
Opis przedmiotu zamówienia 

pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach
zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa rowu Mała Rosica na odcinku od km 1+380 do

km 1+779 w Płocku wraz niezbędną infrastrukturą”.

I. Przedmiot zamówienia:  

Przedmiotem  zamówienia  jest  pełnienie  nadzoru  inwestorskiego  nad  robotami  budowlanymi
realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa rowu Mała Rosica na odcinku od
km 1+380 do km 1+779 w Płocku wraz niezbędną infrastrukturą” w zakresie:

• branża wodno - melioracyjna
• branża sanitarna 
• branża telekomunikacyjna 

Zakres robót budowlanych obejmuje przebudowę rowu Mała Rosica na odcinku od km 1+380 do km
1+779 w Płocku wraz niezbędną infrastrukturą. 

Roboty  budowlane  realizowane  będą  na  podstawie dokumentacji projektowej  pn.  Wykonanie
urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w zakresie przebudowy rowu Mała Rosica na odcinku
od  km  1+380  do  km  1+779  oraz  przebudowy  sieci  kanalizacji  deszczowej,  wodociągowej  i
telekomunikacyjnej, wykonanej  przez  firmę  Projektowanie  i  Realizacja  Inwestycji  s.c.  Tomasz
Gorgoń i s-ka, ul. Lachmana 12/3, 09 – 407 Płock.

Termin  wykonania  robót  budowlanych  to  4  miesiące  od  daty  podpisania  umowy  na  roboty
budowlane. Przewidywany termin realizacji robót budowlanych to lipiec - listopad 2015 roku. 
Forma wynagrodzenia wykonawcy robót – wynagrodzenie ryczałtowe.

II. Zakres nadzoru inwestorskiego:  

Zakres nadzoru obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży wodno -
melioracyjnej, sanitarnej i telekomunikacyjnej nad robotami budowlanymi w zakresie przebudowy
rowu Mała Rosica na odcinku od km 1+380 do km 1+779 w Płocku wraz niezbędną infrastrukturą
obejmującymi:

1. Branża wodno – melioracyjna:  

1.1. Rozbudowę 22 m odcinka rowu na terenie Oczyszczalni „Wschód” w km 1+380 ÷ 1+402
ze zwiększeniem szerokości  dna z 0,6 ÷ 1,3m na 1,3 ÷ 2,4m wraz z ubezpieczeniem
poszerzonego  dna  cieku  płytami  żelbetowymi  gr.  15cm  oraz  ubezpieczeniem  skarp
materacami siatkowo-kamiennymi gr.  17cm na geowłókninie,  w celu  jego adaptacji  do
nowego wylotu przepustu;

1.2. Rozbudowę rowu w km 1+462 do 1+779, przy założeniu szer. dna 1,3 ÷ 2,4m i nachyleniu
skarp 1:2, lokalnie 1:1,5, w tym:

• pełne umocnienie skarp materacami siatkowo-kamiennymi gr. 17cm 
na geowłókninie,

• umocnienie dna drogowymi płytami żelbetowymi gr.15cm na odcinku 258 m 
    w km 1+462 ÷ 1+705 oraz 1+725 ÷ 1+740,
• umocnienie dna materacami siatkowo-kamiennymi gr. 17 cm na geowłókninie, 

na odcinku 74m w km 1+705 ÷ 1+725 oraz 1+740 ÷ 1+794 
• stabilizację dna i skarp w km 1+715, 1+725, 1+767 i 1+779 grodzicami stalowymi

GZ-4 zabitymi na głębokość 1,5 m;
1.3. Wykonanie  drogi  technologicznej  o  szerokości  około  3,00  m  na  całej  długości

przebudowywanego  odcinka  rowu,  rozpoczynającej  się  zjazdem  z  ul.  Grabówka  a
zakończonej zjazdem w ul. Gościniec. zjazd z ul Gościniec należny zabezpieczyć barierą
typu - rogatka leśna (szlaban), natomiast zjazd z ul. Grabówka należy zabezpieczyć bramą
dopasowaną do ogrodzenia na działce nr 1357/3;

1.4. Wykonanie 10 m rowu tymczasowego o szerokości dna 0,8-1,3 m ze skarpami o zmiennym
nachyleniu 1:2÷1:1,5 umocnionymi płytami JOMB z rozbiórki umocnień rowu łączącego
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przebudowany rowów z  rowem istniejącym planowanym do  przebudowy w następnym
etapie;

1.5. Wykonanie  robót  zabezpieczających  przed  przelaniem  się  wód  wezbraniowych  w  ul.
Gościniec polegających na:

• podwyższeniu korony drogi gruntowej o max. 1,3 m na odcinku 32,3 m wraz 
z korytowaniem i nawierzchnią żwirowa gr. 15 cm,

• budowie tymczasowej grobli ziemnej długości 20 m i wys. do 1,3 m, o szerokości
korony 2,0 m i nachyleniu skarp 1:1,5 ,

• zabiciu tymczasowej ścianki szczelnej na odcinku dług. 8m z grodzic stalowych GZ-
4 zabitych na głębokość do 2,0 m.

