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Załącznik nr 1 do zapytania cenowego (ofertowego) 

 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

usługi weryfikacji - sprawowania funkcji Inspektora Nadzoru nad prawidłowym wykonaniem 

opracowania dotyczącego realizacji umowy GKG.GO.2130.1.2018 z dnia 12.01.2018r. na wykonanie 

prac polegających na cyfryzacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach projektu 

“Cyfryzacja Geodezyjnych Rejestrów Publicznych dla Powiatu Poznańskiego” Działanie 2.1 ,,Rozwój 

elektronicznych usług publicznych” Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-

2020.  
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 Załączniki 

1. Opis przedmiotu Zamówienia dla Cyfryzacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 
zwany dalej ,,OPZ dla cyfryzacji”. 

2. Umowa GKG.GO.2130.1.2018 

 

Wykaz skrótów 

Pojęcie / skrót Opis 

PZGiK Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny 

Rozporządzenie 

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 

2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2013.1183) 

OPZ 
Opis przedmiotu zamówienia dla Cyfryzacji powiatowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego 
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1. Dane formalno-organizacyjne 

1.1. Przedmiot nadzoru 

Przedmiotem nadzoru jest sprawowanie nadzoru inspektorskiego nad cyfryzacją zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego, zwaną dalej cyfryzacją, realizowaną w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 2.1 „Rozwój elektronicznych 
usług publicznych”. W związku z powyższym Zamawiającego i tym samym Wykonawcę obowiązują 
stosowne przepisy wynikające z WRPO. W szczególności przedmiotem kontroli są: zgodność z 
obowiązującymi przepisami prawa i OPZ, kompletność wykonania zadania oraz usunięcie 
ewentualnych błędów i nieprawidłowości wykazanych w protokołach z kontroli bieżących, 
częściowych i końcowej. 
 
Dla potrzeb niniejszego opracowania przez cyfryzację rozumie się: 
1. zaewidencjonowanie materiałów zasobu w ewidencji materiałów zasobu, o której mowa  w  § 9 

Rozporządzenia, 
2. uzupełnienie atrybutów dla klasy obiektów PZG_MaterialZasobu, 
3. opatrzenie materiałów zasobu odpowiednią klauzulą, 
4. opatrzenie analogowych materiałów zasobu identyfikatorem ewidencyjnym materiału zasobu, 
5. digitalizację dokumentacji zasobu, 
6. uzupełnienie atrybutów dla klasy obiektów PZG_Dokument, 
7. wykorzystanie dotychczasowych obiektów typu „zasięg szkicu” oraz nadawanie georeferencji 

odpowiednim materiałom zasobu, dla których nie zostało dotychczas określone położenie 
materiału, 

8. odpowiednie nazewnictwo plików, 
9. uporządkowanie przetworzonych do postaci cyfrowej materiałów zasobu w repozytorium, 
10. odpowiednie przygotowanie dokumentacji do zwrotu, 
11. odpowiednie skompletowanie operatów technicznych z wykonania pracy, 
12. skuteczne załadowanie zdigitalizowanych materiałów zasobu (wraz z klauzulami zgodnymi            

ze schematami xml) do repozytorium.  
 
Szczegółowy opis zasad oraz technologii wykonania cyfryzacji zawarty jest w ,,OPZ dla cyfryzacji”, 
stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia. 
 

1.2. Charakterystyka dokumentacji podlegającej cyfryzacji 

Dokumentacja PZGiK przeznaczona do cyfryzacji obejmuje: 

• dokumentację techniczną z założenia ewidencji gruntów, 

• dokumentację techniczną z pomiarów uzupełniających z okresu przed założeniem ewidencji 
gruntów, 

• dokumentację techniczną z opracowań do celów prawnych (w tym w szczególności: podziały, 
rozgraniczenia, ustalenia przebiegu granic, utrwalenia punktów granicznych, wznowienia 
znaków granicznych) od założenia ewidencji gruntów do połowy 2017 r. (dotyczy opracowań, 
które zostały przyjęte do zasobu i zaewidencjonowane do 30.06.2017 r.). 
 

