
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”.

DZIAŁ II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na pełnienie  nadzoru  autorskiego nad  robotami  budowlanymi  realizowanymi  w  ramach
zadania inwestycyjnego pn. „Budowa trasy północno – zachodniej  miasta Płocka na
odcinku od węzła „Bielska” do węzła „Długa”, w skład której wchodzą zdania, na które
Zamawiający posiada następujące decyzje:

 „Obwodnica północno – zachodnia miasta Płocka na odcinku od węzła Bielska
do granicy miasta w rejonie ul. Szpitalnej. Etap IA – na odcinku od ul. Długiej
do Węzła Bielska; od km 4+112.20 do km 6+510.00” -  z realizacji zadania jest
wyłączony zakres węzła „Bielska” oraz przebudowa sieci elektroenergetycznych nN, SN i
WN - dokumentacja opracowana przez Transprojekt Gdański Sp. z o.o.; ul. Partyzantów
72A; 80-254 Gdańsk,  Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 176/P/2014 z dnia
22  września  2014  roku  o  zezwoleniu  na  realizację  inwestycji  drogowej  pn.
„Obwodnica północno - zachodnia miasta Płocka na odcinku od węzła Bielska do granicy
miasta w rejonie ul. Szpitalnej. Etap IA – na odcinku od ul. Długiej do Węzła Bielska; od
km 4+112.20 do km 6+510.00” - Zakres   IA

 „Rozbudowa  odcinków  dróg  i  skrzyżowania  dróg  powiatowych  będących
częścią  zadania  pn.  „Obwodnica  północno  –  zachodnia  miasta  Płocka  na
odcinku od węzła Bielska do granicy miasta w rejonie ul. Szpitalnej. Etap IA –
na odcinku od ul. Długiej do węzła Bielska” - na odcinku – ul. Przemysłowa od
km 0+570,55 do 0+702,48,  ul.  Kostrogaj  od km 0+000 do km 0+047,53”-
dokumentacja opracowana przez Transprojekt Gdański Sp. z o.o.; ul. Partyzantów 72A;
80-254 Gdańsk, Decyzja Miasta Płocka nr 11/2014 z dnia 28 października 2014
roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie rozbudowy odcinków
dróg  i  skrzyżowania  dróg  powiatowych  będących  częścią  zadania  pn.  „Obwodnica
północno – zachodnia miasta Płocka na odcinku od węzła Bielska do granicy miasta w
rejonie ul.  Szpitalnej.  Etap IA – na odcinku od ul. Długiej do węzła Bielska”. Część
miejska – rozbudowa skrzyżowania ul. Przemysłowej i ul. Kostrogaj (wraz z budową i
przebudową  kanalizacji  deszczowej  i  oświetlenia  drogowego  oraz  przebudową  sieci
wodociągowej i linii energetycznych SN) na odcinku – ul. Przemysłowa od km 0+570,55
do 0+702,48, ul. Kostrogaj od km 0+000 do km 0+047,53.” - Zakres   IB  ;

z wyłączeniem części zakresu dokumentacji objętej zakresem IA, tj. odcinka od km 5+202,14
do km 6+070 w zakresie: nawierzchni drogowej, oświetlenia i odwodnienia; realizacji wiaduktu
drogowego  na  skrzyżowaniu  projektowanej  ul.  Przemysłowej  z  trasą  obwodnicy;  realizacji
łącznicy południowej i północnej węzła „Trzepowo” wraz z nasypami drogowymi, oświetleniem i
odwodnieniem; realizacji odcinka ul. Przemysłowej od ronda na skrzyżowaniu ul. Przemysłowej
z łącznicą południową w kierunku północnym do skrzyżowania z ul. Okólną, który to zakres
objęty jest niżej wymienionym zadaniem:

 zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dwupoziomowego węzła „Trzepowo” w
ciągu trasy północno – zachodniej miasta Płocka skanalizowanego z ul. Przemysłową i
ul.  Nową  Przemysłową  oraz  uzyskanie  decyzji  ZRID  zamiennej  dla  zadania  pn:
„Obwodnica północno – zachodnia miasta Płocka na odcinku od węzła Bielska
do granicy miasta w rejonie ul. Szpitalnej. Etap IA – na odcinku od ul. Długiej
do Węzła Bielska; od km 4+112.20 do km 6+510.00” - Zakres     II - wyłączony z
zakresu przedmiotu zamówienia na pełnienie nadzoru autorskiego  .
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I. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami
realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.:  „Budowa trasy północno – zachodniej
miasta Płocka na odcinku od węzła „Bielska” do węzła „Długa”.

