
Załacznik nr 1 do wniosku nr 10/BIS-I/2017 z dnia 12.06.2017 roku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami realizowanymi
w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

„Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz
z infrastrukturą techniczną" z wyłączeniem nadzoru w branży

sanitarnej.

I. Przedmiot zamówienia

Opis ogólny

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami
realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu Płockiego
Nabrzeża  Wiślanego  wraz  z  infrastrukturą  techniczną"  z  wyłączeniem  nadzoru  w  branży
saniatarnej.

Zakres  inwestycji  pn.  „Zagospodarowanie  terenu  Płockiego  Nabrzeża  Wiślanego
wraz z infrastrukturą techniczną" obejmuje:

1. Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną
Etap I – odcinek od ulicy Mostowej do zalewu "Sobótka";

2. Budowę promenady wiślanej (nabrzeże) wraz z falochronami.

Na  wymienione  zadania  opracowano  projekty  budowlane  i  wykonawcze  oraz  uzyskano
stosowne decyzje:

a)  Zagospodarowanie  terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z  infrastrukturą
techniczną Etap I – odcinek od ulicy Mostowej do zalewu "Sobótka" – dokumentacja
opracowana przez MBZ Andler Tomczak sp. j., ul. Maślana 8/10, 87-800 Włocławek – Decyzja
o pozwoleniu na budowę jest w trakcie uzyskiwania i zostanie przekazana Wykonawcy, który
zostanie wybrany do realizacji przedmiotu zamówienia.

Dokumentacja  projektowo-kosztorysowa  zagospodarowania  Płockiego  Nabrzeża  Wiślanego
obejmuje dwa etapy realizacyjne:

Etap  I –  odcinek  od  ulicy  Mostowej  do  Zalewu  „Sobótka”  –  stanowiący  przedmiot
niniejszego zamówienia;

Etap II – odcinek od ulicy Mostowej do Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego – realizacja
zaplanowana na przyszłe lata.

b)  "Projekt  budowlany  zamienny  do  projektu  budowlanego  portu  jachtowego,
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parkingów  wraz  z  komunikacją  drogową  w  ramach  zadania  pn.  "Budowa  portu
jachtowego  w  Płocku  przy  ulicy  Rybaki" –  dokumentacja  opracowana  przez  Modern
Construction Systems  Sp. z o. o., ul. Promienista 78, 60-289 Poznań; Decyzja Prezydenta
Miasta Płocka nr 7/2017 z dnia 9 stycznia 2017 roku o przeniesieniu pozwolenia na rzecz
innego podmiotu i zmianie pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnego obejmującego
budowę  portu  jachtowego,  parkingów  wraz  z  komunikacją  drogową  w  ramach  zadania
pn. "Budowa  portu  jachtowego"  i  "Rozbudowa  i  zagospodarowanie  kompleksu  rekreacyjno
wypoczynkowego Sobótka".

Zakres  inwestycji  obejmuje  teren  Płockiego  Nabrzeża  Wiślanego,  ulicę  Rybaki  na  odcinku
od ulicy Mostowej do Zalewu „Sobótka”, teren przyległy do akwenu „Sobótka” oraz teren portu
jachtowego.

Zakres przebudowy nabrzeża obejmuje budowę promenady wiślanej, której początek stanowi
wejście  na  molo  spacerowe na Wiśle,  a  zakończenie  falochron zamykający  port  od strony
północno-zachodniej. Istniejący brzeg umocniony jest za pomocą betonowych prefabrykatów,
ułożonych ze spadkiem w kierunku rzeki. W kierunku zachodnim od istniejącego falochronu
„główki” znajduje się piaszczysta plaża.

Zakres inwestycji w ramach zagospodarowania terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego
od ulicy Mostowej wraz z infrastrukturą techniczną” obejmuje:

➢ przebudowę  nabrzeża,  budowę  falochronu  prostego  wraz  ze  slipem oraz  falochronu
łukowego.