Przedmiotowa dokumentacja przechowywana jest w postaci: 

• map, 

• operatów technicznych w tomach zszytych metodami introligatorskimi, 
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• operatów technicznych w teczkach i segregatorach (jeden operat = jeden lub więcej 
teczek/segregatorów). 
 

Szczegółowa charakterystyka dokumentacji  zawarta jest w ,,OPZ dla cyfryzacji”, stanowiącym 
załącznik numer 1 do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

 

1.3. Termin realizacji umowy 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia, tj. termin przekazania Zamawiającemu i Wykonawcy 
Cyfryzacji protokołów kontroli to: 

• protokoły  z kontroli bieżących – 10 dzień każdego miesiąca kalendarzowego, przy czym jeśli 
10 dzień miesiąca kalendarzowego przypada w dzień wolny od pracy - pierwszy dzień roboczy 
następujący po 10 dniu miesiąca kalendarzowego, 

• etap 1 - przekazanie częściowego protokołu kontroli, oceniającego poprawność wykonania 

etapu I cyfryzacji, wynikającego z umowy nr GKG.GO.2130.1.2018 na wykonanie prac 

polegających na cyfryzacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego: do trzech dni roboczych 

od dnia przesłania przez Zamawiającego drogą elektroniczną informacji o przekazaniu 

Zamawiającemu przez Wykonawcę  cyfryzacji części przedmiotu umowy (w zakresie etapu I), 

• etap 2- przekazanie częściowego protokołu kontroli, oceniającego poprawność wykonania 

etapu II cyfryzacji, wynikającego z umowy nr GKG.GO.2130.1.2018 na wykonanie prac 

polegających na cyfryzacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego: do trzech dni roboczych 

od dnia przesłania przez Zamawiającego drogą elektroniczną informacji o przekazaniu 

Zamawiającemu przez Wykonawcę  cyfryzacji części przedmiotu umowy (w zakresie etapu II),   

• przekazanie końcowego protokołu kontroli, oceniającego poprawność wykonania całości 

zadania cyfryzacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego: do trzech dni roboczych od dnia 

przekazania Zamawiającemu protokołu częściowego oceniającego poprawność wykonania 

etapu II cyfryzacji, z uwzględnieniem zapisów poniżej.  

 

• Jeżeli w częściowych protokołach kontroli stwierdzone zostaną wady, powstałe z winy 

Wykonawcy cyfryzacji, nadające się do usunięcia, przedmiot prac objętych umową GKG.GO. 

2130.1.2018 w zakresie etapu I lub II zostanie zwrócony Wykonawcy cyfryzacji celem ich 

usunięcia. Po usunięciu wad Wykonawca cyfryzacji ma obowiązek ponownego 

przedstawienia przedmiotu umowy do odbioru, a Wykonawca niniejszej umowy (Inspektor 

Nadzoru) dokonuje ponownej kontroli wykonanych prac: przekazanie protokołu kontroli do 

trzech dni roboczych od dnia przesłania przez Zamawiającego drogą elektroniczną informacji 

o ponownym przekazaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę  cyfryzacji części przedmiotu 

umowy (w zakresie etapu I lub II).  

 
Za skuteczne doręczenie protokołu kontroli drogą elektroniczną rozumie się doręczenie: 
Zamawiającemu: 

• z wykorzystaniem poczty elektronicznej  na adres sekretariat@podgik.powiat.poznan.pl – 
wniosek musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji  
lub 

mailto:sekretariat@podgik.powiat.poznan.pl
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• z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP) na adres 
/PODGiKPoznan/ESPOsrodek - wniosek musi zostać podpisany podpisem potwierdzonym 
profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 marca 2010 r.                        
o infrastrukturze informacji przestrzennej lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji 
elektronicznej. 

Wykonawcy Cyfryzacji: 

• z wykorzystaniem poczty elektronicznej  na adres gispro@gispro.pl – wniosek musi zostać 
podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji. 

