
Projekt pn. „Budowa trasy północno – zachodniej miasta Płocka” współfinansowany przez Unię Europejską ze
środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020. Zadanie 2  – "Budowa trasy północno – zachodniej miasta Płocka
na odcinku od węzła „Bielska” do węzła „Długa”.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

polegającego na „Wykonaniu badań laboratoryjnych przy robotach drogowych i
mostowych realizowanych w ramach zadania pn. "Budowa trasy północno-
zachodniej miasta Płocka na odcinku od węzła „Bielska” do węzła „Długa”

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem  zamówienia  jest  Wykonanie  badań  laboratoryjnych  sprawdzających  przy  robotach

drogowych i mostowych realizowanych w ramach zadania pn.  "Budowa trasy północno-zachodniej

miasta Płocka na odcinku od węzła „Bielska” do węzła „Długa”. 

Zadanie inwestycyjne pn.  „Budowa trasy północno-zachodniej miasta Płocka na odcinku od węzła

„Bielska” do węzła „Długa” obejmuje:

1. wykonanie robót budowlanych obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka na odcinku od ul.

Długiej  do  węzła  „Bielska”  i  budowę  odcinka  ul.  Przemysłowej  łączącego  obwodnicę  z  ul.

Przemysłową  i Kostrogaj wraz z przebudową skrzyżowania tych dróg ;

2. zaprojektowanie  i  wykonanie  robót  budowlanych  dwupoziomowego  węzła  „Trzepowo”  w ciągu

trasy  północno  –  zachodniej  miasta  Płocka  skanalizowanego  z  ul.  Przemysłową  i  ul.  Nową

Przemysłową.

     Zakres przedmiotu Umowy obejmuje:

1) przyjazdy na budowę w celu wykonania badań laboratoryjnych;

2)  przygotowanie,  wykonanie  i  analizę  badań  laboratoryjnych  w  celu  określenia  zgodności

wykonanych  robót  oraz  materiałów  budowlanych,  zgodnie  z  wymogami  określonymi  w

dokumentacjach projektowych dotyczących zadania  „Budowa trasy północno-zachodniej miasta

Płocka  na  odcinku  od węzła  „Bielska”  do  węzła  „Długa”,  w  szczególności:  dokumentacjach

projektowych, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, normach, wytycznych, itp.

jak  również  przepisami  prawa,  normami,  wytycznymi  innymi  dokumentami  branżowymi  oraz

wiedzą i sztuką budowlaną;

3)  opracowanie  wyników  badań  w  formie  sprawozdań  z  badania  wraz  z  wnioskami  dotyczącymi

wyników badań.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy  zakres  i  rodzaje  kontrolnych  i  sprawdzających  badań  laboratoryjnych  dla  robót

budowlanych wykonanych w ramach zadania pn. "Budowa trasy północno-zachodniej  miasta Płocka
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na  odcinku  od węzła  „Bielska”  do  węzła  „Długa”,  określony  został  w  Zestawieniu  Badań

laboratoryjnych i obejmuje:

Zestawienie Badań Laboratoryjnych

L.p. Wyszczególnienie Ilość badań

Badania z zakresu branży drogowej

1 Badanie nośności (moduł odkształcenia)/zagęszczenia podłoża gruntowego 45

2 Badanie zagęszczenia warstwy z gruntu stabilizowanego cementem 16

3 Badanie  wytrzymałości  na  ściskanie  (7  i  28  dniowa)  warstwy  z  gruntu
stabilizowanego cementem 16

4 Badanie zagęszczenia warstwy nasypu 20

5 Badanie zagęszczenia warstw odsączających i mrozoodpornych 10

6 Oznaczenie współczynnika filtracji warstw odsączających i mrozoochronnych
2

7 Badanie  nośności  (moduł  odkształcenia)/zagęszczenia  warstwy  podbudowy  z
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 30

8 Badanie uziarnienia mieszanki kruszyw 8

9 Badanie  podbudowy  z  betonu  cementowego,  poprzez  wykonanie  3  badań
wytrzymałości, 1 badania nasiąkliwości i 1 badania mrozoodporności 5

10 Badanie nawierzchni  betonowej,  poprzez wykonanie 3 badań wytrzymałości,  1
badania nasiąkliwości i 1 badania mrozoodporności 5

11 Badanie  podbudowy  bitumicznej  –  próbki  pobrane  podczas  wbudowywania
mieszanki  (uziarnienie,  zawartość  lepiszcza,  temperatura  mięknienia  lepiszcza
odzyskanego, gęstość i zawartość wolnych przestrzeni)

14

12 Badanie  podbudowy  bitumicznej  -  odwierty  (grubość  warstwy,  wskaźnik
zagęszczenia, zawartość wolnych przestrzeni) 14

