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Jeżeli w trakcie odbioru prac okaże się, iż kwoty wynagrodzenia obliczone zgodnie z ust. 2 przekraczają
kwoty wynagrodzenia wskazane w ust. 3, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości wskazanej
w ust. 3 chyba, że Zamawiający uzyska zgodę PSE S.A. na udzielenie zamówienia dodatkowego lub
uzupełniającego, a wartość wynagrodzenia za wykonanie tych prac nie przekroczy 50 % wartości
wskazanych w ust. 3 plus podatek od towarów i usług VAT.
Wynagrodzenie płatne będzie w następujący sposób: I 00% wynagrodzenia po dokonaniu odbioru prac,
o czym mowa w § 4 Umowy, po dokonaniu odbioru prac Etapu I, Etapu Il i Etapu Ili bez żadnych
zastrzeżeń, na zasadach wynikających z§ 4 Umowy.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. I i ust. 3, zostanie powiększone o należny podatek
od towarów i usług - VAT.
Podstawą wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru prac Etapu I, Etapu II i Etapu Ili
przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń, zgodnie z § 4 ust. 2 Umowy. W przypadku wystawienia przez
Wykonawcę faktury VAT niezgodnie z Umową lub z przepisami aktów prawnych regulujących
kwestie wystawiania faktur, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu nadesłania
prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem, na rachunek wskazany przez Wykonawcę,
w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę zapłaty Strony
ustalają dzień, w któ rym Zamawiający wydał bankowi polecenie przelewu wynagrodzenia na
rachunek bankowy Wykonawcy. Jeżeli termin płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo
wolny od pracy, za termin płatności uważa się pierwszy dzień roboczy następujący po tych dniach.
Wynagrodzenie stanowi całość wynagrodzenia Wykonawcy w związku z realizacją Umowy.
Wykonawcy nie przysługują żadne inne roszczenia w stosunku do Zamawiającego, w szczególności
zwrot kosztów podróży oraz zakwaterowania członków personelu Wykonawcy czy też zwrot
jakichkolwiek innych, dodatkowych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę związanych z
wykonywaniem Umowy.
§4.