 
Inspektor Nadzoru ma obowiązek uczestniczyć w pracach komisji powołanej przez Zamawiającego     
do odbioru pracy polegającej na cyfryzacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego przy odbiorach 
częściowych, o ile Zamawiający uzna to za konieczne i zgłosi taką konieczność Inspektorowi Nadzoru. 
Wymóg ten dotyczy również prac komisji w sytuacjach, gdy w częściowym protokole kontroli 
stwierdzone zostały wady, powstałe z winy Wykonawcy cyfryzacji, nadające się do usunięcia                  
i opracowanie zostanie poddane ponownej kontroli, po zgłoszeniu przez Wykonawcę usunięcia wad. 
Za skuteczne doręczenie takiego zgłoszenia droga elektroniczną rozumie się doręczenie: 

• z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP) na adres wskazany przez 
Inspektora Nadzoru (eUAP lub zwykła skrzynka mailowa) - wniosek musi zostać podpisany 
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej lub kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach 
zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. 

Zgłoszenie musi zostać doręczone Inspektorowi Nadzoru najpóźniej 2 dni przed planowanym 
terminem rozpoczęcia prac komisji. Uczestnictwo Inspektora Nadzoru w pracach Komisji nie może 
każdorazowo przekroczyć jednego dnia roboczego. 
 
Szczegółowe terminy realizacji cyfryzacji zawarte są w ,,OPZ dla cyfryzacji”, stanowiącym załącznik 
numer 1 do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

 

1.4. Obowiązujące przepisy prawa 
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2017.2101 t.j. z późn. zm.) 
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu 

odniesień przestrzennych (Dz.U.2012.1247) 
3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów 

geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U.2012.352) 
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r.                 

w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U.1999.45.454 
ze zm.) 

5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2016.1034 t.j. z późn. zm.) 

6. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji 1 z dnia 5 września 2013 r. w sprawie 
organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
(Dz.U.2013.1183) 

7. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie rodzajów 
materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami            
o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2011.299.1772 ) 

mailto:gispro@gispro.pl
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8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie 
klasyfikowania, kwalifikowania i porządkowania materiałów wyłączanych z państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2001.74.796) 

9. 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.2011.263.1572) 

10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie 
szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie 
(Dz.U.2001.80.866) 

11. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001.128.1402 ze zm.) 
12. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz.U.2017.570 t.j. z późn. zm.) 
13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji            
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych 
(Dz.U.2017.2247 t.j.) 

14. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j. z późn. zm.) 
15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r.                 

w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych                  
i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do 
przetwarzania danych osobowych (Dz.U.2004.100.1024). 

16. Ustawa z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579) 
17. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2016.1167 t.j. z późn. 

zm.) 
18. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 t.j.          

z późn. zm.) 
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2. Szczegółowy zakres prac 

2.1. Kontrole bieżące 
Kontrole bieżące mają być wykonywane nie rzadziej niż jeden raz w każdym miesiącu 
kalendarzowym, poza miesiącem rozpoczęcia prac przez Wykonawcę, oraz miesiącami, w których 
dokonywane będą kontrole częściowe oraz kontrola końcowa. 
 
Każda kontrola bieżąca ma obejmować sprawdzenie zgodności wykonanej pracy z obowiązującymi 
przepisami prawa oraz warunkami OPZ, w szczególności w zakresie : 
1. ewidencjonowania materiałów zasobu w ewidencji materiałów zasobu, o której mowa  w  § 9 

Rozporządzenia, 
2. uzupełnienia atrybutów dla klasy obiektów PZG_MaterialZasobu, 
3. opatrzenia materiałów zasobu odpowiednią klauzulą, 
4. digitalizacji dokumentacji zasobu, 
5. uzupełnienia atrybutów dla klasy obiektów PZG_Dokument, 
6. wykorzystania dotychczasowych obiektów typu „zasięg szkicu” oraz nadawania georeferencji 

odpowiednim materiałom zasobu, dla których nie zostało dotychczas określone położenie 
materiału, 

7. odpowiedniego nazewnictwa plików, 
8. uporządkowania przetworzonych do postaci cyfrowej materiałów zasobu w repozytorium, 

 
Co najmniej jedna kontrola bieżąca w każdym etapie ma zostać dokonana w siedzibie Wykonawcy 
lub, o ile cyfryzacja będzie wykonywana przy pomocy Podwykonawcy lub Podwykonawców, w 
siedzibie Wykonawcy i w siedzibie/ach wskazanego/ych przez Zamawiającego Podwykonawcy/ów. 
Taka kontrola ma obejmować w szczególności: 
1. sprawdzenie warunków ochrony kompletności, integralności i właściwego stanu udostępnionych 

materiałów PZGiK, 
2. opatrzenie analogowych materiałów zasobu identyfikatorem ewidencyjnym materiału zasobu, 
3. sposób przekazywania materiałów pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą/ami. 
Pobyt Inspektora Nadzoru u Wykonawcy ma być potwierdzony wpisem w Dzienniku Roboty. 
 
