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Załącznik nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia modernizacji ewidencji gruntów i budynków  
dla jednostki ewidencyjnej Puszczykowo (Id 302102) 

 

MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW – TERMINY REALIZACJI PRAC 

Lp. Zakres prac Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 
 Etap I   

  Wymagany 
procent 
zaawansowania 
prac 

  

1. Wykonawca ma za zadanie wykonanie prac: 

1. przedstawienie szczegółowego harmonogramu 
projektu, dotyczącego wykonania 
poszczególnych etapów realizacji przedmiotu 
zamówienia, w terminie do 14 dni 
kalendarzowych od dnia podpisania umowy, 

2. dokonanie analizy pobranych materiałów, w 
tym przeprowadzenie analizy istniejącej 
osnowy, 

3. wykonanie wywiadu terenowego, o którym 
mowa w § 7 rozporządzenia ws. standardów, 
dotyczącego porównania materiałów ewidencji 
gruntów i budynków zawartych w PZGiK ze 
stanem faktycznym, 

4. wykonanie prac polegających na pomiarze 
uzupełniającym budynków, granic działek oraz 
zmienionych konturów użytków gruntowych, w 
zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, 

5. wykonanie badania uzupełniającego stanów 
prawnych nieruchomości na podstawie ksiąg 
wieczystych oraz dokumentów zgromadzonych 
w operacie ewidencyjnym, 

6. sporządzenie wykazu działek dla których 
zostanie wykonana aktualizacja operatu 
gleboznawczej klasyfikacji gruntów, 

7. przygotowanie stosownej dokumentacji z 
realizacji ww prac w celu ich weryfikacji 

 

100% 

 

 

100% 

100% 

 

 

min. 50% 

 

min. 50% 

100% 

 

100% 

 do 28.09.2018  

 

2. Przekazanie przez Wykonawcę dokumentacji z realizacji ww. prac 28.09.2018 do 28.09.2018 

termin obligatoryjny 

dla Wykonawcy 
3. Kontrola przez Zamawiającego 01.10.2018 09.10.2018 
4. Wprowadzenie przez Wykonawcę uwag pokontrolnych 10.10.2018 19.10.2018 
5. Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji do ponownej kontroli 19.10.2018 19.10.2018 
6. Ponowna kontrola operatu przez Zamawiającego 22.10.2018 26.10.2018 
7. Odbiór I etapu prac 26.10.2018 26.10.2018 
 Etap II   

8. Wykonawca ma za zadanie wykonanie pozostałych prac określonych 
przez Zamawiającego  w OPZ modernizacji EGiB  

 do 28.01.2019 

9. Przekazanie Zamawiającemu kompletnych materiałów powstałych w 
wyniku realizacji prac wraz z projektem operatu opisowo-
kartograficznego, oraz wprowadzenie przez Wykonawcę do bazy danych 
Zamawiającego, danych zapisanych w roboczej bazie danych 
Wykonawcy 

28.01.2019 do 29.01.2019 

termin obligatoryjny 

dla Wykonawcy 

10. Kontrola operatu przez Zamawiającego 
 

30.01.2018 04.02.2019 

11. Wprowadzenie przez Wykonawcę uwag pokontrolnych 05.02.2019 19.02.2019 
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12. Przekazanie Zamawiającemu operatu do ponownej kontroli 19.02.2019 19.02.2019 
13. Ponowna kontrola operatu przez Zamawiającego 20.02.2019 22.02.2019 
14. Przygotowanie do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-

kartograficznego EGiB – ogłoszenie 14 dni 
25.02.2019 14.03.2019 

15. Przekazanie zaktualizowanego opracowania przez Wykonawcę  15.03.2019 15.03.2019 

16. Kontrola przez Zamawiającego 18.03.2019 22.03.2019 

17. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-
kartograficznego EGiB zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
rozpatrzenie uwag zgłoszonych przez strony (15 dni roboczych) 

25.03.2019 12.04.2019 

18. Rozpatrywanie uwag zgłoszonych do projektu (15 dni roboczych od 
upływu wyłożenia) 

15.04.2019 09.05.2019 

19. Ostateczne wprowadzenie przez Wykonawcę do bazy danych 
Zamawiającego, danych zapisanych w roboczej bazie danych 
Wykonawcy 

10.05.2019 13.05.2019 

20. Przekazanie Zamawiającemu operatu do kontroli 14.05.2019 14.05.2019 
21. Kontrola operatu przez Zamawiającego  15.05.2019 17.05.2019 
22. Wprowadzenie przez Wykonawcę uwag pokontrolnych 20.05.2019 23.05.2019 
23. Przekazanie Zamawiającemu operatu do końcowej kontroli 23.05.2019 23.05.2019 

termin obligatoryjny 

dla Wykonawcy 
24. Końcowa kontrola przez Zamawiającego operatu 24.05.2019 29.05.2019 
25. Odbiór końcowy prac 29.05.2019 29.05.2019 

 

Podane powyżej terminy, z wyjątkiem „terminów obligatoryjnych dla Wykonawcy”, stanowią terminy orientacyjne. 

 