2. Szczegółowy zakres robót budowlanych dla  zadania  pn.:  „Budowa trasy północno –
zachodniej  miasta  Płocka  na  odcinku  od  węzła  „Bielska”  do  węzła  „Długa”  składa  się  z
następujących opracowań projektowych:
2.1  „Budowa obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka na odcinku od ul. Długiej do
węzła Bielska; od km 4+112,20 do km 6+140,00 wraz z odcinkiem łączącym obwodnicę z ul.
Przemysłową w węźle „Trzepowo” Zakres IA - z wyłączeniem zakresu objętego dokumentacją
zamienną dla węzła „Trzepowo” - Zakres II, gdzie szczegółowy zakres robót objęty nadzorem
autorskim  zawiera  dokumentacja  techniczna,  w  skład  której  wchodzą  następujące
opracowania:

A) PROJEKT BUDOWLANY:
 TOM I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 Tom II DROGA,
 Tom III/1 Wiadukt M-1
 Tom III/2 Wiadukt M-2
 Tom III/3 Wiadukt M-3
 Tom IV.1 BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI
 Tom IV.2 MELIORACJE
 TOM VI CO
 Tom VII/2b ZASILANIE
 Tom VII/3 OŚWIETLENIE DROGOWE
 Tom IX.1 PRZEBUDOWA KOLIZJI TELETECHNICZNYCH – ORANGE
 Tom IX.3 PRZEBUDOWA KOLIZJI TELETECHNICZNYCH – PETROTEL
 Tom XI INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
 GEOTECHNIKA 1A

2.2.  „Rozbudowa  odcinków  dróg  i  skrzyżowania  dróg  powiatowych  na  odcinku  –  ul.
Przemysłowa od km 0+570,55 do 0+702,48, ul. Kostrogaj od km 0+000 do km 0+047,53” –
zakres IB, gdzie szczegółowy zakres robót objęty nadzorem autorskim zawiera dokumentacja
techniczna, w skład której wchodzą następujące opracowania:
A) PROJEKT BUDOWLANY:

 0_PZT_cz_miejska
 1_DROGA_cz_miejska
 2_KD_cz_miejska
 3_WODOCIAGI_cz_miejska
 4_ENERGET_I_OŚWIETLENIE_cz_miejska
 5_BIOZ_cz_miejska
 6_GEOTECHNIKA_cz_miejska
 7_PRZEMYSŁOWA_KOSTROGAJ_wodociąg

B) PROJEKT WYKONAWCZY – wspólny dla zakresu IA i zakresu IB:
 TOM I GEOTECHNIKA,
 TOM II DROGI,
 TOM III 4 Wiadukt MD1,
 TOM III 5 Wiadukt WD 6,
 TOM IV 1 KANALIZACJA DESZCZOWA,
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 TOM IV 2 MELIORACJE,
 TOM IX 1 TELETECHNIKA ORANGE,
 TOM IX 2 TELETECHNIKA NETIA,
 TOM V WODOCIĄGI,
 TOM VII 2b ZASILANIE,
 TOM VII 3 OŚWIETLENIE DROGOWE,
 TOM XI 1 INWENTARYZACJA ZIELEŃ,
 TOM XI 2 SZATA ROŚLINNA,
 PRZEMYSŁOWA KOSTROGAJ WODOCIĄG
 TOM XII 0 SPECYFIKACJA OGÓLNA,
 TOM XII 1 SPECYFIKACJE GEOTECHNIKA,
 TOM XII 2 SPECYFIKACJE DROGI,
 TOM XII 3 SPECYFIKACJE OBIEKTY INŻYNIERSKIE,
 TOM XII 4 SPECYFIKACJE KANALIZACJA DESZCZOWA,
 TOM XII 5 SPECYFIKACJE MELIORACJE,
 TOM XII 6 SPECYFIKACJE WODOCIĄGI,
 TOM XII 8 SPECYFIKACJE ELEKTROENERGETYKA,
 TOM XII 10 SPECYFIKACJE TELETECHNIKA,
 TOM XII 12.1 SPECYFIKACJE ZIELEŃ INWENTARYZACJA,
 TOM XII 12.2 SPECYFIKACJE ZIELEŃ SZATA.

oraz wyjaśnienia i informacje udzielone przez Zamawiającego na pytania Wykonawców dot.
wyjaśnienia dok. projektowej na etapie postępowania przetargowego na roboty budowlane.

