
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie te-

renów zieleni w okresie realizacji zagospodarowania Placu Dąbrowskiego  przy

Wieży Ciśnień w Płocku oraz przebudowy alei Roguckiego  w ramach zadania in-

westycyjnego pn. ”Przebudowa alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyle-

głych do alei w Płocku” realizowanego w ramach projektu pn. ”Rozwój terenów zieleni w

mieście Płocku”.

Projekt pn. Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku’’ uzyskał dofinansowanie
w  ramach  działania  2.5  oś  priorytetowa  II  Programu  Operacyjnego  Infra-
struktura i Środowisko 2014 – 2020.

Zakres robót podlegających nadzorowi inwestorskiemu obejmuje m.in.:

a)  nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej, wykonanie trawników w pasie drogo-

wym Pl. Dąbrowskiego w Płocku, w sąsiedztwie zabytkowej Wieży Ciśnień, na

działce o nr ewidencyjnym gruntów 1027/5 zgodnie z załączoną dokumentacją projekto-

wą.

Zamawiający informuje, że na Placu Dąbrowskiego, w ramach niniejszego zada-

nia w 2015 r. zostały wykonane następujące prace:

- ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) – szt. 1

- ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) – szt. 3

- ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) – szt. 3

- ręczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm) – szt. 1

- ręczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) – szt. 3

- ręczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) – szt. 3

- wywóz pni i korzeni drzew wraz z załadunkiem na środki transportu – kpl. 1  

- sadzenie  drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gr. kat. III

z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0,5 m  gatunku brzoza pożyteczna „Doorenbos” o

obwodach pnia 18-20 cm i wysokości 380-400 cm. - szt. 37

- pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych – szt. 16

- przesadzenie istniejących drzew poniżej 10 lat wsp. 1,5 R – szt.12.



Nasadzone drzewa nie podlegają nadzorowi inwestorskiemu i nie należy ujmo-

wać ich w ofercie. 

b) adaptacja istniejącej zieleni i nasadzenia projektowanej zieleni zgodnie z za-

łączoną dokumentacją projektową pn. „Budowa alei Roguckiego wraz z siecią

elektroenergetyczną,  ścieżką  rowerową,  przyłączami  wod.-kan.,  kaskadami

wodnymi oraz remontem istniejących chodników i sieci elektroenergetycznych”.

c) kontrola usunięcia przez Wykonawcę usterek i nieprawidłowości wskazanych podczas

w/w przeglądów gwarancyjnych;  usunięcie  usterek  lub  nieprawidłowości  powinno  być

udokumentowane stosownym protokołem.

UWAGA:

Świadczenie  usług  w  zakresie  nadzoru  inwestorskiego  obejmuje  również akceptację

wszystkich niezbędnych projektów technologicznych opracowywanych przez Wykonawcę

robót w zakresie zieleni na etapie budowy. 

Szczegółowy zakres robót, podlegających nadzorowi inwestorskiemu zawierają

projekty techniczne i wzór umowy. Wykonawca składający ofertę na świadcze-

nie usług w zakresie nadzoru inwestorskiego winien się z nimi zapoznać w celu

przygotowania właściwej oferty cenowej.

2. Terminy.

Warunki terminowe dotyczące realizacji.

Wymagane jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego objętego przedmiotem umowy pod-

czas realizacji i odbioru zadania – od dnia zawarcia umowy z chwilą powiadomienia

przez Zamawiającego o rozpoczęciu prac związanych z przedmiotowym nadzo-

rem do zakończenia realizacji inwestycji wraz z odbiorem końcowym i przeglądami

gwarancyjnymi. Każdorazowy pobyt Wykonawcy będzie uzgodniony z Zamawiającym. 

a) Termin zakończenia robót zagospodarowania Placu Dąbrowskiego przy Wieży Ciśnień w

Płocku przewidziano do dnia 15 września 2017 r., a pielęgnację zieleni do dnia 30

maja 2018 r.  

b) Termin zakończenia robót budowlanych Alei Roguckiego przewidziano do dnia 

15 listopada 2017 r., a pielęgnacja zieleni do dnia 15 maja 2018 r.

3. Sposób, zakres oraz rozliczenie usług sprawowania czynności objętych przed-

miotem zamówienia.



Czynności,  o  których  mowa  wyżej  Wykonawca  będzie  realizował  w  ramach

wynagrodzenia ryczałtowego obejmującego przedmiotowy zakres rzeczowy.

Wykonawca jest zobowiązany podać koszt usługi oddzielnie dla zagospodarowania Placu

Dąbrowskiego i oddzielnie dla Alei Roguckiego.

