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Weryfikacja REALIZACJI Zam. EGiB
Weryfikację realizacji należy wykonać na zasadzie bieżącego monitoringu pod
kątem wykrywania i sygnalizowania Zamawiającemu ewentualnych zagrożeń

Weryfikacja PRODUKTÓW Zam. EGiB
Weryfikator przeprowadzi weryfikację rezultatów prac geodezyjnych, stanowiących
wyniki realizacji Zamówień EGiB

Asysta techniczna
Weryfikator zapewni Asystę Techniczną w zakresie 27 000
roboczogodzin
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Weryfikacja REALIZACJI Zam. EGiB
Weryfikację realizacji należy wykonać na zasadzie bieżącego monitoringu pod kątem
wykrywania i sygnalizowania Zamawiającemu ewentualnych zagrożeń, w tym zagrożeń
dotyczących:
1) dotrzymania terminów zawartych w Umowach EGiB;
2) wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, standardami technicznymi oraz uregulowaniami zawartymi w OPZ
dla Zamówień EGiB i Umowach EGiB.

Weryfikator, w ramach usługi Weryfikacji realizacji, w szczególności:
(…)
zapewni udział swoich przedstawicieli w procedurze ustalenia przebiegu granic działek
ewidencyjnych przez Wykonawców EGiB, w celu weryfikacji poprawności przebiegu tej
procedury, jak i ewentualnego ukierunkowania Wykonawcy EGiB, w wymiarze czasu
wynoszącym co najmniej 2 dni w ramach każdej lokalizacji;
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Weryfikacja PRODUKTÓW Zam. EGiB
Weryfikator przeprowadzi weryfikację rezultatów prac geodezyjnych, stanowiących wyniki
realizacji Zamówień EGiB.
Weryfikator będzie otrzymywał do weryfikacji Produkty poszczególnych etapów, zgodnie z
terminami określonymi w Umowach EGiB, które zostaną udostępnione na serwerze ftp
Wykonawcy EGiB. Za zgodą Zamawiającego oraz Wykonawców EGiB, Produkty te mogą
zostać udostępnione w inny sposób.
W terminie nie później niż 14 dni przed planowanym przekazaniem Produktów do
weryfikacji, Weryfikator zostanie poinformowany przez Starostę o próbce, którą należy
wybrać do weryfikacji
Pełny proces weryfikacji Produktów Etapu A, B i C, tj. od momentu przekazania przez
Wykonawcę EGiB Produktu do weryfikacji do momentu przekazania przez Weryfikatora
Raportu z weryfikacji, musi zostać zakończony w terminie:
a) 21 dni kalendarzowych w I i II iteracji,
b) 7 dni kalendarzowych w III i każdej kolejnej iteracji.

Weryfikacja PRODUKTÓW TERMINY
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Weryfikator
JST
Wykonawca

Próbka Danych

- 14 dni

- 3 dni
przekazanie poza
harmonogramem

21 dni (I i II iteracja)
7 dni III iteracja

Termin z
harmonogramu

Przekazanie
RAPORTU
- 1 dzień
Uwagi Starostwa

ZAKRES WERYFIKACJI Faza II
1) Wykorzystanie materiałów PZGiK,
2) Weryfikacja poprawności ustalenia przebiegu
granic działek ewidencyjnych
3) Weryfikacja poprawności wykonania geodezyjnych pomiarów
sytuacyjnych
4) Weryfikacja poprawności ustalenia danych dotyczących
działek ewidencyjnych
5) Weryfikacja poprawności ustalenia danych opisowych
dotyczących punktów granicznych
6) Weryfikacja poprawności ustalenia danych dotyczących
konturów użytków gruntowych
7) Weryfikacja poprawności ustalenia danych dotyczących
konturów klasyfikacyjnych
8) Weryfikacja poprawności ustalenia danych dotyczących
budynków, bloków budynków oraz obiektów trwale
związanych z budynkami
9) Weryfikacja poprawności ustalenia danych dotyczących
samodzielnych lokali

10) Weryfikacja uzupełnienia lub zmiany danych
dotyczących podmiotów ewidencyjnych
11) Weryfikacja wykonania czynności klasyfikacyjnych oraz
opracowania projektu ustalenia klasyfikacji gruntów
12) Weryfikacja projektu operatu opisowokartograficznego
13) Weryfikacja operatów technicznych
14) Weryfikacja redakcji kartograficzne
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ASYSTA Techniczna
W ramach Asysty Technicznej realizowane będą prace związane m.in. z: (…)
2) zapewnieniem wsparcia przy identyfikowaniu i usuwaniu błędów uniemożliwiających
zasilenie Centralnego Repozytorium;
3) zorganizowaniem akcji informacyjno-edukacyjnej skierowanej do Wykonawców EGiB i
pracowników starostw powiatowych, obejmującej tematykę zgodności procesu
modernizacji EGiB z przepisami prawa (…) a także postanowieniami OPZ dla Zamówień
EGiB;
4) zapewnieniem udziału przedstawicieli Weryfikatora w charakterze ekspertów w
spotkaniach organizowanych przez Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Geodezyjnego i
Kartograficznego, Marszałków Województw i Starostów, wykonujących prace geodezyjne i
kartograficzne tożsame z pracami realizowanymi w ramach Projektu ZSIN – Faza II, w
zakresie dostosowania danych EGiB do wymagań ZSIN, w tym wykonanie modernizacji
EGiB, których przedmiotem będzie jakość wykonywanych prac geodezyjnych, w celu
zapewnienia efektu synergii pomiędzy projektami, w tym z projektami finansowanymi ze
środków unijnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020.
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Role w projekcie
STAROSTA:
- Wydanie materiałów, dokonanie uzgodnień w zgodzie z SIWZ, wskazanie próbek,
ZAMAWIAJĄCY
- Wydanie interpretacji, odpowiedzi na pytania, Reakcja na zgłoszone ryzyka projektowe
oraz ewentualne zmiany w projekcie.
WERYFIKATOR
- Informacja o stanie projektu,
Proponowanie rozwiązań

Wykrywanie

możliwych

zagrożeń

projektowych,

ISTOTNE ZAGADNIENIA
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-

Zaangażowanie wszystkich uczestników projektu (Głównego Wykonawcy - Wykonawcy,
PODGiK – Geodeta Powiatowy, Zamawiający – Zespół Projektowy, Weryfikator – Inspektor)
Organizacja obiegu dokumentów oraz logistyka
Pytania, Uzgodnienia (PODGiK, Zamawiający), Interpretacje, Spotkania,
Trzymanie się harmonogramu (zgłaszanie zmian)

ZAKRES WERYFIKACJI Faza II

Dziękujemy za uwagę.
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