II. Zakres nadzoru autorskiego

Zakres  nadzoru  autorskiego  będzie  sprawowany  nad  robotami  realizowanymi  w  ramach
zadania pn.:„Budowa trasy północno – zachodniej miasta Płocka na odcinku od węzła „Bielska”
do węzła „Długa”, w skład którego wchodzą następujące opracowania:

1. Budowa obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka na odcinku od ul. Długiej
do węzła Bielska; od km 4+112,20 do km 6+140,00 wraz z odcinkiem łączącym
obwodnicę z ul.  Przemysłową w węźle „Trzepowo”  Zakres IA  - z wyłączeniem
zakresu objętego dokumentacją zamienną dla węzła „Trzepowo” - Zakres II:

Zakres budowy obejmuje odcinek drogi pomiędzy ul. Długą a węzłem „Bielska” (z wyłączeniem
odcinka 0,8 km, tj węzła „Trzepowo” objętego realizacją w ramach zaprojektuj i wybuduj), tj.
drogi wojewódzkiej o długości 1,23 km, realizowana droga na tym odcinku jest jednojezdniowa
o  przeciwnych  pasach  ruchu.  Zakres  IA  obejmuje  również  budowę  przedłużenia  ul.
Przemysłowej od skrzyżowania z ul. Kostrogaj do ronda południowego węzła „Trzepowo”. W
ramach realizacji tego zakresu przewidziano budowę dróg serwisowych i technologicznych oraz
przewidziano realizację trzech obiektów mostowych w miejscu przecięcia realizowanej drogi z
rzeką  Brzeźnicą  i  jej  dopływami.  W  ciągu  trasy  głównej  obwodnicy  występują  dwa
skrzyżowania, z drogami innych kategorii, w postaci skrzyżowana skanalizowanego typu rondo
z  drogą  gminną  ul.  Długą  oraz  skrzyżowania  typu  węzeł  dwupoziomowy  WB  jako  węzeł
„Trzepowo”,  nadzór  autorski  jest  wyłączony  nad  zakresem  robót  obejmujących  węzeł
„Trzepowo”.

W ramach inwestycji przewiduje się następujący zakres robót:

Roboty przygotowawcze:
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• niezbędną wycinkę drzew i zarośli znajdujących się w pasie inwestycji,  

• rozbiórkę kolidujących z trasą ogrodzeń, nawierzchni drogowych, wiat;  

• rozbiórkę kolidujących elementów infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu, w tym
konstrukcji  wsporczych  istniejących  ciepłociągów  (ujęte  w  dokumentacjach
branżowych);

• rozbiórkę istniejących przepustów;

• zdjęcie z terenu inwestycji i  składowanie w pryzmach ziemi urodzajnej; plantowanie
wraz z rekultywacją terenu.

Roboty drogowe obejmują:

• budowę jednej jezdni obwodnicy na odcinku od km 4+112,20 do km 5+202,14 oraz na
odcinku  od  km  6+070  do  km  6+140  wraz  z  pasami  wyłączenia  w  rejonie
projektowanych skrzyżowań;

• wykonanie korony robót ziemnych w zakresie jezdni południowej jak i północnej wraz z
zapewnieniem właściwego odpływu wód opadowych z korpusu ziemnego z wyłączeniem
zakresy obiektu wiaduktu drogowego w węźle „Trzepowo”;

• budowę dróg wewnętrznych dojazdowych, w zakresach dostosowanych do konieczności
zapewnienia  dojazdów  do  działek  lub  urządzeń,  w  tym  dróg  do  urządzeń
oczyszczających przy drodze do firmy Adler;

• budowę skrzyżowania typu rondo w rejonie połączenia ulicy Długiej z obwodnicą;

• rozbudowę  ul.  Przemysłowej  na  odcinku  od  skrzyżowania  z  ul.  Kostrogaj  do  ronda
południowego węzła Trzepowo;

• budowę  chodników  dla  pieszych,  odcinków  ścieżki  rowerowej,  zjazdów,  schodów
terenowych na skarpach, jako dojść do obiektów;

• budowę nowych powierzchni parkingowych w rejonie ul. Przemysłowej;

• budowę pętli autobusowej w ciągu ul. Przemysłowej,

• budowę przepustów drogowych.