Odbiory Pracy
I. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej wykonanie prac i gotowość do ich odbioru w
terminach:
a) Etap I - 30 dni kalendarzowych w zakresie pkt 1-5 Załącznika nr 1 do Umowy (chmury punktów)
wynikającego z Załącznika nr 1 do Umowy, od dnia przekazania przez Zamawiającego wektorów
tras linii. Zamawiający zobowiązuje się przekazać wektor tras linii nie później niż 3 dni robocze
od daty podpisania Umowy oraz klauzuli o zachowaniu poufności informacji,
b) Etap li - 4 0 dni kalendarzowych od daty przekazania skorygowanego wektora trasy w zakresie
objętym pkt 6 -I O Załącznika nr I do Umowy,
c) Etap III - Przekazanie ostatecznej wersji cyfrowej i papierowej mapy z klauzulą odpowiedniego
ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - w terminie 4 tygodni od przekazania
pierwszej wersji mapy w postaci cyfrowej realizowanej w etapie li,
przekazując jednocześnie produkty powstałe w wyniku ich realizacji. Produkty dostarczone będą do
Biura Zamawiającego w Warszawie, w wersji elektronicznej.jako pliki edytowalne (w formacie *.shp w
układzie współrzędnych PUWG 2000 oraz *.xls lub *.xlsx), na bezzwrotnym HDD - 1 egz.
2. Odbioru zadania dokonuje Zamawiający z udziałem Wykonawcy. Odbiór powinien nastąpić w terminie
1 O dni od daty otrzymania przez Zamawiającego zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1. Odbiór produktów
oraz materiałów, bez zastrzeżeń potwierdzony zostanie podpisaniem przez Strony stosownego protokołu
odbioru. Wzór protokołu zdawczo - odbiorczego stanowi Załącznik nr 4 do Umowy.
3. Jeżeli w czasie odbioru zostaną stwierdzone wady w produktach powstałych w wyniku realizacji
zadania lub konieczność ich uzupełnienia, Wykonawca usunie wady lub uzupełni produkty
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. Termin
ten nie jest nowym terminem wykonania przedmiotu Umowy i Zamawiającemu przysługuje prawo
naliczania kar umownych na podstawie§ 5 Umowy.
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Załącznik 1 Szczegółowy zakres prac
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac geoinformatycznych dla planowanej napowietrznej linii
elektroenergetycznej o długości ok. 51 km (Wariant III) oraz dwóch dodatkowych wariantów (Wariant I o
długościach ok. 53 km oraz Wariant II o długości ok 50 km).
Trasa Wariantu I zlokalizowana jest na terenie woj. Mazowieckiego (powiat węgrowski, miński,
siedlecki). Trasy Wariantu II i Wariantu III zlokalizowane są na terenie woj. Mazowieckiego (powiat
węgrowski, miński, siedlecki) oraz woj. Lubelskiego (powiat łukowski), w strefie przylotniskowej.
Wektory trasy zostaną przekazane Wykonawcy wybranemu w ramach postępowania po uprzednim
podpisaniu klauzuli o zachowaniu poufności informacji.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Etap I
1. Wykonanie chmury punktów terenu wraz z istniejącymi obiektami (budynki, linie krzyżujące,
roślinność, grunt itp.) z dokładnością co najmniej 5 cm w pasie 1000 m (po 500 m od wskazanego
przez Zamawiającego wektora - Wariant III).
2. Wykonanie ortofotomap w pasie 1 OOO m (po 500 m od wskazanego przez Zamawiającego wektora Wariant III) oraz fotografii ukośnych terenu wraz z odniesieniem ich do ortofotomapy. Wymagania:
terenowa wielkość piksela nie większa niż 5 cm; format danych: geoTIFF; ortofotomapy muszą być
poddane korekcie wyrównania barwnego w celu ujednolicenia ich wyglądu zarówno w obrębie
pojedynczego zdjęcia, jak i całej mozaiki.
3. Pozyskanie na rzecz Zamawiającego aktualnych na dzień wykonywania prac map ewidencyjnych
(zawierających granice i numery działek, użytki, budynki (w podziale na mieszkalne, gospodarcze,
usługowe, publiczne)) oraz aktualnych map zasadniczych w pasie 1000 m (po 500 m od wskazanego
przez Zamawiającego wektora- Wariant III).
4. Dodatkowo dla trasy linii - Wariant III należy:
a) przekazać Zamawiającemu sklasyfikowany przestrzenny model terenu (DTM) wraz z obiektami
krzyżowanymi w postaci chmury punktów w pasie 1OOO m (po 500 m od wskazanego przez
Zamawiającego wektora) w plikach formatu *.las. Nazwy klasyfikowanych warstw należy
uzgodnić z Zamawiającym przed klasyfikacją,
b) dla przedmiotowego pasa terenu (1000 m) należy pozyskać aktualne informacje dotyczące
dokumentacji planistycznej z gmin wzdłuż wskazanego przez Zamawiającego wektora
(SUiKZP, MPZP) oraz przygotować zestawienia podsumowujące informacje na temat
aktualnego stanu dokumentacji planistycznej w danej gminie (format plików MS Word).
Należy nadać georeferencje załącznikom graficznym z dokumentacji planistycznej.
c) opracować plik referencyjny ortofotomapy w formacie GoogleEarth: kml/kmz,
d) na podstawie pozyskanych materiałów należy utworzyć dla pasa 1OOO m pliki „shp" oraz
,,kml/kmz" z:
i.

ewidencją gruntów,

ii.

strukturą użytkowania gruntów,

iii.

strukturą przeznaczenia gruntów w MPZP,

iv.

strukturą przeznaczenia gruntów w SUiKZP,

v.

obszarami ochrony środowiska,

e) warstwa ewidencji gruntów w tabeli atrybutów powinna zawierać następujące informacje:
i.

numer działki,

ii.

obręb ewidencyjny,

iii.

gmina,
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