13 Badanie warstwy wiążącej -  próbki pobrane podczas wbudowywania mieszanki
(uziarnienie, zawartość lepiszcza, temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego,
gęstość i zawartość wolnych przestrzeni)

14

14 Badanie warstwy wiążącej - odwierty (grubość warstwy, wskaźnik zagęszczenia,
zawartość wolnych przestrzeni) 14

15 Badanie warstwy ścieralnej - próbki pobrane podczas wbudowywania mieszanki
(uziarnienie, zawartość lepiszcza, temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego,
gęstość i zawartość wolnych przestrzeni)

15

16 Badanie warstwy ścieralnej - odwierty (grubość warstwy, wskaźnik zagęszczenia,
zawartość wolnych przestrzeni) 15

17 Sprawdzenie zgodności i akceptacja receptur dla mieszanek asfaltowych poprzez
weryfikację receptur z wymogami specyfikacji (bez zarobów) 8

18 Badanie równości podłużnej i poprzecznej warstwy ścieralnej – długość trasy ok.
7,7 km

1

Badania z zakresu branży mostowej

19 Badanie wytrzymałości betonu (na obiekty mostowe) na ściskanie 20

20 Badanie nasiąkliwości betonu na obiekty mostowe 8
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21 Badanie wodoszczelności betonu na obiekty mostowe 8

22 Badanie mrozoodporności betonu na obiekty mostowe 4

Badania  laboratoryjne  wchodzące  w  skład  pozycji  11-16  (włącznie)  Zestawienia  Badań

Laboratoryjnych  wykonane  zostaną  przez  laboratorium  posiadające  akredytacje  na

wykonywanie  powyższego  zakresu  badań.  Badania  określane  metodami  obliczeniowymi

wykonane  zostaną  przez  laboratorium posiadające  akredytację  na  wykonanie  badań na

podstawie, których dokonano metod obliczeniowych.

3. Wymagania wobec Wykonawcy

Wykonawca niniejszego zamówienia:

1) oświadcza,  że  dysponuje  specjalistycznym  sprzętem  potrzebnym  do  wykonania  przedmiotu

zamówienia;

2) zobowiązuje się działać w ścisłej współpracy z inspektorem nadzoru branży drogowej  i mostowej

ze  strony  Zamawiającego,  mając  zawsze  na  względzie  pomyślne  ukończenie  zamówienia  w

sposób poprawny jakościowo w przewidzianych terminach i budżecie;

3) winien  być  w  dyspozycji  przez  6  dni  w  tygodniu,  od  poniedziałku  do  soboty  

w godzinach umożliwiających odbiór zlecenia i ewentualne wykonanie badań;

4) wykonuje badania z częstotliwością określoną przez Zamawiającego;

5) zorganizuje  prace  swoich  pracowników  w  taki  sposób,  aby  zapewnić  właściwe  i  terminowe

wykonanie nadzorowanych robót budowlanych;

6) zobowiązuje  się  tak  zorganizować  pracę  personelu,  aby  uwzględnić  ryzyko  związane  

z czynnikami nieprzewidywalnymi (np. rzeczywisty czas pracy Wykonawcy robót);

7) wyposaży  swój  personel  w  środki  transportu  i  łączności  zapewniające  sprawne  prowadzenie

obsługi laboratoryjnej;

Kierownik Zespołu Obsługi Laboratoryjnej musi posiadać co najmniej trzy letnie doświadczenie w zakresie

autoryzowania badań laboratoryjnych. Zmiana osoby Kierownika Zespołu Obsługi Laboratoryjnej w trakcie

realizacji Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego

zaakceptowania przez Zamawiającego. Osoba zaproponowana przez Wykonawcę na stanowisko

dotychczasowego Kierownika Zespołu Obsługi Laboratoryjnej, powinna spełniać warunki określone dla

danego stanowiska w  SIWZ, oraz warunki zgodne z ofertą Wykonawcy. Zamawiający dokona pisemnej

akceptacji  lub  złoży  sprzeciw  do proponowanej  zmiany osoby w terminie  7  dni  od dnia  złożenia  do

Zamawiającego  kompletnego  wniosku  przez  Wykonawcę,  wraz  z  dokumentami  potwierdzającymi

spełnienie przez osobę proponowaną na dane stanowisko, wymagań wynikających odpowiednio z SIWZ

albo z oferty Wykonawcy.