➢ budowę/przebudowę ulicy Rybaki o długości około 1,0 km.

➢ budowę  kanalizacji  deszczowej  odwadniającej  projektowany  układ  drogowy  w  ulicy
Mostowej wraz z wylotem W2 do rzeki Wisły – wyłączona z zakresu nadzoru;

➢ przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Rybaki wraz z przejęciem wód z Amfiteatru
oraz wylotu W1 do rzeki  Wisły,  przejmującego również wody deszczowe z kolektora
DN1000  zlokalizowanego  w  „Schodach  Broniewskiego”  –  wyłączona  z  zakresu
nadzoru;

➢ budowę/przebudowę kanalizacji sanitarnej na odcinku projektowanej przebudowy ulicy
Rybaki  od ulicy Mostowej a drogą z betonowych płyt  typu MON i  dalej prowadzącą
do kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego „Sobótka” wraz z przyłączami o łącznej
długości 2,0 km – wyłączona z zakresu nadzoru;

➢ budowę/przebudowę sieci  wodociągowej  na odcinku projektowanej  przebudowy ulicy
Rybaki  od ulicy Mostowej a drogą z betonowych płyt  typu MON i  dalej prowadzącą
do kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego „Sobótka” wraz z przyłączami o łącznej
długości około 1,0 km – wyłączona z zakresu nadzoru;

➢ budowę/przebudowę oświetlenia ulicznego;

➢ przebudowę  kolidującej  z  nowym układem geometrycznym naziemnej  i  podziemnej
infrastruktury technicznej;

➢ budowę ścieżki biegowej o długości około 4,0 km wraz z wyposażeniem w elementy
infrastruktury służące do rozciągania, odpoczynku oraz oznaczenia kilometraża trasy
biegowej, budowę punktu poboru wody pitnej – poidełko;

➢ zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego obejmujące:

- budowę/przebudowę placów i ciągów spacerowych;

- budowę elementów małej architektury – wyposażenie w miejsca wypoczynku biernego
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i rekreacji – montaż latarni, ławek, stojaków na rowery, dominaty architektonicznej
w formie  łódki,  zadaszeń  przeciwsłonecznych,  urządzeń  reklamowych  i  tablic
informacyjnych,  oraz  budowa  elementów  służących  do  aktywności  dziecięcej
(place zabaw) i skweru biznesu;

➢ budowę/przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej;

➢ przebudowę kolizji elektroenergetycznych;

➢ budowę wiaty sezonowej z częścią gastronomiczną i ogólnodostępnym WC;

➢ budowę/przebudowę oświetlenia;

➢ zagospodarowanie terenów zielonych.

Szczegółowy zakres robót budowlanych dla zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu
Płockiego  Nabrzeża  Wiślanego  wraz  z  infrastrukturą  techniczną",  określa
dokumentacja techniczna, w skład której wchodzą następujące opracowania:

1.  DOKUMENTACJA  „ZAGOSPODAROWANIE  TERENU  PŁOCKIEGO  NABRZEŻA
WIŚLANEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ – ETAP I"

1.1 Projekt budowlany,

➢ Projekt Architektoniczno-Budowlany – Drogowy – Projekt Zagospodarowania Terenu
–  Branża  Drogowa,  Architektoniczna,  Konstrukcyjno  –  budowlana,  Elektryczna,
Sanitarna, Telekomunikacyjna.

➢ Projekt  Budowlany  –  Branża  Architektoniczno  –  Konstrukcyjna  –  Budowa  wiaty
sezonowej  z  częścią  gastronomiczną  i  ogólnodostępnym  WC;  Placu  Zabaw  PZ1
i PZ2; Skwer z daszkiem przeciwsłonecznymi – DP; Skwer Biznesu – SB; Podesty
wielofunkcyjne – PB, Elementy Małej Architektury; Budowa Ścieżki Biegowej.

