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 OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE SPÓŁKA Z O.O. W OPOLU   

System Zarządzania Jakością – OPGK Opole   

 

KJ-załącznik nr 11.5- wersja 2- z 8.2021 

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 
 

Nazwa oferenta:     Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Spółka z o.o. 

Adres oferenta:                                   45-003 Opole  ul. Rybacka 15 

Nr telefonu:                        (077) 423 45 00                   Nr faxu:  (077) 423 45 20 

www.opgk.opole.pl                                   biuro@opgk.opole.pl 
 

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH ZAMÓWIEŃ ZREALIZOWANYCH W CIĄGU OSTATNICH  LAT 

grupa produktów : Projektowanie – modele przestrzenne – integracja dokumentacji technicznej  - Geodezyjna obsługa budowy 

 
 

Rodzaj zamówienia 

  

 

Czas 

realizacji 

 

Zamawiający 

 

Wymagania 

4809-  
 umowa  NR MK/ZK1/5AHA/UM/25/2015  na wykonanie obsługi geodezyjnej 

budowy przepompowni dla bloku numer 5 i 6 w Elektrowni Opole. 

11.2015-

2017 

Mostostal Kraków S.A. 

ul. Ujastek 7, 

30-969 Kraków 

 

X:\2006\9-BAZA UMOW\BU-4809-

Mosto-

stal_Pomp_EL.Opole\AI_1_UMOWA\2015.11.20_4809_um

owa.pdf 

http://www.opgk.opole/
mailto:wachowski@opgk.opole.pl
file://192.168.42.252/X/2006/9-BAZA%20UMOW/BU-4809-Mostostal_Pomp_EL.Opole/AI_1_UMOWA/2015.11.20_4809_umowa.pdf
file://192.168.42.252/X/2006/9-BAZA%20UMOW/BU-4809-Mostostal_Pomp_EL.Opole/AI_1_UMOWA/2015.11.20_4809_umowa.pdf
file://192.168.42.252/X/2006/9-BAZA%20UMOW/BU-4809-Mostostal_Pomp_EL.Opole/AI_1_UMOWA/2015.11.20_4809_umowa.pdf
file://192.168.42.252/X/2006/9-BAZA%20UMOW/BU-4809-Mostostal_Pomp_EL.Opole/AI_1_UMOWA/2015.11.20_4809_umowa.pdf
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4783 – kompleksowa obsługa geodezyjno-informatyczna zadania inwestycyjne-

go „Budowa stacji uzdatniania wody (SUW) w PGE Górnictwo i Energetyka 

Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Opole” 

1. Analiza i kontrola –zastosowanego układu odniesienia współrzędnych geode-

zyjnych. 

2. Nadzór nad geodezyjną osnową realizacyjną , 

3. Prace geodezyjne- opracowania na potrzeby projektowania, 

4. Prowadzenie modelu 3D i dokumentacji w środowisku Real Time 4D 

5.Prace Geodezyjne: 

5.1. opracowanie geodezyjnego Planu generalnego, 

5.2. tyczenie obiektów, 

5.3. aktualizacja Planu generalnego, 

5.4.geodezyjna obsługa przebudowy i budowy sieci uzbrojenia technicznego 

terenu, 

5.5. aktualizacja Planu Generalnego, 

6. Aktualizacja  modelu 3D i dokumentacji w środowisku Real Time 4D- w 

oparciu o dane z tyczenia , 

7. Prace geodezyjne- odbiory, obmiary: 

7.1. obmiary, odbiory, 

7.2.pomiary powykonawcze, 

7.3.zdjęcia cyfrowe – rejestracja stanu zaawansowania robót budowlanych, 

7.4.aktualizacja Planu Generalnego. 