Osoba sprawująca nadzór inwestorski uczestniczyć będzie w naradach koordynacyjnych,

które  będą  się  odbywały  na  budowie.  Na  naradach  koordynacyjnych  Wykonawca  i

Zamawiający  przedstawiać  będą  kwestie  do  rozstrzygnięcia  i  akceptacji  przez  osobę

pełniącą  nadzór  autorski,  warunkujące  sprawną  i  należytą  realizację  robót.  Osoba

pełniąca nadzór inwestorski musi na bieżąco śledzić postęp robót realizowanych przez

Wykonawcę oraz analizować zaplanowany do realizacji zakres prac, aby wyprzedzająco

móc  rozstrzygać  kwestie  odnoszące  się  do  rozwiązań  technicznych  i  materiałowych

dotyczących zieleni, które zawarte są w projekcie budowlanym.  

Narady koordynacyjne finalizowane będą sporządzeniem protokołu, na którym obecność

swoją potwierdzać będzie osoba pełniąca nadzór inwestorski.

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót dotyczących w/w za-

kresu ma obejmować:

- stwierdzanie zapisami w dzienniku budowy w toku wykonywania robót w zakresie ziele-

ni, zgodności realizacji tych robót z zatwierdzonym projektem budowlanym i wykonaw-

czym,

- uzgadnianie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do rozwiązań

przewidzianych w zatwierdzonym projekcie budowlanym   zgłoszonych przez kierownika

budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

-   uzgadnianie rozwiązań kolizji powstałych w trakcie realizacji inwestycji,

-  zatwierdzenie powykonawczych projektów budowlanych,  potwierdzenie ewentualnych

wniesionych zmian w rozwiązaniach zawartych w projektach budowlanych,

-  pobyt na budowie i uczestnictwo w naradach koordynacyjnych organizowanych przez

Zamawiającego i Kierownictwo budowy, w terminach wyznaczonym przez Zamawiające-

go,

- złożenia oświadczenia o wprowadzeniu zmian nieodstępujących w sposób istotny od za-

twierdzonego projektu budowlanego, uzyskanej decyzji o pozwoleniu na budowę, w przy-

padku wprowadzenia istotnych zmian uzyskanie w imieniu Zamawiającego zmian w decy-

zji na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,



-  uczestniczenie  w weryfikacji  dokumentacji  powykonawczej  przekazanej  przez Wyko-

nawcę robót i dokumentacji odbiorowej (certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, świa-

dectwa higieniczne),

- prowadzenie dziennika nadzoru inwestorskiego, 

- informowanie Zamawiającego w okresie trwania umowy o każdorazowej zmianie: adre-

su siedziby, biura, osób uprawnionych do reprezentacji, jak również likwidacji oraz upa-

dłości. Zawiadomienie należy dostarczyć listem poleconym na adres Zamawiającego w

terminie 7 dni od daty zaistnienia danego zdarzenia.

4. Wytyczne dla Wykonawcy.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia jedną osobę

odpowiedzialną za pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie terenów zieleni, która w

przeciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, zrealizowała i/lub

nadzorowała i/lub uczestniczyła w realizacji w co najmniej dwóch zamówieniach polegają-

cych na wykonaniu terenów zielonych.

Całościowa  wycena  przedmiotu  zamówienia  powinna  być  dokonana  na  podstawie

sporządzonej  przez  Wykonawcę  wyceny  usług  za  świadczenie  czynności  nadzoru

inwestorskiego,  całościowa  wycena  przedmiotu  zamówienia  zostaje  dokonana  przez

Wykonawcę  na  własną  odpowiedzialność  i  ryzyko,  w  oparciu  o  projekty  budowlane

załączone do Ogłoszenia o zamówieniu oraz zalecaną wizję lokalną odbytą na terenie

realizacji zadań objętych przedmiotem niniejszego zamówienia.

W  wycenie  przedmiotu  zamówienia  należy  ująć  koszty  powielenia  dokumentacji

przekazanej  od  Inwestora  w  wersji  elektronicznej  do  celów  sprawowania  nadzoru

inwestorskiego stanowiącego przedmiot zamówienia.

W wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie elementy inflacyjne w

okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzględnić wszystkie prace i czynności, które

są niezbędne do należytego sprawowania czynności nadzoru inwestorskiego,

Wycena przedmiotu zamówienia musi objąć wszystkie czynności, które są wymagane do

sprawowania  czynności  nadzoru  inwestorskiego  tj.  przygotowanie  materiałów  do

pełnienia nadzoru inwestorskiego, koszty przejazdów z siedziby na budowę i z powrotem,

wymagany czas pobytu na budowie, rozwiązanie kwestii zgłoszonych przez kierownictwo

budowy i  nadzór  inwestorski  dotyczących  realizacji  inwestycji  oraz  załatwienie  spraw

związanych z nadzorem i realizacją inwestycji po powrocie do siedziby.



Niedoszacowanie,  pominięcie  oraz  brak  rozpoznania  zakresu  przedmiotu

umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia umownego

ustalonego na podstawie złożonej w postępowaniu przetargowym oferty. 