➢ Projekt  Budowlany  –  Branża  Elektryczna  -  Budowy  wiaty  sezonowej  z  częścią
gastronomiczną i ogólnodostępnym WC; Placu Zabaw PZ1 i PZ2; Skwer z daszkiem
przeciwsłonecznymi  –  DP;  Skwer  Biznesu  –  SB;  Podesty  wielofunkcyjne  –  PB,
Elementy Małej Architektury; Budowa Ścieżki Biegowej.

➢ Projekt  Budowlany  –  Branża  Sanitarna  –  Przebudowa  sieci  wodociągowej  oraz
budowa kanalizacji sanitarnej.

➢ Projekt Budowlany – Branża Sanitarna – Przebudowa kanalizacji deszczowej. 

➢ Projekt  Budowlany  –  Branża  Sanitarna  –  Budowa  wiaty  sezonowej  z  częścią
gastronomiczną i ogólnodostępnym WC.

➢ Projekt Budowlany – Branża Elektryczna – Oświetlenie. 

➢ Projekt Budowlany – Branża Elektryczna – Usunięcie kolizji sieci nN i SN z istniejącą
infrastrukturą.

➢ Projekt Budowlany – Branża Teletechniczna.  

➢ Projekt  Budowlany  –  Informacja  BIOZ  -  Branża  Drogowa,  Architektoniczna,
Konstrukcyjno – budowlana, Elektryczna, Sanitarna, Telekomunikacyjna.

➢ Projekt Budowlany – Projekt Geotechniczny i Badania Podłoża Gruntowego.

1.2. Projekt wykonawczy.

➢ Projekt Wykonawczy – Branża Drogowa.
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➢ Projekt  Wykonawczy–  Branża  Architektoniczno  –  Konstrukcyjna  –Budowa  wiaty
sezonowej  z  częścią  gastronomiczną  i  ogólnodostępnym  WC;  Placu  Zabaw  PZ1
i PZ2; Skwer z daszkiem przeciwsłonecznymi – DP; Skwer Biznesu – SB; Podesty
wielofunkcyjne – PB, Elementy Małej Architektury; Budowa Ścieżki Biegowej.

➢ Projekt  Wykonawczy  –  Branża  Elektryczna  -  Budowa wiaty  sezonowej  z  częścią
gastronomiczną i ogólnodostępnym WC; Placu Zabaw PZ1 i PZ2; Skwer z daszkiem
przeciwsłonecznymi  –  DP;  Skwer  Biznesu  –  SB;  Podesty  wielofunkcyjne  –  PB,
Elementy Małej Architektury; Budowa Ścieżki Biegowej.

➢ Projekt  Wykonawczy –  Branża  Sanitarna  –  Przebudowa sieci  wodociągowej  oraz
budowa kanalizacji sanitarnej.

➢ Projekt Wykonawczy  – Branża Sanitarna – Przebudowa kanalizacji deszczowej.

➢ Projekt  Wykonawczy  –  Branża  Sanitarna  –  Budowa  wiaty  sezonowej  z  częścią
gastronomiczną i ogólnodostępnym WC.

➢ Projekt Wykonawczy – Branża Elektryczna – oświetlenie.

➢ Projekt  Wykonawczy  –  Branża  Elektryczna  –  Usunięcie  kolizji  sieci  nN  i  SN
z istniejącą infrastrukturą.

➢ Projekt  Wykonawczy  –  Branża  Elektryczna  –  Instalacje  zalicznikowe  związane
z obsługą infrastruktury.

➢ Projekt Wykonawczy – Branża Telekomunikacyjna.

➢ Projekt Wykonawczy – Branża Zieleń.

➢ Projekt  Wykonawczy – Branża Zieleń – Inwentaryzacja  Szaty Roślinnej  i  projekt
Gospodarki Szatą Roślinną. 