Każdorazowo kontrolą bieżącą ma być objęte nie mniej niż 10% materiałów zasobu rozumianych jako 
operaty techniczne oraz nie mniej niż 10% materiałów zasobu rozumianych jako mapy (specjalne 
opracowania kartograficzne), opracowanych we właściwym okresie kontrolnym. 

 
Z każdej kontroli bieżącej ma zostać sporządzony protokół. 
 

2.2. Kontrole częściowe na zakończenie etapów: 1 i 2  
Kontrole częściowe mają zostać wykonane na zakończenie etapów: I i II cyfryzacji. 
 
Każda kontrola częściowa ma obejmować sprawdzenie zgodności wykonanej pracy z obowiązującymi 
przepisami prawa oraz warunkami OPZ, w szczególności w zakresie : 
1. ewidencjonowania materiałów zasobu w ewidencji materiałów zasobu, o której mowa  w  § 9 

Rozporządzenia, 
2. uzupełnienia atrybutów dla klasy obiektów PZG_MaterialZasobu, 
3. opatrzenia materiałów zasobu odpowiednią klauzulą, 
4. digitalizacji dokumentacji zasobu, 
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5. uzupełnienia atrybutów dla klasy obiektów PZG_Dokument, 
6. wykorzystania dotychczasowych obiektów typu „zasięg szkicu” oraz nadawania georeferencji 

odpowiednim materiałom zasobu, dla których nie zostało dotychczas określone położenie 
materiału, 

7. odpowiedniego nazewnictwa plików, 
8. uporządkowania przetworzonych do postaci cyfrowej materiałów zasobu w repozytorium, 

opracowanych we właściwym okresie kontrolnym  
oraz 
9. odpowiedniego przygotowania dokumentacji do zwrotu, 
10. odpowiedniego skompletowania operatów technicznych z wykonania pracy, 
11. skutecznego załadowania zdigitalizowanych materiałów zasobu (wraz z klauzulami zgodnymi             

ze schematami xml) do repozytorium 
dla całości dokumentacji opracowanej we właściwym etapie. 
 
Z każdej kontroli częściowej na zakończenie każdego etapu ma zostać sporządzony protokół. 
 
Jeżeli w wykonaniu zadania stwierdzone zostaną wady możliwe do usunięcia, Inspektor Nadzoru 
dokona powtórnej kontroli częściowej. 
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3. Treść protokołów kontroli 

3.1. Protokoły z kontroli bieżących 
Każdy protokół z kontroli bieżącej ma zostać zatytułowany: „Protokół z kontroli bieżącej nr …                
z dnia…Inspektora Nadzoru nad prawidłowym wykonaniem opracowania dotyczącego: Cyfryzacji 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego” w ramach projektu: „CYFRYZACJA GEODEZYJNYCH 
REJESTRÓW PUBLICZNYCH POWIATU POZNAŃSKIEGO” (Działanie 2.1. „Rozwój elektronicznych usług 
publicznych”, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020). 
 
Efekty kontroli muszą zostać opisane wraz z podaniem identyfikatorów ewidencyjnych materiałów, 
które podlegały kontroli szczegółowej w zakresie określonym w pkt 2.1. niniejszego OPZ. 
 
Protokół z kontroli bieżącej, dokonanej w siedzibie Wykonawcy i/lub Podwykonawcy/ów  musi zostać 
rozszerzony o elementy kontroli dokonywanej w siedzibie Wykonawcy i/lub Podwykonawcy/ów. 
 