Roboty mostowe i konstrukcje inżynierskie obejmują:

• budowę obiektów mostowych – w ciągu jezdni południowej obwodnicy mostu M-1 nad
dopływem Brzeźnicy oraz mostu M-3 nad rzeką Brzeźnicą;

• budowę obiektu mostowego M-2 w ciągu ul. Przemysłowej, nad rzeką Brzeźnicą;

Roboty branżowe w zakresie urządzeń towarzyszących w drodze obejmują:

• budowę oświetlenia drogowego z wyłączeniem zasilania i sterowania ze stacji ST1 do
szafy SO8 oraz 170 m kabla sterowania pomiędzy szafą SO9 i SO10.

• budowę systemu odwodnienia dróg poprzez rowy otwarte i kanalizację deszczową;

• przebudowę  urządzeń  infrastruktury  technicznej  kolidujących  z  projektowaną
rozbudową drogi i budowę związanych z nią nowych elementów w zakresie zgodnym z
wydanymi warunkami technicznymi, w tym:
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◦ budowę urządzeń kanalizacji deszczowej dla odwodnienia dróg i podczyszczania wód
opadowych;

◦ budowę umocnień wylotów z kanalizacji, z wyłączeniem wylotu W-10;

◦ budowę umocnień koryta rzeki Brzeźnicy i jej dopływu wraz z regulacją odcinków
istniejących cieków i rowów, z wyłączeniem umocnienie rzeki Brzeźnicy na odcinku
110 m w rejonie wylotu W-10; (Tom Melioracje)

◦ przebudowę kolidujących odcinków ciepłociągów;

◦ przebudowę kolidujących urządzeń teletechnicznych;

◦ przebudowę  oświetlenia  drogowego  i  kolizji  energetycznych  przy  skrzyżowaniu  z
istniejącą ul. Przemysłową;

• humusowanie skarp i obsianie trawą;

• nasadzenia projektowanej zieleni;

• wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz oznakowania poziomego i pionowego
dróg (odrębne opracowanie).

Poszczególne  projektowane  elementy  pokazane  zostały  na  Rysunkach  w  Projekcie
wykonawczym branży drogowej oraz w projektach wykonawczych pozostałych branż,
zgodnie z załączonym spisem dokumentacji wykonawczej.

2. Rozbudowa odcinków dróg i  skrzyżowania  dróg powiatowych na odcinku – ul.
Przemysłowa  od  km 0+570,55  do  0+702,48,  ul.  Kostrogaj  od  km 0+000  do  km
0+047,53 – Zakres IB:

W  ramach  tego  etapu  zostanie  zrealizowany  odcinek  obejmujący  rozbudowę  fragmentu
istniejącego  układu drogowego w dzielnicy  Kostrogaj,  zlokalizowanego w istniejącym pasie
drogowym  drogi  powiatowej  nr  5215  W.  W  rejonie  skrzyżowania  ul.  Przemysłowa  i  ul.
Kostrogaj,  są  ulicami  klasy  Z1/2.  Początek  projektowanej  ul.  Przemysłowej  na  odcinku
„miejskim” stanowić będzie styk z odcinkiem dojazdu do przyszłego węzła „Trzepowo” w km
0+570,55. Rozbudowa ulicy w stronę Centrum obejmuje odcinek do km 0+702.48, który jest
niezbędny dla rozbudowy skrzyżowania oraz uporządkowania pod względem komunikacyjnym
odcinka istniejącej ulicy. Nawierzchnia przebudowywanych dróg w zakresie inwestycji będzie
całkowicie rozebrana, a następnie wybudowana zgodnie z projektem, z jednoczesną budową
chodnika,  ścieżki  rowerowej  i  parkingów  oraz  przebudową  kolidującej  infrastruktury
podziemnej i naziemnej.