1.3 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

1.4 Przedmiary robót – jako element poglądowy (informacyjny).

1.5 Dokumentacja geologiczno – inżynierska.

2.  DOKUMENTACJA  ZAMIENNA  „BUDOWA  PORTU  JACHTOWEGO  W  PŁOCKU  PRZY
ULICY RYBAKI”.

2.1 Projekt budowlano-wykonawczy TOM I

2.2 Projekt budowlano-wykonawczy TOM II

2.3 Projekt budowlano-wykonawczy TOM III

2.4 Projekt budowlano-wykonawczy TOM IV

2.5 Projekt geotechniczny TOM V

2.6 Ekspertyza geotechniczna TOM VI

2.7 Rysunki  zamienne  płyt  prefabrykowanych  do  projektu  budowlano-
wykonawczego zamiennego „Projektu budowlanego portu jachtowego
parkingów wraz z komunikacją drogową w ramach zadań pn. „Budowa
portu jachtowego’ w Płocku przy ul. rybaki.

II. Zakres nadzoru
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Zakres  nadzoru  obejmuje  roboty  realizowane  w  ramach  zadania  pn.:  „Zagospodarowanie
terenu  Płockiego  Nabrzeża  Wiślanego  wraz  z  infrastrukturą  techniczną"  z wyłączeniem
nadzoru w branży sanitarnej, w tym między innymi:

 przebudowę  nabrzeża,  budowę  falochronu  prostego  wraz  ze  slipem oraz  falochronu
łukowego;

 budowę/przebudowę ulicy Rybaki o długości około 1,0 km;

 budowę/przebudowę oświetlenia ulicznego;

 przebudowę  kolidującej  z  nowym układem geometrycznym naziemnej  i  podziemnej
infrastruktury technicznej;

 budowę ścieżki biegowej o długości około 4,0 km wraz z wyposażeniem w elementy
infrastruktury służące do rozciągania, odpoczynku oraz oznaczenia kilometraża trasy
biegowej, budowę punktu poboru wody pitnej – poidełko;

 zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego obejmujące:

budowę/przebudowę placów i ciągów spacerowych;

budowę  elementów  małej  architektury  –  wyposażenie  w  miejsca  wypoczynku
biernego  i  rekreacji  –  montaż  latarni,  ławek,  stojaków  na  rowery,  dominaty
architektonicznej  w  formie  łódki,  zadaszeń  przeciwsłonecznych,  urządzeń
reklamowych  i  tablic  informacyjnych,  oraz  budowa  elementów  służących
do aktywności dziecięcej (place zabaw) i skweru biznesu;

 budowę/przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej;

 budowę wiaty sezonowej z częścią gastronomiczną i ogólnodostępnym WC;

 budowę kolizji elektroenergetycznych;

 zagospodarowanie terenów zielonych.

Uwaga: z zakresu który zostanie objęty nadzorem zostaje wyłączona:

➢ budowa kanalizacji  deszczowej  odwadniającej  projektowany układ drogowy
w ulicy Mostowej wraz z wylotem W2 do rzeki Wisły,

➢ przebudowa  kanalizacji  deszczowej  w  ul.  Rybaki  wraz  z  przejęciem  wód
z Amfiteatru  oraz  wylotu  W1  do  rzeki  Wisły,  przejmującego  również  wody
deszczowe z kolektora DN1000 zlokalizowanego w „Schodach Broniewskiego”,

➢ budowa/przebudowa  kanalizacji  sanitarnej  na  odcinku  projektowanej
przebudowy ulicy Rybaki od ulicy Mostowej a drogą z betonowych płyt typu
MON  i  dalej  prowadzącą  do  kompleksu  rekreacyjno  –  wypoczynkowego
„Sobótka” wraz z przyłączami o łącznej długości 2,0 km,