W przypadku stwierdzenia niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa i/lub OPZ na Cyfryzację 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego i/lub innych nieprawidłowości przy pracach objętych 
kontrolą, w tym zaistnienia groźby przekroczenia terminów umownych na wykonanie prac  i/lub 
terminów wynikających z uzgodnionego harmonogramu prac, Inspektor Nadzoru musi umieścić 
stosowną informację w protokole. 
 
W protokole muszą również znaleźć się zalecenia Inspektora Nadzoru, w zakresie sposobów usunięcia 
stwierdzonych niezgodności, nieprawidłowości i/lub uchybień. 
 
W każdym kolejnym protokole z kontroli bieżącej muszą znaleźć się informacje o realizacji zaleceń 
umieszczonych w protokole poprzednim. 
 

3.2. Protokoły z kontroli częściowych na zakończenie etapu: 1 i 2 
Każdy protokół z kontroli częściowej ma zostać zatytułowany: „Protokół z kontroli częściowej nr …       
z dnia…Inspektora Nadzoru nad prawidłowym wykonaniem opracowania dotyczącego: Cyfryzacji 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego” w ramach projektu: „CYFRYZACJA GEODEZYJNYCH 
REJESTRÓW PUBLICZNYCH POWIATU POZNAŃSKIEGO” (Działanie 2.1. „Rozwój elektronicznych usług 
publicznych”, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020). 
 
Efekty kontroli muszą zostać opisane w szczególności w zakresie określonym w pkt 2.2. niniejszego 
OPZ. 
 
Protokół z kontroli częściowej musi stanowić podsumowanie wszystkich kontroli bieżących danego 
etapu oraz kontroli częściowej na zakończenie poszczególnych etapów.  
 
W przypadku stwierdzenia niewykonania kontrolowanej części zadania i/lub niezgodności                      
z obowiązującymi przepisami prawa i/lub OPZ i/lub innych nieprawidłowości przy pracach objętych 
kontrolą, w tym wykazanych przez Inspektora Nadzoru w protokołach z kontroli bieżących                      
i nieusuniętych przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru musi umieścić stosowną informację                      
w protokole.  
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Jeżeli w protokole z kontroli częściowej nie zostaną stwierdzone żadne wady, powstałe z winy 
Wykonawcy, w protokole musi się znaleźć wyraźne stwierdzenie, że wynik kontroli jest pozytywny. 
Jeżeli w protokole z kontroli częściowej stwierdzone zostaną wady, powstałe z winy Wykonawcy 
cyfryzacji, nie nadające się do usunięcia, w protokole musi się znaleźć wyraźne stwierdzenie, że wynik 
kontroli jest negatywny. 
Jeżeli w protokole z kontroli częściowej, stwierdzone zostaną wady, powstałe z winy Wykonawcy 
cyfryzacji, nadające się do usunięcia, w protokole musi znaleźć  to wyraźne odzwierciedlenie. 
Wówczas w protokole kontroli muszą znaleźć się zalecenia Inspektora Nadzoru, w zakresie sposobów 
usunięcia stwierdzonych niezgodności, nieprawidłowości i/lub uchybień. 
 
Po przedłożeniu przez Wykonawcę cyfryzacji wykonanego zadania po usunięciu wad wskazanych 
przez Inspektora jako nadające się do usunięcia, Inspektor Nadzoru musi wykonać ponowną kontrolę 
opracowania będącego przedmiotem kontroli, a jej wyniki umieścić w kolejnym protokole z kontroli 
częściowej, w którym stwierdza, że: 
a. wynik kontroli jest pozytywny (wady powstałe z winy Wykonawcy, wskazane przez Inspektora 

Nadzoru wraz  zaleceniami w zakresie sposobów ich usunięcia zostały usunięte), lub 
b. wynik kontroli jest negatywny (wady powstałe z winy Wykonawcy, wskazane przez Inspektora 

Nadzoru wraz  zaleceniami w zakresie sposobów ich usunięcia nie zostały usunięte). 
 
Przedłożenie ostatecznego protokołu (zawierającego informację: wynik kontroli 
pozytywny/negatywny) z kontroli częściowej etapu 1 będzie podstawą do wystawienia częściowej 
faktury przez Inspektora Nadzoru. 
 

