teren Ukrainy. 

V. Dokumentacja techniczna 

1. Dokumentację techniczną należy sporządzić w formie elektronicznej; wszystkie dokumenty 

polowe w wersji analogowej powinny być przetworzone do formy elektronicznej, przy 

jednoczesnym zachowaniu i przekazaniu oryginałów. 

2. Dokumentacja techniczna powinna zawierać dokumenty określone w rozporządzeniu MAiC ws. 

osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, w tym: 

1) sprawozdanie techniczne opisujące całość prac w wersji analogowej i cyfrowej (w wersji 

cyfrowej w formacie kompatybilnym z Microsoft Word); 

2) tabelaryczne zestawienie przewyższeń dla poszczególnych odcinków niwelacyjnych (tylko w 

wersji cyfrowej); 

3. Płyty CDROM z dokumentami elektronicznymi, a także dokumenty analogowe na stronach 

tytułowych należy oznaczyć logotypem Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii; wzór logotypu 

przekaże Zamawiający.  

 

 

Załączniki: 

 Szkice rozmieszczenia reperów przewiązań granicznych: Chełm–Kowel i Przemyśl-Lwów. 
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