W ramach inwestycji przewiduje się następujący zakres robót:
Roboty przygotowawcze:

• niezbędną wycinkę drzew i zarośli znajdujących się w pasie inwestycji,
• rozbiórkę kolidujących z trasą ogrodzeń, nawierzchni drogowych, urządzeń bezp. ruchu;
• rozbiórkę kolidujących elementów infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu i wiaty;
• zdjęcie z terenu inwestycji i składowanie w pryzmach ziemi urodzajnej.

Roboty drogowe obejmą:



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”.

• rozbudowę istniejącego skrzyżowania ulic Przemysłowa i Kostrogaj;
• rozbudowę odcinka ul. Przemysłowej o długości 131.93m;
• przebudowę ulicy Kostrogaj o długości 47.53m (nawierzchnia z trylinki)
• budowę chodników dla pieszych o łącznej długości 315m,
• budowę dwukierunkowej ścieżki rowerowej o długości 117.75m,
• przebudowę 5 zjazdów publicznych do istniejących obiektów;
• likwidację i rozbiórkę 1 istniejącego zjazdu do obiektu oraz budowę zamiennego zjazdu

publicznego w nowej lokalizacji;
• rozbiórkę  istniejących  powierzchni  parkingowych  w  rejonie  ul.  Przemysłowej  i

budowę 38  nowych  miejsc  parkingowych,  w  tym  2  miejsc  poszerzonych  dla  osób
niepełnosprawnych;

Roboty branżowe w zakresie urządzeń towarzyszących w drodze obejmą:
• przebudowę  urządzeń  infrastruktury  technicznej,  kolidujących  z  projektowaną

rozbudową
• drogi i budowę związanych z nią nowych elementów w zakresie zgodnym z wydanymi

warunkami technicznymi;
w tym:

 budowę i przebudowę urządzeń kanalizacji deszczowej dla odwodnienia ulic,
 przebudowę  istniejących  2  odcinków  wodociągów  przebiegających  pod  jezdnią  o

łącznej długości 25m
 budowę oświetlenia drogowego w granicach opracowania;
 przebudowę istn. sieci energetycznych nN w granicach opracowania;

• humusowanie skarp, powierzchni płaskich wraz z obsianiem trawą;
• wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz oznakowania poziomego i pionowego

dróg (odrębne opracowanie).  
• Przebudowę istniejącej sieci kablowej SN w rejonie skrzyżowania w całym niezbędnym

zakresie ujęto w odrębnej dokumentacji ZRID dla zakresu zadania I.

