
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na pełnieniu  nadzoru autorskiego  nad robotami  budowlano-montażowymi  realizowanymi w ramach

zadania  pn.  „Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą

techniczną"  dla  części  inwestycji  obejmującej  Budowę  promenady  wiślanej  (nabrzeże)  wraz

falochronami.

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 –  objęte przedmiotem zamówienia na

pełnienie nadzoru autorskiego.

I. Przedmiot zamówienia

1.  Przedmiotem  niniejszego  zamówienia  jest  pełnienie  funkcji  nadzoru  autorskiego  nad  robotami

realizowanymi w ramach zadania pn.: "Budowa promenady wiślanej (nabrzeże) wraz falochronami".

2. Szczegółowy zakres robót budowlanych dla zadania pn.: "Budowa promenady wiślanej (nabrzeże) wraz

falochronami",  objęty nadzorem autorskim zawiera dokumentacja techniczna, w skład której wchodzą

następujące opracowania:

TOM I – PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAMIENNY,

TOM II – PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAMIENNY,

TOM III – PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAMIENNY,

TOM IV – PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAMIENNY,

TOM V – PROJEKT GEOTECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWALNEGO ZAMIENNEGO,

TOM VI  –  EKSPERTYZA  GEOTECHNICZNA Z  PUNKTOWEGO ROZPOZNANIA  WARUNKÓW GRUNTOWO-

WODNYCH,

PROJEKT BUDOWLANY - Rysunki zamienne płyt prefabrykowanych do projektu budowlano-wykonawczego

zamiennego projektu budowlanego portu jachtowego, parkingów wraz z komunikacją drogową w ramach

zadania pn. „Budowa Portu jachtowego w Płocku przy ul. Rybaki”

oraz wyjaśnienia i informacje udzielone przez Zamawiającego na pytania Wykonawców dot. wyjaśnienia

dokumentacji projektowej na etapie postępowania przetargowego na roboty budowlane.



II. Zakres nadzoru autorskiego

Nadzór  autorski  będzie  sprawowany nad  całością  dokumentacji  projektowej  związanej  z  przebudową

nabrzeża, budową falochronu 2 wraz ze slipem oraz falochronu 1.

W ramach inwestycji przewiduje się następujący zakres robót:

• Przebudowę Nabrzeża o następujących parametrach technicznych:

Długość: 372,84 m (w osi)

Szerokość :    7,00 m

Powierzchnia zabudowy:           2582,74 m²

Poziom posadzki + 58,30 m n.p.m

Poziom normalny wody: + 57,3 m n.p.m.

Poziom maksymalny wody :  + 60,94 m n.p.m.

Poziom korony nabrzeża:              + 59,50 m n.p.m.

Współrzędne geograficzne: początek N;52º32'22,61",  E:19º41'16,55",

                                             koniec     N;52º32'29,66", E:19º41'2,6" ,

 Komunikacja na nabrzeżu odbywać się będzie poprzez budowę schodów i pochylni.

• Budowę  falochronu  nr  2  wraz  ze  slipem  prostopadłego  do  brzegu  w  miejscu

istniejącej ostrogi o następujących parametrach technicznych:

Długość: 60,12 m (w osi)

Szerokość: 5,0 m ; 3,6 m

Powierzchnia zabudowy: 252,58 m²

Poziom posadzki: + 58,30 m n.p.m.

Poziom normalny wody: + 57,3 m n.p.m.

Poziom maksymalny wody :                      + 60,94 m n.p.m.

Współrzędne geograficzne: początek N;52º32'29,41",  E:19º41'6,81",

                                        koniec    N;52º32'27,59", E:19º41'5,08"

       Parametry techniczne slipu:

Długość:          20,0 m (w osi)

Szerokość: 4,0 m

Powierzchnia zabudowy:          80,11 m²

Poziom posadzki:       + 58,30 do + 56,10 m n.p.m.

 Spadek:          11%

Poziom normalny wody:                  + 57,3 m n.p.m.

Poziom maksymalny wody :       + 60,94 m n.p.m.

Współrzędne geograficzne: początek     N;52º32'29,41",  E:19º41'6,81",

                               koniec     N;52º32'28,79",  E:19º41'5,9"



• Budowę falochronu nr 1 zaokrąglonego zamykającego port jachtowy od strony północno-

zachodniej,  który  będzie  pełnił  funkcję  ochronną portu  przed falą  cofającą  się  oraz  funkcję

komunikacyjną jako molo spacerowe, o następujących parametrach technicznych:

Długość: 73,19 m (w osi)

Szerokość: 5,5 m

Powierzchnia zabudowy: 402,57m²

Poziom posadzki: + 58,30 m n.p.m.

Poziom normalny wody: + 57,3 m n.p.m.