8. Aktualizacja  modelu 3D i dokumentacji w środowisku Real Time 4D- w 

oparciu o dane z pomiarów powykonawczych , 

9. Pomiary przemieszczeń obiektów. 

10. Opracowanie dokumentacji powykonawczej. 

 

06.2015-

nadal 

SEEN Technologie Sp. z o.o. 

ul. Siennicka 29 

04-394 rszawa 

--Wykonawca będzie wykonywal projekty i dokumentacje 

powykonawczą w modelu 3D w formacie Autocad 2010 lub 

nowszym. 

--prowadzić na bieżąco bryłowy model 3D będzie aktualizo-

wany wraz z postępem prac projektowych i budowlano-

montażowych. Dokładność opisu geometrii odpowiadać 

będzie  dokumentacji wykonawczej. 

--Model 3D ma posiadać możliwość odwołania się do syste-

mu zarządzania dokumentacją w zakresie:wskazanego zespo-

łu projektowego,wskazanego urządzenia według kodu KKS. 

--Sukcesywnie powstająca dokumentacja ma być dostępna w 

całości,  jednorodnym środowisku integracyjnym RealTime 

4D, o wyjściowej strukturze odpowiadającej zespołom pro-

jektowym. Architektura skojarzonych katalogów ma umożli-

wiać Zamawiającemu swobodne skojarzenie własnych zaso-

bów dokumentacyjnych i opisowych. 

--Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumenta-

cji projektowej i geodezyjnej przy założeniu kompleksowej 

geodezyjno-informatycznej obsługi całości inwestycji, z 

zachowaniem jej ciągłości, jednorodnych form raportowania i 

jednoznacznym zdefiniowaniem zakresów odpowiedzialno-

ści. 

--Wykonawca ma zapewnić Zamawiającemu w każdym 

czasie trwania Kontraktu wgląd do prowadzonego modelu 

3D. Wykonawca jest zobowiązany do ewidencjonowania 

wykrytych na placu budowy odstępstw topologicznych i w 

przypadku wykraczania ich poza akceptowalne tolerancje 

branżowe, ma dokonywać koniecznych korekt materiału 

projektowego. 

Elektrownia Jaworzno III- Instalacja Odsiarczania spalin 

-geodezyjna obsługa budowy 

-weryfikacja dokumentacji wykonawczej w modelu 3D, 

-weryfikacja harmonogramów  w MS Project 

-powykonawcza weryfikacja topologiczna modelu 3D 

1.2007- 

8.2008 

RAFAKO SA 

47400 Racibórz 

Łąkowa 33 

Weryfikacja poprawności topologicznej projektu. 

Wizualizacja graficzna i fotorealistyczna stwierdzonych 

błędów. 

Kompleksowe zarchiwizowanie 

dokumentacji technicznej. 

Geodezyjna obsługa  

Modernizacji Mostu Skośnego Galerii Nawęglania w Elektrowni Jaworzno III  

. 

2006 PKE S.A. 

Elektrownia Jaworzno III 

 

Monitorowanie prób obciążeniowych Mostu Skośnego 

Galerii Nawęglania poprzez pomiar odkształceń poziomych i 

pionowych 

Obsługa montażu dodatkowych podpór Mostu Skośnego 

Galerii Nawęglania 

Opracowanie hybrydowych technik i weryfikacji przestrzennego modelu pa-

rownika kotła WP1150 w Elektrowni „Opole” 

(część prac badawczo – rozwojowych)  

2005 Politechnika Opolska  

Opole 

Zamodelowanie warsztatowej dokumentacji parownika kotła 

WP1150. Łączenie różnorodnych technik pomiarowych i 

ocena ich przydatności dla potrzeb weryfikacji topologii oraz 

interpretacji zasobów diagnostycznych 

Skojarzenie modelu 3D 

 i obrazów ortofotogrametrycznych  do oceny stanu degradacji powierzchni 

ogrzewalnej  parownika kotła OP 650 w Elektrowni „Dolna Odra” 

(część prac badawczo – rozwojowych)  

2005 Politechnika Opolska  

Opole 

Stworzenie standardowego modelu przestrzennego części 

cieplnej kotła OP650. 

