GMINA KOSAKOWO 81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, tel. 58 66 04 300, fax 58 66
04 301, e-mail: kjanik@kosakowo.pl ogłasza zamiar udzielenia zamówienia na podstawie art. 4
pkt 8 zgodnie z Ustawą z dnia 29.01.2004. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.10.113.759j.t.z
póź. zmianami) na wykonanie

Ewidencji dróg gminnych
Przedmiot zamówienia stanowi:

1. Inwentaryzacja dróg gminnych publicznych i wewnętrznych przez pomiar w terenie w
zakresie obligatoryjnym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
16.02.202005 (Dz. U. z 2005 Nr 67, poz. 582 ) poszerzone o oznakowanie pionowe i
poziome, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, sygnalizacje – z podaniem lokalizacji i
ogólnych parametrów wszystkich zdarzeń.
2. Dostarczenie i wdrożenie systemu komputerowego
3. Wprowadzenie danych do bazy danych systemu
4. Przygotowanie Książek Drogi w zakresie obligatoryjnym w formie elektronicznej oraz
wydruk papierowy
5. Wprowadzenie do ewidencji dokumentacji zdjęciowej zawierającej współrzędne GPS,
zdjęć z inwentaryzacji dla zdarzeń punktowych i ogólnych zdjęć pasa drogowego.
6. Graficzne opracowanie oznakowania (obrazy znaków wraz z ich treścią i usytuowaniem w
stosunku do drogi) z możliwością wydruku w formie elektronicznej uproszczonych
projektów organizacji ruchu.
7. Opracowanie map dróg jw.:
- mapa internetowa na podkładzie Google Maps z dostępem do zdjęć Street View z
poziomu Opisów Liniowych
- mapa wektorowa z możliwością podłączenia warstw map cyfrowych oraz do
dostępnych dla aplikacji warstw WMS serwera Geoportal
- mapa techniczno – eksploatacyjna rastrowa na podkładzie map topograficznych i
wydruk mapy w skali 1 : 25 000
- przeszkolenie pracowników urzędu gminy z zakresu w/w programu
8. Zamawiający z chwilą przyjęcia ewidencji oraz map nabywa wszelkie autorskie prawa
majątkowe do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania z utworu oraz
własność nośników tego utworu na wszystkich polach eksploatacji związanych z
realizacją zadań ustawowych i statutowych .
9. Termin realizacji zamówienia – 60 dni od dnia podpisania umowy.
10. Gmina posiada ca 65 km dróg, ca 200 szt
11. Ofertę należy złożyć do dnia 27.03.2015r. w formie pisemnej, e-mail lub fax.
12. Informacje o zamówieniu można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska tel. 58 660 43 08 - Krzysztof Janik

Kosakowo, 18.03.2015r.