2. Przebudowa przepustu w ciągu ul. Grabówka.

2.1.  Rozbiórka istniejącej nawierzchni jezdni ul. Grabówka oraz ścieżki rowerowej.
2.2.  Rozbiórka istniejącego, uszkodzonego przepustu rurowego ø 1,0 z przyczółkami

  żelbetowymi długości 41 m w km 1+402 ÷ 1+443 rowu Mała Rosica – pod ul. Grabówka.
2.3.  Budowa nowego przepustu skrzynkowego o  wymiarach  2,4 x  1,0 m długości  61 m z

przyczółkami żelbetowymi.
2.4.  Odtworzenie nawierzchni w obrębie prowadzonych robót.

3. Branża wod-kan.  

3.1.Przebudowa grawitacyjnej kanalizacji deszczowej długości 23mb z rur kanalizacyjnych PP
min.  SN8  o  średnicy  Ø  400  (Inwestor  nie  dopuszcza  stosowania  rur  karbowanych  z
zewnątrz) w celu odprowadzenie wód roztopowych i opadowych z przydrożnego rowu. Na
trasie  projektowanego  kolektora  przewidziano  3  studnie  przelotowe  i  kierunkowe  z
prefabrykowanych  kręgów  betonowych  Ø  1200  mm  ze  stopniami  złazowymi,  wykot
kanalizacji wykonany wg KPED 2.16.

3.2. Przebudowa  sieci  wodociągowej  Ø  110  przebiegającej  po  południowej  stronie  ulicy
Grabówka pod istniejącym rowem w km 1+401, poprzez połączenie nowoprojektowanych
odcinków wodociągów z istniejącymi za pomocą złączek elektrooporowych lub łączników
Systemu 2000 oraz budowę odcinka wodociągu z rur PE 100 woda (PN 16) SDR 11 o
średnicy  Ø  110  po  nowej  trasie  długości  22m,  wraz  z  zabezpieczeniem  odcinka  pod
przebudowywanym rowem rurą ochronną.

4. Branża teletechniczna.

4.1. Przebudowa sieci telefonicznej ORANGE Polska S.A. kolidującej z rowem Mała Rosica 
  w km 1+400 poprzez montaż 2 złącz przelotowych oraz budowę kabla
  telefonicznego XzTKMXpw 15x4x0,6 w rurze osłonowej HDPE Ø110 w wykopie otwartym –
  30mb.

Uwaga: zakres  nadzoru  inwestorskiego  nie  obejmuje  robót  dotyczących  rozbiórki  i  otworzenia  nawierzchni
drogowej, a dokumentacja w zakresie tych robót, jest przekazania tylko w celu poglądowym.

III. Obowiązki nadzoru inwestorskiego:  

1. Wykonawca zapewni ciągły nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi prowadzonymi w
ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa rowu Mała Rosica na odcinku od km 1+380
do km 1+779 w Płocku wraz niezbędną infrastrukturą”.

2. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy w szczególności:

1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności
realizacji  robót  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami  technicznymi,
zaświadczeniem  o  przyjęciu  bez  sprzeciwu  zgłoszenia  zamiaru  wykonania  robót
budowalnych  nie  wymagających  pozwolenia  na  budowę  i  decyzją  o  pozwoleniu  na
budowę dla inwestycji pn. „Przebudowa rowu Mała Rosica na odcinku od km 1+380 do
km 1+779 w Płocku wraz niezbędną infrastrukturą”, przepisami prawa, w tym prawa
budowalnego,  sztuką  budowlaną,  wymogami  BHP,  Polskimi  Normami,  zasadami
współczesnej wiedzy technicznej oraz harmonogramem rzeczowo – finansowym,

2) sprawdzanie  jakości  wykonanych  robót  i  wbudowanych  wyrobów budowlanych,  a  w
szczególności  zapobieganie  zastosowaniu  wyrobów  budowlanych  wadliwych  i
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