➢ budowa/przebudowa  sieci  wodociągowej  na  odcinku  projektowanej
przebudowy ulicy Rybaki od ulicy Mostowej a drogą z betonowych płyt typu
MON  i  dalej  prowadzącą  do  kompleksu  rekreacyjno  –  wypoczynkowego
„Sobótka” wraz z przyłączami o łącznej długości około 1,0 km,

III. Obowiązki inspektora nadzoru.

1. Wykonawca  zapewni  ciągły  nadzór  inspektorski  nad  robotami  budowlanymi
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z wyłączeniem nadzoru w branży sanitarnej prowadzonymi   w ramach zadania
inwestycyjnego  pn.  „Zagospodarowanie  terenu  Płockiego  Nabrzeża  Wiślanego  wraz
z infrastrukturą techniczną".

2. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy w szczególności:

 reprezentowanie  Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli
zgodności realizacji z dokumentacjami projektowymi i specyfikacjami
technicznymi,  pozwoleniami  na  budowę  dla przedsięwzięcia
pn: „Zagospodarowanie  terenu  Płockiego  Nabrzeża  Wiślanego  wraz
z infrastrukturą techniczną", przepisami prawa budowlanego, sztuką budowlaną,
wymogami BHP,  Polskimi Normami,  zasadami współczesnej wiedzy technicznej
oraz harmonogramem rzeczowo – finansowym,

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

 sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,

 udział w naradach roboczych (technicznych),

 udział w przekazaniu placu budowy,

 przygotowanie  i  udział  w  odbiorach:  częściowych  i  końcowym  oraz  udział
w przekazaniu obiektu do użytkowania,

 potwierdzenie faktycznie wykonanych robót,

 kontrolowanie rozliczeń budowy,

 organizowanie i przeprowadzenie przy udziale Zamawiającego przeglądów
gwarancyjnych,

 ocena  wyników  badań  laboratoryjnych opracowanych  przez  niezależne
laboratorium na podstawie odrębnego zlecenia udzielonego przez Gminę Miasto
Płock,

a także:

 kontrolowanie  przestrzegania  przez  Wykonawcę  robót  budowlanych  zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz utrzymania porządku na budowie,

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

 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, 

 kontrola zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu,

 udzielanie zgody na wykonywanie robót w nocy i dni wolne od pracy,

 monitoring  postępu  robót  poprzez  porównywanie  ich  zaawansowania
z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

 sporządzania  miesięcznych  raportów  z  przebiegu  realizacji  inwestycji
i prowadzonego nadzoru inwestorskiego,
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 powiadamianie  Zamawiającego  o  rozbieżnościach  między  dokumentacją
projektową a stanem faktycznym na terenie budowy,

 kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów,

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

 żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania
wadliwej wykonanych robót budowlanych, a także wstrzymanie dalszych robót
w przypadku  gdyby  ich  kontynuacja  mogła  spowodować  zagrożenie
bezpieczeństwa,

 ustalenie terminu usunięcia wad,

 sporządzanie  protokołów  usterek,  ustalanie  terminu  usunięcia  usterek  oraz
potwierdzenie usunięcia usterek,

 nadzór nad usuwaniem usterek również w okresie gwarancji i rękojmi,

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

 sprawdzanie rozliczeń robót budowlanych,

 uczestniczenie przy przeprowadzaniu wszystkich prób, pomiarów, sprawdzeń,

 zatwierdzanie  receptur  masy  bitumicznej  i  technologii  wykonywania  robót
proponowanych przez wykonawcę robót budowlanych,

 poświadczenie terminu zakończenia robót budowlanych,

 zweryfikowanie  dokumentacji  powykonawczej  sporządzonej  przez  wykonawcę
robót budowlanych,

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

 udział w przygotowaniu rozliczenia końcowego zadania,

 weryfikacja dokumentów powykonawczych,

 opiniowanie przedstawionych przez Wykonawcę próbek materiałów pod kątem
zgodności z dokumentacją projektową,

 kontrola jakości robót ziemnych i wykonania ściany oporowej, w ramach nadzoru
geotechnicznego, polegająca na:

◦ kontroli wykonywania wykopów nad i pod zwierciadłem wody,

◦ ocenie  gruntów wbudowywanych  w  ścianę  oporową  na  podstawie  analizy
wyników badań przestawionych przez niezależne laboratorium,

◦ kontroli zgodności z projektem rodzaju gruntu, jego cech oraz właściwości
mechanicznych,

◦ ocenie zgodności budowy geologicznej z założeniami projektowymi,

◦ kontroli  jakości  wykonania  robót  ziemnych  m.in  wymiany  gruntów  oraz
odbiorów zagęszczeń gruntów,

◦ kontroli zbrojenia nasypów,

◦ informowaniu  Zamawiającego  o  potrzebie  wykonania  w  miarę  potrzeb
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niezależnych  badań  kontrolnych  weryfikujących  wyniki  badań
przedstawionych przez Wykonawcę,

◦ kontrolę  realizacji  przez  Wykonawcę  robót  budowlanych  dotyczących
nabrzeża wiślanego i falochronów,

◦ ewentualnej korekcie przyjętych technologii dot. prowadzenia robót ziemnych
związanych z formowaniem korpusu ściany oporowej,

◦ opiniowaniu  wyników  badań  przedkładanych  przez  Wykonawcę  robót
budowlanych,

Zestawienie badań laboratoryjnych zleconych oddzielną umową przez Zamawiającego, które
będą podlegały ocenie przez inspektorów nadzoru:

• Badanie nośności (moduł odkształcenia)/zagęszczenia podłoża gruntowego.
• Badanie  zagęszczenia  warstwy  podbudowy  pomocniczej  z  mieszanki  związanej

cementem.
• Badanie wytrzymałości na ściskanie (7 i 28 dniowa) warstwy podbudowy pomocniczej

z mieszanki związanej cementem.
• Badanie zagęszczenia warstwy nasypu.
• Badanie  nośności  (moduł  odkształcenia)/zagęszczenia  warstwy  ulepszonego  podłoża

z mieszanki niezwiązanej.
• Badanie nośności (moduł odkształcenia)/zagęszczenia warstwy podbudowy z mieszanki

niezwiązanej.
• Badanie  podbudowy  z  betonu  cementowego,  poprzez  wykonanie  3  badań

wytrzymałości, 1 badania nasiąkliwości i 1 badania mrozoodporności.
• Badanie podbudowy bitumicznej – próbki pobrane podczas wbudowywania mieszanki

(uziarnienie,  zawartość  lepiszcza,  temperatura  mięknienia  lepiszcza  odzyskanego,
gęstość i zawartość wolnych przestrzeni).

• Badanie podbudowy bitumicznej - odwierty (grubość warstwy, wskaźnik zagęszczenia,
zawartość wolnych przestrzeni).

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

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

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

• Badanie  warstwy  ścieralnej  -  odwierty  (grubość  warstwy,  wskaźnik  zagęszczenia,
zawartość wolnych przestrzeni).

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

• Badanie równości podłużnej i poprzecznej warstwy ścieralnej – długość trasy ok. 1 km
• Badanie  przydatności  gruntów do  budowy nasypu,  w  tym:  skład  granulometryczny,

zawartość  części  organicznych,  wilgotność  naturalna,  wilgotność  optymalna
i maksymalna  gęstość  objętościowa  szkieletu  gruntowego,  granice  płynności,
kapilarność bierna, wskaźnik piaskowy).

• Wskaźnik zagęszczenia podłoża gruntowego.
• Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie.
• Badanie nasiąkliwości betonu.
• Badanie wodoszczelności betonu.
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3. 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.

4. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  bieżącej  współpracy  z  osobą  pełniącą  funkcje
inspektora  nadzoru  w  branży  sanitarnej.  Koordynatorem  inspektorów  nadzoru
inwestorskiego jest inspektor branży konstrukcyjno-budowlanej. Dane osoby pełniącej
funkcje  inspektora  branży  sanitarnej  przekazane  zostaną  Wykonawcy  w  dacie
podpisania Umowy.