3.3. Protokół z kontroli końcowej 
Protokół z kontroli końcowej ma zostać zatytułowany: „Protokół z kontroli końcowej nr …                      
z dnia…Inspektora Nadzoru nad prawidłowym wykonaniem opracowania dotyczącego: Cyfryzacji 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego” w ramach projektu: „CYFRYZACJA GEODEZYJNYCH 
REJESTRÓW PUBLICZNYCH POWIATU POZNAŃSKIEGO” (Działanie 2.1. „Rozwój elektronicznych usług 
publicznych”, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020). 
 
Protokół z kontroli końcowej musi stanowić podsumowanie wszystkich kontroli bieżących oraz 
kontroli częściowych całego opracowania. 
 
Jeżeli w protokole z kontroli końcowej nie zostaną stwierdzone żadne wady, powstałe z winy 
Wykonawcy, lub stwierdzone  zostanie, że wady wykazane w protokołach z kontroli bieżących                 
i częściowych, powstałe z winy Wykonawcy zostały skutecznie usunięte, w protokole z kontroli 
końcowej musi się znaleźć wyraźne stwierdzenie, że wynik kontroli końcowej jest pozytywny, 
zarówno dla każdej części z osobna, jak i dla całego opracowania. 
Jeżeli w protokole z kontroli końcowej stwierdzone zostaną wady, powstałe z winy Wykonawcy 
cyfryzacji, nie nadające się do usunięcia, w protokole musi się znaleźć wyraźne stwierdzenie, że wynik 
kontroli końcowej jest negatywny (ze wskazaniem etapu, którego negatywna ocena dotyczy). 
 
Przedłożenie: 

• ostatecznego protokołu (zawierającego informację: wynik kontroli pozytywny/negatywny)                
z kontroli częściowej etapu 2 oraz 

• ostatecznego protokołu (zawierającego informację: wynik kontroli końcowej pozytywny/ 
negatywny) z kontroli końcowej  

będzie podstawą do wystawienia końcowej faktury przez Inspektora Nadzoru. 
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4. Komunikacja Inspektora Nadzoru z Wykonawcą                      

i Zamawiającym 
Każdy protokół z kontroli bieżącej, częściowej i końcowej Inspektor Nadzoru musi przekazać 

Wykonawcy i Zamawiającemu niezwłocznie po jego sporządzeniu, lecz nie później niż  w terminach 

określonych w pkt 1.3. niniejszego OPZ, za dowodem doręczenia (odpowiednio elektronicznym lub 

analogowym). Liczy się data wysłania informacji. W przypadku korzystania z usług Poczty Polskiej, 

protokół musi zostać nadany przesyłką priorytetową oraz dodatkowo przesłany zwykłą pocztą 

elektroniczną w dniu wysyłki na adres:  Zamawiającego: sekretariat@podgik.powiat.poznan.pl  

Wykonawcy: gispro@gispro.pl.  

 
 
Inspektor Nadzoru musi skutecznie powiadomić Wykonawcę  i  Zamawiającego o kontroli w siedzibie 
Wykonawcy i/lub Podwykonawcy/ów najpóźniej 3 dni przed planowaną kontrolą w siedzibie 
Wykonawcy i/lub Podwykonawcy/Podwykonawców. Inspektor Nadzoru nie ma obowiązku 
powiadamiania o planowanej kontroli Podwykonawcy/ów. 
 

Rozstrzyganie ewentualnych wątpliwości, a także dokonywanie dodatkowych ustaleń i uzgodnień 
odbywa się na piśmie z Kierownikiem Wydziału Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (Joanna 
Muszyńska, tel.: 61-8410-623, e-mail: joanna.muszynska@podgik.powiat.poznan.pl, e-puap: 
/PODGiKPoznan/ESPOsrodek), lub pod jej nieobecność z inną osobą wyznaczoną przez Geodetę 
Powiatowego. 
 
Inspektor Nadzoru ma obowiązek wyjaśnić niezrozumiałe dla Wykonawcy i/lub Zamawiającego 
stwierdzenia zawarte w każdym protokole kontroli, o ile odpowiednio Wykonawca i/lub Zamawiający 
o takie wyjaśnienia wystąpi. Dla wyjaśnień wystarczająca jest zwykła poczta elektroniczna. 
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