3) dopuszczenie  materiałów,  prefabrykatów  i  wszystkich  elementów  i  urządzeń
przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót oraz zatwierdzenie
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receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych,
4) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
5) udział w naradach roboczych,
6) udział w przekazaniu placu budowy,
7) przygotowanie i udział w odbiorach: częściowych i końcowym,
8) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót,
9) kontrolowanie rozliczeń robót budowlanych,
10) kontrolowanie  przestrzegania  przez  wykonawcę  robót  budowlanych  zasad

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz utrzymania porządku na budowie,

11) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i  dokonywanie w nim wpisów
stwierdzających  wszystkie  okoliczności  mające  znaczenie  dla  właściwego  przebiegu
procesu budowlanego,

12) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót, a
w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ
na zmianę kosztów budowy, 

13) monitoring  postępu  robót  poprzez  porównywanie  ich  zaawansowania  z
harmonogramem rzeczowo – finansowym,

14) sporządzanie  w  terminie  do  10  dnia  każdego  miesiąca,  miesięcznych  raportów  z
przebiegu realizacji robót i prowadzonego nadzoru,

15) powiadamianie Zamawiającego o rozbieżnościach między dokumentacją projektową, a
stanem faktycznym na terenie budowy,

16)  kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów,

17) informowanie  Zamawiającego  o  wszelkich  zagrożeniach  występujących  podczas
realizacji  robót,  ze  szczególnym  uwzględnieniem tych,  które  mogą  mieć  wpływ  na
termin realizacji robót budowlanych,

18) żądanie od kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie
wykonanych  robót  budowlanych,  a  także  wstrzymania  dalszych  robót  w  przypadku
gdyby ich kontynuacja mogła spowodować zagrożenie bezpieczeństwa,

19) ustalanie terminu usunięcia usterek (Strony ustalają, że użyte w tej Umowie pojęcia
„wada” i usterka” mają tożsame znaczenie  i używane są zamiennie),

20) sporządzanie protokołów usterek oraz potwierdzenie usunięcia usterek,

21) sprawdzanie  kompletności  i  prawidłowości  przedłożonych  przez  wykonawcę  robót
dokumentów wymaganych do odbioru częściowego,

22) sprawdzanie rozliczeń robót,

23) uczestniczenie przy przeprowadzaniu prób, pomiarów, sprawdzeń,

24) poświadczanie terminu zakończenia robót budowlanych,

25) zweryfikowanie  dokumentacji  powykonawczej  sporządzonej  przez  wykonawcę  robót
budowlanych,

26) sporządzenie  danych/informacji  niezbędnych  dla  określenia  obszaru  zajęcia  pasa
drogowego w związku z nowym przebiegiem linii telekomunikacyjnych,

27) dostarczenie  Zamawiającemu atestów,  certyfikatów,  protokołów itp.  przygotowanych
przez wykonawcę robót budowlanych,

28) udział w przygotowaniu rozliczenia końcowego zadania,

29) w  przypadku  aplikowania  przez  Zamawiającego  o  dofinansowanie,  jak  również
współfinansowania  przedmiotowej  inwestycji  ze  środków  pochodzących  z  funduszy
europejskich, Wykonawca zobowiązuje się do aktywnej współpracy z Zamawiającym w
zakresie sporządzenia materiałów i informacji o charakterze rzeczowo – finansowym
związanych  z  realizowanymi  robotami,  a  niezbędnymi  ze  względu  na  źródło
finansowania.

3. Wykonawca zobowiązany jest  do  bieżącej  współpracy  z  osobą  pełniącą  funkcję  inspektora
nadzoru  inwestorskiego  w  branży  drogowej,  który  to  nadzór  zapewnia  Zamawiający.
Koordynatorem inspektorów nadzoru inwestorskiego jest osoba wskazana w §10 ust. 3 pkt. 1)
Umowy.  Dane  osobowe  i  kontaktowe  do  osoby  pełniącej  funkcję  inspektora  nadzoru
inwestorskiego branży drogowej przekazane zostaną Wykonawcy w dacie podpisania Umowy.

IV. Termin realizacji:  

1. Strony ustalają, że nadzór będzie pełniony:

1) od dnia podpisania Umowy, w okresie prowadzenia robót budowlanych i ich odbioru, do
podpisania protokołu odbioru końcowego robót,
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2) w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót – w ciągu nie mniej niż 60
miesięcy, a nie więcej niż 72 miesięcy od daty odbioru końcowego robót, w terminach
określonych w §7 ust. 3 Umowy oraz w pisemnych wezwaniach Zamawiającego.