3. Opis zakresu wyłączonego z zakresu objętego nadzorem autorskim – Zakres II:

Zakres  dokumentacji  węzła  „Trzepowo”  (węzeł  typu  WB)  w  ciągu  obwodnicy  północno-
zachodniej  od  km  5+200  do  km  6+070,  na  tym  odcinku  zakłada  przeprojektowanie  w
dokumentacji  objętej decyzją ZRID przyjętego układu drogowego, przedmiotowe zmiany są
podyktowane zmianą układu skrzyżowania na dwupoziomowy bezkolizyjny. Wymaga się aby
ukształtowanie  nasypów  drogowych  w  rejonie  węzła  pozostało  bez  zmian  w  stosunku  do
zaprojektowanych  w  ramach  dokumentacji  ZRID  objętej  zakresem  IA  i  realizacja  prac
budowlanych,  w tym zakresie  będzie  objęta  nadzorem autorskim sprawowanym w ramach
niniejszego  postępowania.  Tylko  zakres  lokalizacji  wiaduktu  drogowego  w  miejscu
skrzyżowania  obwodnicy  z  ul.  Przemysłową  i  bezpośredniego  jego  oddziaływania,  będzie
wyłączony z zakresu nadzoru autorskiego. Projektowane odwodnienie i oświetlenie w ramach
zmiany decyzji ZRID (tj. zakresu objętego PFU) oraz realizowanego węzła musi nawiązywać się
do przyjętych rozwiązań w dokumentacji ZRID objętej zakresem IA. Zmiany dokumentacji oraz
decyzji  ZRID  dotyczą  również  przeprojektowania  łącznicy  południowej  węzła  ze  zmianą
nasypów oraz zaprojektowaniem północnej łącznicy. W ramach zmian decyzji ZRID, wchodzi
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również odcinek .ul. Przemysłowej od ronda z łącznicą południową obwodnicy (ok km 0+250
ul.  Przemysłowej)  w  kierunku  północnym  (przebiegającej  pod  trasą  główną  obwodnicy)
następnie przez skrzyżowanie skanalizowane typu rondo z łącznicą północną węzła do granicy
opracowania w okolicy ul. Okólnej osiedla Trzepowo w Płocku (skrzyżowanie z projektowaną
trasą Nowej Przemysłowej). W ramach opracowania wymagane jest również dowiązanie układu
dróg  serwisowych  przebiegających  po  stronie  północnej  węzła  „Trzepowo”  w  dokumentacji
ZRID objętej zakresem I od ul. Okólnej tj. drogi serwisowej DD8a na odcinku od km 0 do km
0+095. Pozostałe odcinki dróg serwisowych pozostają bez zmian.
Dokumentacja  w  postaci  PFU  węzła  „Trzepowo”  zostanie  załączona  do  opisu  przedmiotu
zamówienia,  w  celu  określenia  zakresu  wyłączonego ze  sprawowania  nadzoru autorskiego,
objętego tym postępowaniem.

III. Obowiązki Wykonawcy nadzoru autorskiego

1. Wykonawca zapewni ciągły nadzór autorski nad robotami budowlanymi prowadzonymi w
ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa trasy północno – zachodniej miasta Płocka na
odcinku od węzła „Bielska” do węzła „Długa”, gdzie minimalna ilość pobytów przewidziana
dla realizacji zadania została określona na 65 pobytów.

2. Zespół sprawujący nadzór  autorski  uczestniczyć będzie  w naradach koordynacyjnych,  w
przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego, które będą się odbywały na
budowie lub w innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Na naradach Zamawiający
lub Wykonawca przedstawiać będą kwestie do rozstrzygnięcia i akceptacji przez członków
zespołu  nadzoru  autorskiego,  warunkujące  sprawną  i  należytą  realizację  robót.  Narady
koordynacyjne  finalizowane  będą  sporządzeniem  protokołu,  na  którym  obecność  swoją
potwierdzać  będą  członkowie  zespołu  nadzorującego.  Podstawą  do  potwierdzenia  ilości
pobytów na budowie i rozliczenia usług sprawowania czynności nadzoru autorskiego będzie
Karta Pobytu stanowiąca załącznik nr 1 do umowy.

3. Do obowiązków nadzoru autorskiego należy w szczególności:

1) pobyt  na  budowie  i  uczestnictwo  branżystów  w  naradach  koordynacyjnych  w
składzie  wymaganym dla  charakteru  robót  ujętych  w  harmonogramie  rzeczowo-
finansowym robót budowlanych, a nadto udział w komisjach i naradach technicznych
organizowanych  przez  Zamawiającego  lub  inspektora  nadzoru  inwestorskiego,
uczestnictwo  w  odbiorach  robót  oraz  w  odbiorze  końcowym  budowy,  próbach
instalacji, procedurach, rozruchu, na każde żądanie Zamawiającego,

2) stwierdzanie  zapisami  w  dzienniku  budowy,  w  zakresie  wszystkich  branż,
niezgodności  realizacji  tych  robót  z  zatwierdzonym  projektem  budowlanym  i
wykonawczym, wpisy należy dokonywać podczas pobytów w trakcie trwania robót
budowlanych,

3) wyjaśnienie  wykonawcy  robót  wątpliwości  dotyczących  projektu  budowlanego  i
wykonawczego  oraz  zawartych  w  nim  rozwiązań  oraz  ewentualne  uzupełnienie
szczegółów dokumentacji projektowej,

4) wprowadzanie, po uzgodnieniu z Zamawiającym, rozwiązań zamiennych w stosunku
do rozwiązań przewidzianych w zatwierdzonym projekcie budowlanym,

5) złożenie oświadczenia o wprowadzeniu zmian nieodstępujących w sposób istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego,
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6) wykonanie  projektów  zamiennych,  których  przedmiotem  są  istotne  zmiany  w
stosunku do projektu budowlanego będącego podstawą realizacji opisanego zadania
inwestycyjnego,  przy  czym  wykonanie  takich  projektów  nastąpi  na  podstawie
odrębnego zamówienia,  chyba że wykonanie  takich projektów nastąpi  w ramach
gwarancji (rękojmi) udzielonej przez projektanta dokumentacji, w oparciu o którą
zostanie  wykonane  zadanie  inwestycyjne  opisane  w niniejszy  opisie  przedmiotu
zamówienia.