Stworzenie standardowego modelu przestrzennego rurocią-

gów łączących kocioł z turbiną.  

Kompletna instalacja kotła 
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Integracja remontowej dokumentacji Kotła WP 650 w Elektrowni „Jaworzno 

III”  

 

01.09.200

0 – 

30.06.200

1 

Południowy Koncern Energetyczny S.A. w Jaworznie  

Oddział Elektrownia Jaworzno III  

w Jaworznie 

Dynamiczna integracja modelu 3D z zeskanowaną dokumen-

tacją płaską 2D. 

Ekspertyza stanu istniejącego z koncepcją modernizacji przepompowni meliora-

cyjnej w m. Sadowa, woj. Lubuskie 

 

26.09.200

0 – 

30.05.200

1 

Biuro Projektów Inżynierii Środowiska i Melioracji 

„EKOPROJEKT”  

Sp. z o.o. 

w Zielonej Górze 

Dynamiczna integracja modelu 3D z dokumentacją płaską 

2D. 

Badanie przemieszczeń pionowych budynku Przepompowni 

Melioracyjnej 

Aktualizacja projektu węzła „Saw & Take Off” i węzła „Mixer Area” linii 

produkcyjnej płyt kartonowo-gipsowych 

 

21.11.199

9 – 

30.06.200

1  

„NORGIPS”  

Sp. z o.o. 

w Brzeziu 

Dynamiczna integracja modelu 3D z dokumentacją płaską 

2D. 

Monitorowanie prac projektowych i integracja dokumentacji powykonawczej 

oraz kompleksowa geodezyjna obsługa inwestycji  

(monitorowanie cyklu inwestycyjnego) IOS blok 7-9 w Elektrowni „Bełchatów” 

 

05.09.200

0 – 

15.07.200

3 

Fabryka Kotłów „RAFAKO” S.A. 

w Raciborzu 

Weryfikacja poprawności topologicznej projektu. 

Wizualizacja graficzna i fotorealistyczna stwierdzonych 

błędów. 

Kompleksowe zarchiwizowanie 

dokumentacji technicznej. 

Wykonanie geodezyjnej i budowlanej inwentaryzacji konstrukcji wieży wy-

miennika ciepła pieca nr 3 oraz udział w pracach projektowo – koncepcyjnych 

części technologicznej wymiennika cyklonowego, w Cementowni „Mało-

goszcz” 

 

16.08.199

9 – 

30.11.199

9 

Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych  

w Opolu 

Model przestrzenny 3D konstrukcji wieży i koncepcji instala-

cji cyklonów wymiennika. 

Wizualizacja fotorealistyczna dla celów marketingowych i 

promocyjnych IMMB w Opolu. 

Wykonanie prac projektowych i dokumentacji warsztatowej dodatkowych 

opodestowań na, realizowanych przez PMUE „Remak” S.A. Opole, kotłach 

fluidalnych K-1 i K-2 w Elektrowni „Jaworzno II” w Jaworznie 

 

07.01.199

9 – 

30.07.200

0 

Przedsiębiorstwo Modernizacji Urządzeń Energetycz-

nych „REMAK” S.A. 

w Opolu 

Bardzo krótki (7 dniowy !) termin opracowania projektów 

kolejnych podestów w konstrukcji stalowej, których usytu-

owanie wymagało profesjonalnych pomiarów geodezyjnych 

Integracja i weryfikacja topologiczna  

dokumentacji  projektowej  

IOS bl. 5-6 w Elektrowni „Bełchatów”  

 

1998-2000 Fabryka Kotłów „RAFAKO” S.A. 

w Raciborzu 

Weryfikacja  poprawności topologicznej projektu. 

Wizualizacja graficzna i fotorealistyczna stwierdzonych 

błędów. 

 