2. W przypadku braku realizacji umowy na roboty budowlane, o której mowa ust. 2 i 3 Umowy,
bądź w sytuacji gdy podpisanie umowy na roboty budowlane nie dojdzie do skutku, każda ze
Stron  jest  uprawniona  odstąpić  od  Umowy.  W  takim  przypadku  odpowiedzialność
Zamawiającego za szkodę poniesioną przez Wykonawcę jest wyłączona.

V. Finansowanie:  

1. Rozliczenie za wykonanie Umowy będzie następowało fakturami VAT – częściowymi i końcową. 

2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie, o którym mowa w §7 ust. 1 pkt 1),
będzie następowało według następujących reguł: 

a) rozliczenie będzie następowało proporcjonalnie do wartości odebranych robót budowlanych
(faktury częściowe). Wysokość faktury końcowej zostanie ustalona poprzez pomniejszenie
kwoty  ryczałtu  o  wartość  wystawionych  przez  Wykonawcę  faktur  częściowych  (faktura
końcowa). 

b) Faktury częściowe będą wystawiane przez Wykonawcę nie częściej niż raz w miesiącu.

c) Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie protokół odbioru robót budowlanych
sporządzony  w  miesiącu  poprzednim  oraz  raport  z  przebiegu  realizacji  inwestycji  i
prowadzonego  nadzoru  inwestorskiego.  W  przypadku  braku  podstaw  do  wystawienia
faktury częściowej, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu do 10
dnia każdego miesiąca, raportu z przebiegu realizacji inwestycji i prowadzonego nadzoru
inwestorskiego.

d) Podstawą  do  wystawienia  faktury  końcowej  będzie  podpisany  przez  Zamawiającego  i
Wykonawcę protokół odbioru końcowego robót oraz zatwierdzony przez Zamawiającego,
raport końcowy z przebiegu realizacji inwestycji i prowadzonego nadzoru inwestorskiego.

3. W ramach pełnienia czynności nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej
przez  wykonawcę  robót  budowlanych,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zwołania  i
przeprowadzenia, przy udziale Zamawiającego, komisyjnych przeglądów gwarancyjnych co 6
miesięcy w okresie  gwarancji  i  rękojmi,  w tym do  sporządzenia  protokołów z  przeglądów
gwarancyjnych  oceniających  stan  obiektu  wraz  z  wykazem  ewentualnych  usterek  oraz
dokonanie przeglądu i sporządzenie protokołu z usunięcia usterek przez Wykonawcę robót oraz
do pełnienia czynności nadzoru na pisemne wezwanie Zamawiającego.

4. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy, w zakresie o którym mowa w §7 ust. 1 pkt 2)
Umowy, tj.  w okresie gwarancji  i  rękojmi udzielonej  przez wykonawcę robót budowlanych,
będzie następowało proporcjonalnie po zrealizowaniu przez Wykonawcę czynności wskazanych
w pkt 3. Podstawą do wystawienia faktury częściowej w tym przypadku będzie protokół z
przeglądu  gwarancyjnego/protokół  z  usunięcia  usterek,  przeprowadzonego  w  danym  roku
gwarancji  i  rękojmi,  pod  warunkiem  wywiązania  się  przez  Wykonawcę  ze  wszystkich
zobowiązań wynikających z Umowy. 

Załączniki:

1. TOM I – Projekt zagospodarowania terenu.
2. TOM II – Dokumentacja badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny.
3. TOM III – Projekt Budowlany i Wykonawczy - branża wodno – melioracyjna.
4. TOM IV – Projekt Budowlany i Wykonawczy - przebudowa przepustu w ciągu 

ul. Grabówka.
5. TOM V – Projekt Budowlany i Wykonawczy - przebudowa kolektora 

odprowadzającego wody opadowe z przydrożnego rowu.
6. TOM VI – Projekt Budowlany i Wykonawczy – przebudowa kolidującego 

odcinka wodociągu ø 110 PE.
7. TOM VII – Projekt Budowlany i Wykonawczy – przebudowa sieci telefonicznej

kolidującej z projektowaną przebudową rowu.
8. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Drogowych.
9. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Melioracyjnych.

Uwaga: zakres nadzoru inwestorskiego nie obejmuje robót dot. rozbiórki i odtworzenia nawierzchni drogowej,
dokumentacja w zakresie tych robót jest przekazania wykonawcy, tylko w celu poglądowym.
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