Do zadań Kierownika należy:

1) autoryzuje sprawozdania z badań;

2) wszelkie  wyniki,  wnioski,  sprawozdania  i  propozycje  w formie  pisemnej  kieruje  do inspektora

nadzoru ze strony Zamawiającego;

3) będzie osobą odpowiedzialną za koordynację i  kierowanie  zespołem laborantów i  pracowników

biorących udział w realizacji niniejszego zamówienia;
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4) będzie  obecny  na  budowie  tak  często,  jak  to  będzie  wynikało  z  potrzeb  prawidłowego  

zapewnienia realizacji zamówienia na roboty; 

5) na żądanie Zamawiającego będzie uczestniczył w zwoływanych radach budowy; 

6) udziela inspektorowi nadzoru branży drogowej ze strony Zamawiającego wszelkich dostępnych

informacji i wyjaśnień dotyczących realizowanego zadania.

7) pozostałe  osoby  uczestniczące  w  realizacji  przedmiotu  zamówienia  powinny  być  dostępne  na

każde zasadne wezwanie Zamawiającego;

Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  przedmiotu  umowy  zgodnie  z  aktualnym  poziomem

wiedzy  technicznej  i  należytą  starannością  oraz  zapewnia  dyspozycyjność  osób  wykonujących

badania.

Wykonawca  w  razie  konieczności  każdorazowo  oznakuje  miejsce  prowadzonych  badań  zgodnie

właściwymi  przepisami,  w  szczególności  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury z  dnia

03.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów oraz urządzeń

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach.

4. Organizacja realizacji przedmiotu zamówienia

1) Rodzaj badania i termin w jakim będą wykonywane, będzie określony przez Zamawiającego w

zależności  od  potrzeb  w  stosownym  zgłoszeniu.  Zgłoszenie  konieczności  przeprowadzenia

badania zostanie przekazane Wykonawcy droga faksową lub/i pocztą elektroniczną.

2) Wykonawca  przystąpi  do  przeprowadzenia  badania  lub  pobrania  próbek  w  celu  jego

przeprowadzenia zgodnie z terminem określonym przez Zamwiającego w zgłoszeniu nie krótszym

niż 3 dni, a w przypadku konieczności realizacji badań z pilnym terminem realizacji ze względu

na  specyfikę  realizowanych  robót  niezwłocznie,  lecz  nie  później  niż  w  ciągu.............dni

roboczych od dnia zgłoszenia przez inspektora nadzoru branży drogowej lub inspektora branży

mostowej ze strony Zamawiającego.

3) W  przypadku  otrzymania  wyników  niezgodnych  z  SST,  Wykonawca  zobowiązuje  się  do

niezwłocznego (nie później, niż na następny dzień po zakończeniu badania) powiadomienia o tym

fakcie inspektora nadzoru branży drogowej ze strony Zamawiającego.

4) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego przekazywania (faksem lub drogą elektroniczną)

inspektorowi nadzoru wyników zakończonych badań w terminie 2 dni od ich zakończenia.

5) Wykonawca zamówienia jest upoważniony do nieskrępowanego dostępu do terenu budowy oraz

wszelkich  miejsc,  gdzie  materiały  i  urządzenia  będą  pozyskiwane,  wytwarzane,  montowane,

składowane  lub  przygotowywane  do  wbudowania,  a  poprzez  Kierownika  Zespołu  Obsługi

Laboratoryjnej jest obowiązany do:

a)  wystawienia  opinii  dotyczącej  wyników  wykonanych  badań  w  odniesieniu  do  wymaganych

wyników i dopuszczalnych odchyłek;

b)  proponowania  sposobu  naprawczego  w  zakresie  usunięcia  wad  w  badanych  materiałach,

produktach i elementach konstrukcyjnych. 
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5.  Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy w okresie realizacji robót budowlanych dla

zadania pn. „"Budowa trasy północno-zachodniej  miasta Płocka na odcinku od węzła „Bielska” do

węzła  „Długa” oraz  przez  okres  nie  dłuższy  niż  trzy  miesiące  od  ich  ukończenia,  przy  czym

Zamawiający informuje, że planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych to maj 2017 roku a

zakończenie  30 czerwca 2018 roku. 

6. Sposób rozliczenia przedmiotu umowy

1)  Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe

ustalone na podstawie  oferty  Wykonawcy i  wyliczone na podstawie  ilości  przeprowadzonych

badań potwierdzonych przez przedstawicieli Zamawiającego i według stawek określonych przez

Wykonawcę w Zestawieniu  Badań Laboratoryjnych,  który  będzie  stanowił  załącznik  nr  1  do

Umowy na realizację niniejszego przedmiotu zamówienia.

2)  Zamawiający zapłaci za faktycznie wykonane badania wraz z opracowaniem wyników w związku

z realizacją zamówienia.

3)   Zamawiający zapłaci za faktycznie wykonane badania wraz z opracowaniem wyników w związku

z  realizacją  zamówienia,  przy  czym  badania,  dla  których  wymagana  jest  akredytacja,

podlegające  rozliczeniu  muszą  być  wykonane/opracowane  przez  podmiot  posiadający

akredytację na ich wykonanie. Nie spełnienie powyższego warunku zwalnia Zamawiającego z

obowiązku realizacji płatności za przedłożone wyniki badań.