Poziom maksymalny wody : + 60,94 m n.p.m

Współrzędne geograficzne: początek N;52º32'27,92”, E:19º41'0,3”,

                                            koniec     N;52º32'29,66", E:19º41'2,6"

• Konstrukcja nabrzeża i falochronów

Budowa  promenady  wiślanej  obejmuje  wykonanie  nabrzeża  i  falochronów  z  płyt

prefabrykowanych  żelbetowych  na  ścianach  oporowych  zaprojektowanych  w  technologii

zbrojonych  konstrukcji  ziemnych  ze  zbrojeniem  niepodatnym  przy  zastosowaniu  systemu

składającego się ze stalowego ocynkowanego zbrojenia gruntu, paneli  elewacyjnych i gruntu

nasypowego, układanego w kolejnych warstwach.  Zbrojenie gruntu wykonane pasami ze stali

walcowanej  niskostopowej  żebrowanej,  ocynkowanej  połączone  z  panelem  elewacyjnym  za

pomocą systemu śrub i  ściągów. Zbrojenie kotwione w gruncie poprzez tarcie. Nawierzchnię

stanowią betonowe prefabrykaty wykończone antypoślizgowo.

Zakres robót obejmuje:

• zabicie tymczasowych ścianek szczelnych;

• wykonanie  wykopu  z  przegłębieniem 0,5m poniżej  poziomu  posadowienia  ściany  z  gruntu

zbrojonego;

• odwodnienie wykopu i bieżącą kontrolę wilgotności podłoża i poszczególnych warstw gruntu;

• wykonanie  materaca  z  kruszywa  łamanego  i  geowłókniny  (min.  600g/m²)  do  poziomu

posadowienia ściany;

• zabetonowanie ławy fundamentowej;

• ustawienie prefabrykatów;

• układanie zasypki i pasów zbrojeniowych;

• wykonanie od strony wody narzutu kamiennego i płyt żelbetowych na ścianach oporowych.

III. Obowiązki Wykonawcy nadzoru autorskiego

1. Wykonawca zapewni  ciągły  nadzór  autorski  nad  robotami  budowlanymi  prowadzonymi  w  ramach

zadania  inwestycyjnego  pn.  „Budowa  promenady  wiślanej  (nabrzeże)  wraz  falochronami”,  gdzie

minimalna ilość pobytów przewidziana dla realizacji zadania została oszacowana na 36 pobytów.

2. Zespół sprawujący nadzór autorski 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 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.

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,

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,

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 powyżej, będą miały formę pisemną.

4. 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.



5. 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  pytania  Wykonawców  dotyczących  wyjaśnienia  dokumentacji  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

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)  wraz  z  wyjaśnieniami  i

informacjami udzielonymi na etapie postępowania przetargowego przez Zamawiającego na pytania

Wykonawców dotyczących wyjaśnienia dokumentacji Projektowej.

3. W wycenie przedmiotu zamówienia  należy ująć wszystkie elementy inflacyjne w okresie  realizacji

przedmiotu umowy 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 umowy 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 do daty uzyskania przez

Zamawiającego  zgody  właściwego  organu  nadzoru  budowlanego  na  użytkowanie  części  zakresu

inwestycji, polegającej na "Budowie promenady wiślanej (nabrzeże) wraz falochronami”.

Dla  potrzeb  niniejszego  opisu  „uzyskanie  przez  Zamawiającego  zgody  właściwego  organu

nadzoru budowlanego na użytkowanie części zakresu inwestycji" oznacza odpowiednio:

• uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,

• przyjęcie  przez  właściwy  organ  nadzoru  budowlanego  bez  uwag  zawiadomienia  o

zakończeniu  budowy  bądź  upływ  14  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,  przy  czym, jeżeli  inwestycja  polegająca  na

„Zagospodarowaniu  terenu  Płockiego  Nabrzeża  Wiślanego  wraz  z  infrastrukturą  techniczną", w

ramach której realizowana jest część obejmująca Budowę promenady wiślanej (nabrzeże) wraz

falochronami, objęta przedmiotem zamówienia, 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.

3. 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.

VI. Finansowanie

1. Rozliczenie za wykonanie usługi 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 do Umowy, 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, 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.  W  takim  przypadku

wynagrodzenie za usługi,  o których mowa w pkt.  4, skalkulowane według stawki za jeden pobyt

określonej w  § 5 Umowy.

5. W przypadku braku konieczności 18 - krotnego pobytu nadzoru autorskiego, wynagrodzenie, o którym

mowa  w  umowie  na  nadzór  autorski  §  5,  zostanie  zmniejszone  odpowiednio  o  wartość

nieodbytych/niewykorzystanych pobytów.

VII. Załączniki:

1. Istotne postanowienia gwarancji należytego wykonania umowy

2. Tabela elementów rozliczeniowych