5. Wykonawca nie będzie powodował nieuzasadnionych przestojów w prowadzeniu robót
budowlanych oraz dostosuje czas pełnienia nadzoru do czasu pracy wykonawcy tych
robót (w przypadku wprowadzenia wydłużonego dnia pracy lub pracy w dni ustawowo
wolne od pracy).

6. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  sporządzania  miesięcznych  raportów  z  przebiegu
realizacji inwestycji i prowadzonego nadzoru inwestorskiego.

IV. Termin wykonania przedmiotu zamówienia.

Nadzór będzie pełniony:

1. Od  dnia  podpisania  Umowy  na  roboty  budowlane,  w  okresie  prowadzenia  robót
budowlanych i ich odbioru, aż do dnia oddania obiektu do użytkowania, nie dłużej niż
dwa miesiące po podpisaniu przez  Zamawiającego i  wykonawcę robót budowlanych,
protokołu odbioru końcowego robót.

2. W okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót –  w ciągu minimum
60 miesięcy,  a  maksimum  72  miesiące  (okres  gwarancji  i  rękojmi  według  oferty
wykonawcy  robót  budowlanych)  -  od  daty  odbioru  końcowego  robót,  w  terminach
określonych w Umowie oraz w pisemnych wezwaniach Zamawiającego.

Przewidywany  termin  rozpoczęcia  robót  budowlanych  dla  inwestycji
pn. „Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą
techniczną", to lipiec 2017 roku, zaś termin zakończenia robót budowlanych ustalony
został  na  dzień  30  czerwca  2018 roku,  przy  czym jeżeli  inwestycja  polegająca
na „Zagospodarowaniu terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą
techniczną",  w terminie do dnia 31 listopada 2017 roku nie uzyska dofinansowania
ze  środków pochodzących  z  funduszy  Unii  Europejskiej  termin wykonania robót,
zostanie wydłużony do dnia 15 grudnia 2018 roku.

V Finansowanie.

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

2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy w okresie realizacji  robót budowlanych
będzie następowało według następujących reguł: 

a) Rozliczenie  będzie  następowało  proporcjonalnie  do  wartości  odebranych  robót
budowlanych, nad którymi sprawowany jest nadzór inwestorski (faktury częściowe).
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Wysokość faktury końcowej zostanie ustalona poprzez pomniejszenie kwoty ryczałtu
o wartość wystawionych przez Wykonawcę faktur częściowych (faktura końcowa).

b) 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  7  dnia  każdego  miesiąca,  raportu  z  przebiegu  realizacji
inwestycji i prowadzonego nadzoru inwestorskiego.

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

3. Rozliczenie  za  wykonanie  przedmiotu  Umowy,  w okresie  gwarancji  i  rękojmi  będzie
następowało proporcjonalnie, po zrealizowaniu przez Wykonawcę czynności wskazanych
w  Umowie.  Podstawą  do  wystawienia  faktury  częściowej  w  tym  przypadku  będzie
protokół z przeglądu gwarancyjnego i protokół z usunięcia usterek (o ile stwierdzono
usterki),  przeprowadzonego  w  danym  roku  gwarancji  i  rękojmi,  pod  warunkiem
wywiązania się przez Wykonawcę ze wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy.

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,  potwierdzone  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  tych  usług
w terminie maksymalnie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

5. W  przypadku  braku  realizacji  umowy  na  roboty  budowlane,  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.

Ofertę  cenową  Wykonawcy  przedstawią  zgodnie  z  Załącznikiem  nr  1  –  Tabelą
elementów rozliczeniowych.

Załączniki:

1. Tabela elementów rozliczeniowych.

2. Istotne postanowienia gwarancji należytego wykonania umowy.
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