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WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA INWENTARYZACJI GEODEZYJNEJ 
POWYKONAWCZEJ  

 
 

A.  Wymagania dotyczące wykonania geodezji: 
 

1. Inwentaryzacji powykonawczej podlega: 
 sieć ciepłownicza dla każdej rury osobno, w tym szczegółowo każda mufa, kolano, 

zwężenie, trójnik, zawór, 12 metrowy segment gięty, skrzyżowania, kolizje, rury 
osłonowe AROTA, stalowe rury osłonowe, 

 dodatkowe elementy na sieć ciepłowniczą jak: studzienka odwadniająca, komora 
ciepłownicza, rura osłonowa itp. 

 
 

2. Inwentaryzację należy wykonywać zgodnie ze sztuką geodezyjną. 
Wykonawca ma obowiązek, po uzgodnieniu z Zamawiającym zaznaczać na mapach 
z inwentaryzacji powykonawczych odcinki sieci ciepłowniczej, zdemontowane lub 
wyłączone z eksploatacji. 

 

3.  Inwentaryzacja powykonawcza  powinna zawierać następujące dokumenty: 
3a) geodezyjny operat szczegółowy z inwentaryzacji powykonawczej zawierający 

tabelaryczne zestawienie pomiarów (współrzędne punktów x,y), rzędne wysokościowe 
(h), odległości pomiędzy poszczególnymi punktami) oraz szkice polowe powykonawcze 
wg wzorów uzgodnionych z Zamawiającym - 2 kpl, 

3b) mapa zawierająca inwentaryzację powykonawczą przyjętą do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego z umieszczonym Oświadczeniem wykonawcy prac 
geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji zgodnie z art. 12b Ustawy 
z dn. 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity z 2020 r. poz. 276 
z późn. zm.) - 4 egz., 

  Materiały z pkt. 3 a) i 3 b) Wykonawca winien dostarczyć w wersji papierowej, 
3c) numeryczną mapę zasadniczą obszaru objętego tyczeniem i inwentaryzacją 

powykonawczą preizolowanych sieci ciepłowniczej wg poniższych wytycznych: 
  - mapa ma być dostarczona w wersji elektronicznej w formacie dxf wersja 2000 

w układzie współrzędnych 2000 pas 7. 
   - nazwa dostarczanego pliku zawierająca treści mapy nie może zawierać polskich liter i 

ma wskazywać na rok i nazwę obiektu np. 2018_Staszica_przylacze.dxf. 
   - podział na warstwy jest ograniczony do 256 elementów w przypadku większej ilości 

elementów wymagany jest podział na np. 2 pliki. 
  - mapa w wersji elektronicznej nie może zawierać oprócz krzyży treści 

niekartograficznych takich jak ramki czy tabelki z opisem operatu, wykonawcy, daty 
itp. 

Materiały z pkt. 3 c) Wykonawca winien dostarczyć w wersji cyfrowej na zewnętrznym 
nośniku danych (płyta CD, DVD itp.). 

 

4.  Informację o zgodności lub niezgodności wykonanej sieci ciepłowniczej z zatwierdzonym 
uzgodnieniem z narady koordynacyjnej Wydziału Geodezji - Oddział Uzgodnień 
Dokumentacji Projektowych Urzędu Miasta Rzeszowa, należy umieszczać na pierwszej 
stronie operatu geodezyjnego z pkt 3a).  

 

5. Usługi będą wykonywane przez osoby uprawnione do wykonywania prac objętych 
przedmiotem zamówienia. 

 

W/w dokumenty będą integralna częścią protokołu odbioru końcowego przedmiotu 
zamówienia. 


