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Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) 

Wsparcie działań merytorycznych realizowanych w projekcie enviDMS  kartograficznych 

opracowań tematycznych w postaci map hydrograficznych 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wsparcie działań merytorycznych realizowanych 

w projekcie enviDMS w zakresie kartograficznych opracowań tematycznych w postaci 

map hydrograficznych. 

2. Podstawowe źródło informacji na temat zakresu tematycznego map hydrograficznych  

wykonywanych i udostępnianych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną stanowią: 

1) standardy HYDRO10k, HYDRO50k, KARTOH10k i KARTOH50k w Załączniku do 

OPZ,  

2) inne wytyczne przekazane przez Zamawiającego przekazane w trakcie realizacji  

Umowy. 

3. Wsparcie działań obejmować będzie w szczególności: 

1) weryfikację, opiniowanie i przygotowanie dokumentów wskazanych przez 

Zamawiającego, w szczególności dokumentów dotyczących: 

a) modelu bazy danych HYDRO10k i HYDRO50k, 

b) zasad  gromadzenia i aktualizacji baz danych HYDRO10k i HYDRO50k, 

c) zasad redakcji kartograficznej opracowań tematycznych w postaci cyfrowych map 

hydrograficznych  KARTOH10k i KARTOH50k, 

d) innych związanych z przedmiotem zamówienia; 

2) udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego związanych 

z przedmiotem zamówienia, 

3) uczestnictwo w konferencjach branżowych w charakterze eksperta, 

4) tłumaczenia merytoryczne na język angielski, 

5) inne prace związane z przedmiotem zamówienia. 

4. Zadania wymagające bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami Zamawiającego będą 

realizowane przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego oraz w miejscach wskazanych 

przez Zamawiającego, określonych potrzebami Zamawiającego. 

5. Zadania nie wymagające bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami Zamawiającego 

mogą być realizowane przez Wykonawcę w jego siedzibie. 

6. Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelką wymaganą, będącą w posiadaniu 

Zamawiającego, dokumentację techniczną dotyczącą realizowanych zadań. 

7. Zamawiający wymaga, aby przekazywana przez Wykonawcę dokumentacja była w języku 

polskim (lub angielskim), w formie elektronicznej. Na życzenie Zamawiającego 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację w wersji papierowej. 

8. Realizacja Projektu enviDMS jest współfinansowana ze środków Mechanizmu 

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009–2014, w ramach 

Programu Operacyjnego PL03: Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań 

kontrolnych, w związku z tym Wykonawca zobowiązany będzie na wszystkich 
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dostarczonych produktach oraz dokumentach umieszczać właściwe informacje oraz 

elementy promocyjne wymagane w wytycznych wskazanego Programu Operacyjnego. 

Elementy Systemu Identyfikacji Wizualnej Projektu enviDMS zostaną przekazane 

Wykonawcy po podpisaniu umowy. 

9. Autorskie prawa majątkowe do wykonanych produktów przechodzą na Głównego 

Geodetę Kraju. 

10. Zamawiający zastrzega sobie, że realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie 

we ścisłej współpracy Wykonawcy z Zamawiającym. W szczególności Zamawiający 

zastrzega sobie prawo między innymi do: 

1) zgłaszania uwag i proponowania zmian na każdym etapie prac, 

2) organizowania spotkań roboczych w miejscu i terminie ustalonym przez 

Zamawiającego, 

3) żądania od Wykonawcy przedstawiania wyników prac cząstkowych 

dotyczących realizowanych usług wsparcia, na każdym etapie prac. 

11. Załączniki do OPZ:  

1) standardy opracowania HYDRO10k, HYDRO50k, KARTOH10k, KARTOH50, 

2) wzór formularza zlecenia zadania, 

3) wzór protokołu potwierdzenia wykonania zadania. 