7) weryfikacja powykonawczych projektów budowlanych wszystkich branż, pod kątem
ich zgodności z projektem budowlano-wykonawczym i rozwiązaniami zamiennymi,

8) uczestniczenie  w  weryfikacji  dokumentacji  powykonawczej  i  dokumentacji
odbiorowej  przekazanej  przez  Wykonawcę  robót  (certyfikaty,  atesty,  deklaracje
zgodności, świadectwa higieniczne),

9) udzielanie  Zamawiającemu  wsparcia  merytorycznego  (w  szczególności  poprzez
sporządzenie  niezbędnej  argumentacji)  w  postępowaniu  o  pozwolenie  na
użytkowanie obiektu.

Wszelkie oświadczenia składane przez Wykonawcę Zamawiającemu w wykonaniu czynności, o
których mowa w rozdziale III pkt. 3, będą miały formę pisemną.

1. Sprawowanie nadzoru autorskiego będzie następować poprzez dokonywanie, przez
osoby  upoważnione  do  tego  przez  Wykonawcę,  w  szczególności  następujących
czynności:

1)  zapisów  na  rysunkach  wchodzących  w  skład  dokumentacji  projektowej,

wykonawczej,

2)  wykonywanie  i  dostarczanie  rysunków  zamiennych  lub  szkiców,  albo  nowych

projektów opatrzonych datą, podpisem oraz informacją, jaki element dokumentacji

zastępują,

3) stosownych wpisów do dziennika budowy.

2. Projektant w trakcie realizacji budowy i wykonywania czynności nadzoru autorskiego
ma prawo:

1) wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących
realizacji robót;

2) żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót w razie:

a) stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia,
b) wykonania ich niezgodnie z dokumentacją techniczną.

Szczegółowy zakres robót, podlegających nadzorowi autorskiemu zawiera dokumentacja
techniczna  wraz  z  wyjaśnieniami  i  informacjami  udzielonymi  na  etapie  postępowania
przetargowego przez Zamawiającego na pyt. Wykonawców dot. wyjaśnienia dok. projektowej.
Wykonawca składający ofertę na świadczenie usług w zakresie nadzoru autorskiego, winien się
z nim zapoznać, w celu przygotowania właściwej oferty cenowej.

IV. Wytyczne dla Wykonawcy nadzoru autorskiego
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1. Wykonawca nie ma obowiązku załączenia do oferty wyceny usług świadczenia nadzoru
autorskiego w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

2. Całościowa  wycena  przedmiotu  zamówienia  powinna  być  dokonana  na  podstawie
sporządzanej  przez  Wykonawcę  wyceny  usług  za  świadczenia  czynności  nadzoru
autorskiego i zostaje dokonana przez Wykonawcę na własną odpowiedzialność i ryzyko,
w  oparciu  o  projekt  budowlany  i  wykonawczy  załączony  do  Specyfikacji  Istotnych
warunków  Zamówienia  (SIWZ)  oraz  wyjaśnienia  do  pytań  wykonawców  na  etapie
postępowania przetargowego.

3. W wycenie przedmiotu zamówienia należy ująć wszystkie elementy inflacyjne w okresie
realizacji przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić wszystkie prace i czynności, które są
niezbędne do należytego sprawowania czynności nadzoru autorskiego.

4. Wycena musi objąć wszystkie czynności, które są wymagane do sprawowania nadzoru
autorskiego, tj. przygotowanie materiałów do pełnienia nadzoru, koszty przejazdów z
siedziby  zespołu  autorskiego  na  budowę  i  z  powrotem,  wymagany  czas  pobytu  na
budowie,  rozwiązanie  kwestii  zgłoszonych  przez  kierownictwo  budowy  i  nadzór
inwestorski dotyczących realizacji inwestycji.

5. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie
może  być  podstawą  do  żądania  zmiany  wynagrodzenia  umownego,  ustalonego  na
podstawie założonej w postępowaniu przetargowym oferty.

V. Okres realizacji

1. Nadzór autorski sprawowany będzie w terminie od daty podpisania Umowy  na roboty
budowlane do daty uzyskania przez Zamawiającego zgody właściwego organu nadzoru
budowlanego  na  użytkowanie  zakresu  inwestycji,  o  której  mowa w przedmiotowym
opisie zamówienia.

Dla potrzeb niniejszego opisu „uzyskanie przez Zamawiającego zgody właściwego
organu  nadzoru  budowlanego  na  użytkowanie  inwestycji  zrealizowanej  w
zakresach IA, IB i  II, o której mowa w przedmiotowym opisie zamówienia”
oznacza odpowiednio:

 uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,

 przyjęcie  przez  właściwy  organ  nadzoru  budowlanego  bez  uwag  zawiadomienia  o
zakończeniu budowy bądź upływ 21 dniowego terminu od daty zawiadomienia przez
Zamawiającego właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy,

 uzyskanie  przez  Zamawiającego  zawiadomienia  od  właściwego  organu  nadzoru
budowlanego  o  zakończeniu  postępowania  w  sprawie  zawiadomienia  o  zakończeniu
budowy.

2. Termin wykonania robót budowlanych, nad którymi prowadzony będzie nadzór autorski,
został oznaczony do dnia 30 czerwca 2018 roku,

3. W  przypadku  braku  realizacji  umowy  na  roboty  budowlane,  o  której  mowa  w
przedmiotowym opisie przedmiotu zamówienia, bądź w sytuacji gdy podpisanie umowy
na roboty budowlane nie doszło do skutku, każda ze Stron jest uprawniona odstąpić od
Umowy.  W takim przypadku  odpowiedzialność  Zamawiającego  za  szkodę  poniesioną
przez Wykonawcę jest wyłączona.
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VI. Finansowanie

1. Rozliczenie  za  wykonanie  nadzoru  autorskiego  będzie  następowało  częściami,  na
podstawie faktur VAT.

2. Faktury będą wystawiane przez Wykonawcę nie częściej niż raz w miesiącu.

3. Projektant  sprawujący  nadzór  autorski  zobowiązany  jest  do  potwierdzania  swojej
obecności  na  budowie  oraz  wykonania  czynności  nadzoru,  do  których  został
zobowiązany podczas pobytu, na Karcie pobytu, której wzór stanowi załącznik nr 1 do
umowy.  Karta  pobytu,  potwierdzona  przez  Zamawiającego  oraz  wykonanie  innych
czynności związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego, będą podstawą do wystawienia
faktury VAT.

4. W przypadku konieczności wykonania usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6)
Prawa  zamówień  publicznych,  polegających  na  powtórzeniu  podobnych  usług,
Wykonawca będzie przyjmował je do realizacji na podstawie odrębnej umowy zawartej
w wyniku udzielenia przez Zamawiającego zamówienia z wolnej ręki – co, w każdym
przypadku,  poprzedzone  zostanie  sporządzeniem  protokołu  konieczności  wykonania
tych usług, a ich realizacja, nastąpi przy zachowaniu tych samych zasad i standardów
jak  zamówienia  podstawowego  objętego  Umową.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do
pisemnego powiadomienia  Zamawiającego  o konieczności  wykonania  takich  usług  w
terminie maksymalnie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. W takim
przypadku wynagrodzenie za usługi, o których mowa w pkt 4, skalkulowane według
stawki za jeden pobyt określonej w §6 ust. 2 Umowy. 

5. W  przypadku  braku  konieczności  65-krotnego  pobytu  nadzoru  autorskiego,
wynagrodzenie, o którym mowa w umowie na nadzór autorski (§ 6 ust. 2), zostanie
zmniejszone odpowiednio o wartość nieodbytych/niewykorzystanych pobytów.

Sporządził: Krajenta Rafał BIS-I