4)  Płatności za faktyczne wykonane badania dokonywane będą na podstawie faktur częściowych ze

wskazaniem pozycji  i  ich  wartości  wg  Zestawienia  Badań Laboratoryjnych.  Załącznikiem do

faktury będzie protokół odbioru sprawozdań z przeprowadzonych badań z potwierdzeniem ich

należytego wykonania przez właściwego inspektora nadzoru - przedstawiciela Zamawiającego.

5)  Po  zakończeniu  badań,  Wykonawca  przedłoży  właściwemu  inspektorowi  nadzoru  ze  strony

Zamawiającego sprawozdania zawierające:

a) datę rozpoczęcia i zakończenia wykonywania usług,

b)  wyszczególnienie  wykonanych  prac  i  wyników  badań  laboratoryjnych,  w  układzie

zgodnym z Zestawieniem badań,

c) zakres finansowy wykonanych usług.

7. Zatrudnianie na podstawie umowy o pracę 

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę

osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:

1. pobieranie póbek (z gruntu, podłoża, nawierzchni i betonów) do badań;

2. porzygotowanie próbek do badań;

3. wykonanie  badań  na  podstawie  pobranych  próbek,  w  tym  w  szczególności:  chłodzenie,

czyszczenie, dodawanie (substancji chemicznych do roztworu itd.), dopasowywanie urządzeń,

dozowanie, ekstrahowanie, filtrowanie, gotowanie, kalibrowanie (przyrządów), kontrolowanie

procesów i parametrów,  kruszenie, liczenie, mielenie, mierzenie, mieszanie, monitorowanie
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urządzeń, montowanie (systemów),  nalewanie, odwirowywanie, ogrzewanie, porównywanie (z

normami itd.),  przechowywanie,  przenoszenie,  przetwarzanie  danych,  rejestrowanie  zmian,

ustawianie  (urządzeń),  usuwanie,  ważenie,  wypisywanie  wyników  badań,  zamrażanie,

ściskanie itp.;

4. wykonanie badań w oparciu o wyniki innych badań (realizacja metod obliczeniowych);

5. wykonanie  badań  z  zastosowaniem  sprzętu/urządzeń  wykonujących  badania  na  miejscu

budowy;

6. opracowanie  sprawozdań  na  podstawie  uzyskanych  wyników,  w  tym  przedstawienie

stwierdzenia  dotyczącego  zgodności/niezgodności  wyniku  badania  z  określonymi

wymaganiami, specyfikacjami, normami, autoryzacja spraowzdań oraz ich archiwizacja;

7. opracowywanie opinii i interpretacji w zakresie wykonanego badania;

8. kontrola i obsługa wyposażenia laboratorium zgodnie z instrukcjami użytkowania, utrzymanie

we właścicwym stanie i porządku;

9. szkolenia z zakresu bhp, ppoż,  oznakowania i  prowadzenia badań pod ruchem, na terenie

prowadzonych prac ziemnych (wykopy, nasypy, rowy itp);

10. transport próbek do laboratorium;

11. czynności w zakresie ochrony terenu budowy

12. usługi  naprawy  wyposażenia  laboratorium oraz  sprzętu  i  urządzeń  do  poboru  próbek  lub

wykonywania badań na miejscu budowy;

13. usługi sprzątające laboratorium.

8. Dodatkowe uwagi

• Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od umowy na „Wykonanie badań laboratoryjnych

przy  robotach  drogowych  i  mostowych  realizowanych  w ramach  zadania  pn.  "Budowa  trasy

północno-zachodniej miasta Płocka na odcinku od węzła „Bielska” do węzła „Długa”, w przypadku

braku realizacji umowy na roboty budowlane dla zadania pn. "Budowa trasy północno-zachodniej

miasta Płocka na odcinku od węzła „Bielska” do węzła „Długa”, bądź w sytuacji, gdy podpisanie

umowy na roboty budowlane nie dojdzie do skutku.

• Zamawiający  przewiduje  możliwość  udzielenia  dotychczasowemu  wykonawcy  badań

laboratoryjnych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp (t.j. Dz.U. z 2015,

poz. 2164 ze zm.), stanowiących nie więcej niż 20% zamówienia podstawowego. 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których

mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, obejmuje zakres badań laboratoryjnych polegających na

powtórzeniu  zakresu  określonego  dla  przedmiotu  zamówienia,  np.  wykonanie  badań

laboratoryjnych z poz. 1 – 22  Zestawienia badań laboratoryjnych, o którym mowa w  pkt. 2

niniejszego opisu  przedmiotu  zamówienia,  w większym zakresie  niż  określone  w zamówieniu

podstawowym.
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