Zduńska Wola, dn. 28.06.2022 r.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa zamówienia
„Usługa nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi powiatowej nr 4909E na odcinku ChoszczewoKrokocice – Lichawa – etap III” w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4909E na odcinku
Choszczewo-Krokocice – Lichawa – etap III o długości 1 610 m”.
Opis zakresu robót budowlanych
Roboty budowlane obejmują przebudowę odcinka drogi powiatowej na długości 1 610 m w kilometrażu
3+001 do 4+611 określonym w dokumentacji projektowej. Zakres inwestycji obejmuje między innymi:
1) Przebudowa drogi w kilometrażu 3+001 do 3+370 oraz 3+788 do 4+611
a) warstwa ścieralna z BA 0/11 grubości 5 cm;
b) podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm,
2) Przebudowa drogi w m. Krokocice w kilometrażu w 3+370 do 3+788
a) warstwa ścieralna z BA 0/11 grubości 4 cm na całej szerokości drogi,
b) warstwa wiążąca AC 16WKR2 grubości 5 cm, na poszerzeniu,
c) podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm –
na poszerzeniu,
3) Wykonanie poboczy i zjazdów
a) destrukt asfaltowy grubości 5 cm,
b) kruszywo naturalne niesortowane średniej gr. 10 cm (miejscowe z korytowania jezdni
i odkopania rowów),
4) Budowa chodnika w m.Krokocice – o szerokości 2,0 m i długości 810 m
a) warstwa z kostki betonowej o grubości 8 cm,
b) podsypka cementowo-piaskowa o grubości 3 cm,
c) podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm,
d) ułożenie krawężników i obrzeży
5) Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur HDPE
6) Odtworzenie rowów przydrożnych
7) Rozścielenie ziemi urodzajnej i obsianie nasionami traw
8) Rozbiórka wiaty przystankowej
9) Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót
10) Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
Szczegółowy zakres robót budowlanych określa dokumentacja:
1. Projekt budowlany - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 49009E Choszczewo-Krokocice-Lichawa.
Odcinek od km 2+560 do km 4+611”.
2. Projekt wykonawczy - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 49009E Choszczewo-Krokocice-Lichawa.
Odcinek od km 2+560 do km 4+611”.
3. STWiORB
Roboty budowlane wykonywane będą na podstawie zgłoszenia z dnia 10 marca 2016 r. o zamiarze
wykonywania robót budowlanych.
Opis zakresu usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych
W ramach zamówienia wykonawca (inspektor nadzoru) zobowiązany będzie do:

1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej
realizacji z projektami, STWiORB, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
2) asystowanie/pomoc Zamawiającemu w sytuacjach problemowych i spornych z wykonawcą
robót budowlanych w tym proponowanie rozwiązań zgodnych z interesem Zamawiającego;
3) udział w radach/naradach budowy (nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie);
4) bieżąca kontrola budowy w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, STWiORB,
sztuką budowlaną i właściwymi przepisami;
5) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu w terminie nie dłuższym niż dwa dni robocze
od daty powiadomienia o konieczności takiego odbioru przez Wykonawcę robót
budowlanych;
6) weryfikacja i analiza zgłoszonych przez Wykonawcę robót budowlanych robót dodatkowych,
w przypadku ich pojawienia się wraz z weryfikacją ich kosztów;
7) analiza i weryfikacja przedstawionych przez Wykonawcę odpowiednich dokumentów,
dotyczących zastosowanych materiałów (przed ich wbudowaniem) oraz ich zatwierdzanie;
8) sprawdzanie wszelkich certyfikatów, gwarancji wykonania itp. oraz formułowanie zaleceń
dotyczących ich poprawności i autentyczności;
9) współpraca z Zamawiającym i Wykonawcą w zakresie problemów bieżących dotyczących
zarówno procesu inwestycyjnego, jak i dokumentacji projektowej;
10) udział w przekazaniu terenu budowy;
11) udział w odbiorach, przeglądach oraz przeglądach w okresie gwarancji;
12) nadzór nad przygotowaniem oraz analiza i weryfikacja dokumentacji powykonawczej wraz
z potwierdzeniem gotowości do odbioru;
13) niezwłoczne stawianie się na wezwania Zamawiającego w kwestiach wyjaśnienia spraw
związanych z robotami budowlanymi, zarówno w miejscu prowadzenia inwestycji jak
i w siedzibie Zamawiającego;
14) ustanowienie zastępstwa w usłudze nadzoru w przypadkach niemożności jego wykonywania
spowodowanej okolicznościami losowymi przez osobę posiadającą równoważne uprawnienia
budowlane;
15) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z Wykonawcą robót budowlanych,
udział w inwentaryzacji i sporządzeniu protokołu z inwentaryzacji robót w toku według stanu
na dzień odstąpienia;
16) przynajmniej raz na 7 dni wizytowanie terenu budowy i potwierdzenie tego faktu w dzienniku
budowy;
17) monitorowanie rozliczenia rzeczowego robót będących przedmiotem nadzoru;
18) kontrolowanie właściwego prowadzenia dziennika budowy i niezwłocznie dokonywanie
wpisów wynikających z technologii wykonywania robót i potrzeby wykonawcy robót
(kierowników);
19) uczestnictwo przy przeprowadzaniu wszystkich prób, pomiarów, sprawdzeń i pobieraniu
próbek do badania;
20) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wstrzymaniu w trakcie realizacji zadania robót
(bez zgody Zamawiającego) na okres dłuższy niż 7 dni kalendarzowych z podaniem
uzasadnienia;
21) niezwłoczne (tj. do 48 godzin od czasu skutecznego powiadomienia Wykonawcy) stawianie się
na wezwania Zamawiającego w kwestiach wyjaśnienia spraw związanych z robotami
budowlanymi, zarówno w miejscu prowadzenia inwestycji, jak i w siedzibie Zamawiającego;
22) monitorowanie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przez wykonawcę
robót budowlanych.
Pełny opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane które będą objęte nadzorem
inwestorskim znajduje się pod linkiem poniżej:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/614624
Termin wykonania zamówienia

Usługa w pełnym zakresie trwać będzie od czasu zawarcia umowy do czasu zakończenia robót
budowlanych potwierdzonych bezusterkowymi protokołami odbioru i w ograniczonym zakresie przez
okres gwarancji i rękojmi (wynoszący 60 miesięcy).
Planowany aktualnie okres realizacji robót budowlanych planowany jest do 14.10.2022 r. W przypadku
wydłużenia terminu realizacji robót budowlanych, termin realizacji zamówienia również ulegnie
wydłużeniu.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV):
71247000-1 – Nadzór nad robotami budowlanymi
Warunki udziału
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
- wykażą minimalny poziom zdolności w zakresie dysponowania osobą (inspektorem nadzoru) zdolną
do wykonania zamówienia, tj. jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności inżynieryjnej drogowej i lub odpowiadającymi im uprawnieniami budowlanymi
wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Osoba ta musi być członkiem właściwej
izby samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.
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