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Załącznik nr 1 

Formularz nr KODGiK-01/1

Formularz 

KODGiK-01/1 FORMULARZ  ZAMÓWIENIA KODGiK-PKM

 * - pola wypełnia Zamawiający

8. Zamawiający oświadcza, że przedmiot zamówienia złożony w n.n. Formularzy przeznaczony jest do wykorzystania w  celu *: 

Opis planowanego wykorzystania przedmiotu zamówienia  

2

Grupa i poz. 

Zamówienia  

z Cennika   

Nazwa przedmiotu zamówienia (główny cel)

13. UWAGI: 

7. Oznaczenie przemiotu zamówienia  wg  Cennika usług geodezyjnych i kartograficznych w ramach prowadzenia Kolejowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - PKM lub nazwa  

innego przedmiotu zamówienia pochodzącego z KODGiK-PKM *

Informacja o lokalizacji 

obiektu:  kilometraż linii 

kolejowej

Uwagi

IlośćL.p Nazwa dokumentacji

1.

Imię i nazwisko
Dane kontaktowe: 

adres, nr tel., e-mail

zamówienie pierwotne *, **

zamówienie uzupełniające/korekta zamówienia *, **

6. Dane Zamawiającego lub dane identyfikujące osobę upoważnioną przez Zamawiajacego do złożenia / uzupełnienia  / korekty zamówienia *

Lp

1

Ilość 

4. Adresat zgłoszenia - nazwa i adres podmiotu  który  prowadzi kolejowy zasób 

geodezyjny i kartograficzny PKM ( zgoda MIiR DTK-II-076-10(01)-MM/14 z dnia 07 

sierpnia 2014 r.)

 1. Nazwa i adres podmiotu składającego zamówienie *

 2. Dane kontaktowe Zamawiającego,  nr telefonu / adres poczty elektronicznej, dane do 

wystawienia faktury /rachunku *

UWAGA: Zamawiający  składa n.n. Formularz do kancelarii PKM S.A.

3. Miejscowość i data *

Kolejowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej - PKM "KODGiK-PKM" 

Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.                                         

ul. Budowlanych 77,                                                                     

80-298 Gdańsk                                                                                 

NIP 583-310-36-72, REGON 221037360

5. Identyfikator zamówienia  nadany przez PKM S.A.  ( nr kancelaryjny zgłoszenia)

9. Wykaz dokumentacji przekazanej dla PKM S.A. *

12.  Weryfikacja KODGiK-PKM, procedura przebiegu prac

Nadawca Odbiorca Data Podpis Uwagi
L.p

 ZAMAWIAJĄCY *

 ** - niepotrzebne skreślić

 *** -  aktualne regulaminy PKM S.A. w  tym także Cennik usług KODGiK dostępne są   na stronie internetowej http://www.pkm-sa.pl lub udostępniane są nieodpłatnie na każde żądanie Zamawiającego. 

 Imię, nazwisko, data oraz podpis Zamawiającego lub osoby 

upoważnionej przez Zamawiajacego.  

Zaznaczyć  dokumentację 

do zwrotu po zakończeniu 

zamówienia [x]
Dodatkowe informacje 

Zamawiajacego

 Zapoznałem się oraz akceptuję postanowienia regulaminów  oraz 

cenników PKM S.A.  ***



 

 

 Załącznik nr 2 
                                                                     Formularz nr KODGiK-01/3  

  

ZGŁOSZENIE DOSTĘPU DO INFRASTRUKTURY PKM S.A. 

- dla prowadzących prace geodezyjne w infrastrukturze PKM 

 
Data zgłoszenia: DD.MM.RRRR 

 
 

 Dane identyfikacyjne pracownika wykonującego roboty: 

Imię i nazwisko osoby kierującej pracami:  

Nazwa firmy (adres):  

Tel. kontaktowy:  

 
              

Data, miejsce i zakres planowanych prac: 

Roboty krótkoterminowe (1-7dni)   □                                           Roboty długoterminowe (8-30 dni) □   
(właściwe pole □ - oznaczyć znakiem x) 

Data i czas wykonywania prac:                                     

Lokalizacja prac:  
Linia kolejowa Pomorska Kolej Metropolitalna  

nr linii ……. od km ……..…………. do km ……………..…. 
1. Dla robót wykonywanych w strefie I i II przed rozpoczęciem prac geodezyjnych należy 

uzyskać pisemną zgodę następujących komórek organizacyjnych PKM S.A.: Działu 
Utrzymania Infrastruktury i Działu  Inżynierii Ruchu (akceptowalną formą zgody jest 
wiadomość e-mail). 

 
2. Dla prac wykonywanych w strefie III należy przekazać zgłoszenie do adresatów wymienionych 
w pkt.3. 
 
3. Wykaz adresów kontaktowych do których należy przekazać zgłoszenie (zawsze): 
           Dyspozytor Ruchu PKM; 

a. dane kontaktowe: tel. 58 35 01 176, 
e-mail: dyspozytor@pkm-sa.pl  

Centrum Utrzymania i Diagnostyki (CUiD); 
a. dane kontaktowe CUiD: tel. 58 350 11 68 lub tel. 519 042 731, 

e-mail: cuid@pkm-sa.pl  
Służba Ochrony  PKM; 

a. dane kontaktowe MONITORING tel. 58 350 11 90 lub tel. 575 998 875,           
e-mail: ochrona@pkm-sa.pl 
 

4. Dla robót wykonywanych w strefie I lub II przed rozpoczęciem prac oraz po ich zakończeniu 
i opuszczeniu przez zespół polowy miejsca pracy należy każdorazowo zawiadomić 
telefonicznie Dyżurnego Ruchu tel. 58 350 11 75 
 
5. Niezależnie od strefy wykonywania prac, przed rozpoczęciem pracy oraz po ich zakończeniu 
i opuszczeniu przez zespół polowy miejsca pracy należy każdorazowo zawiadomić telefonicznie 
Centrum Utrzymania i Diagnostyki  tel. 58 350 11 68 
 

mailto:dyspozytor@pkm-sa.pl
mailto:cuid@pkm-sa.pl


 

 
6. Prace geodezyjne prowadzone na terenie kolejowym w strefach: 
- strefa I (tor lub rozjazd po którym poruszają się pojazdy kolejowe)      TAK / NIE*, 
- strefa II  (obszar poza strefą I do 10m od osi toru skrajnego)                TAK/  NIE*, 
- strefa III (pozostałe obszary poza strefą I i II)                                         TAK/ NIE* 
 
7. Roboty mające wpływ na prowadzenie ruchu pociągu 
 (wymagające wprowadzenia ograniczenia prędkości lub zamknięcie toru, w przypadku zakreślenia 
TAK należy opisać te prace)    TAK / NIE*  
 
8. Wykaz osób wykonujących prace  
 
 
 
 
9. Informacja Wykonawcy o zamierzeniu zaangażowania sygnalisty  TAK / NIE* 
 
 
 
 
10.  Numer ID zgłoszenia pracy, opis prac  (branża geodezja i kartografia) 
 
 
 
 
11. Dodatkowe uwagi osoby zgłaszającej prace  
 
 
 

*niepotrzebne skreślić 
 

Czytelny podpis osoby zgłaszającej/kierującej robotami (imię i nazwisko):  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


