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Zapytanie o cenę usługi

Urząd  Miasta  Torunia  –  Wydział  Geodezji  i  Kartografii  prosi  o  podanie  ceny
wykonania usługi: 

I. Przeliczenia  i  transformacji  wysokościowej  istniejącej  osnowy   III  i  IV klasy  do
układu

PL-EVRF2007-NH,  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Rady  Ministrów  z  dnia  15
października  2012r.  w  sprawie  państwowego  systemu  odniesień  przestrzennych,  
i innymi przepisami prawa.

Zakres prac:
1. Ponowne wyrównanie punktów osnowy wysokościowej III i IV klasy miasta Torunia 

w  oparciu  o  obserwacje  archiwalne  (łącznie  900  punktów)  w  układzie  PL-
EVRF2007-NH. 

2. Opracowanie parametrów transformacji wysokościowej dla Miasta Torunia
3. Wykonanie transformacji tych punktów osnów wysokościowych, które znajdują się  

w istniejących, cyfrowych bazach danych, a które nie wzięły udziału w wyrównaniu 
(punkty do transformacji muszą posiadać przybliżone współrzędne płaskie w układzie
PL – 2000 lub w układzie lokalnym Torunia).

4. Opracowanie  programu  komputerowego,  umożliwiającego  wykonanie  w  prosty
sposób transformacji wysokościowej punktów w mieście Toruniu. Program zostanie
dostarczony  do  urzędu  z  licencją  pozwalającą  na  rozpowszechnianie  .  W
szczególności licencja pozwala na umieszczanie programu na stronie internetowej i
przekazywanie  wykonawcom prac geodezyjnych na terenie miasta.

5. Dostarczanie  operatu  technicznego  z  raportami  wyrównań  sieci  i  transformacji
wysokościowych  w  zapisie  elektronicznym  w  postaci  zbioru  plików  w  jawnych
formatach  tekstowych.  W  szczególności  dotyczy  to  wynikowych  zbiorów
numerycznych.

II. Termin realizacji zamówienia:  trzy miesiące od podpisania umowy.

III. Wymagania wobec Wykonawcy:

-  zrealizowanie  w  ostatnich  5  latach  minimum  jednej  pracy  polegającej  na  założeniu,
wyrównaniu i transformacji  geodezyjnej osnowy wysokościowej lub na nadzorze nad ww.
pracami. 
- złożenie wykazu osób uczestniczących w wykonaniu ww. zamówienia z informacjami na
temat doświadczenia w wykonywaniu ww. prac.
- posiadanie przez Wykonawcę uprawnień z zakresu geodezyjnych pomiarów podstawowych.

Informacji szczegółowych dotyczących zamówienia udziela Pan Andrzej Śliwowski, telefon
kontaktowy 56/6118476.

Oferty  z  ceną  usługi  oraz  opis  Wykonawcy  należy  przesyłać  pocztą,  e-mail
(wgik@um.torun.pl) lub składać osobiście do dnia 19 lutego 2018r., w sekretariacie Wydziału
Geodezji i Kartografii – ul. Grudziądzka 126 b 87-100 Toruń, pok. 106 do godziny 10:00.
Oferta  winna  znajdować  się  w  zaklejonej  kopercie  z  dopiskiem  „przeliczenie  osnowy
geodezyjnej”.
Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

/-/ Dariusz Adamczyk
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