Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania p/n.: „Remont sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Zabierzów, Rząska, Szczyglice, Brzezie,
Ujazd” ( etap 2) realizowanego w ramach Projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno –
ściekowej w Gminie Zabierzów” w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w
aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian
klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
Adres inwestycji:
Rząska
Inwestor:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Zabierzowie
32-080 Zabierzów, ul. Kolejowa 38
Tel. (012) 285-36-71
Fax. (012) 285-36-70
e-mail: puk@zabierzow.com.pl
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1. INFORMACJE PODSTAWOWE
1.1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Remont sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowościach: Zabierzów, Rząska, Szczyglice, Brzezie, Ujazd” (etap 2)
realizowanego w ramach Projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w
Gminie Zabierzów” w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w
aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian
klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Remont sieci
kanalizacji sanitarnej polega na wykonaniu bezrozkopowego remontu wytypowanych
odcinków grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej o średnicach DN 160 mm, DN 300 mm,
DN 400 mm, DN 500 mm DN 600 o łącznej długości ok. 6603,12 mb +/- 15% w m. Rząska.
Zakres robót, objęty nadzorowaniem robót renowacyjnych kanałów sanitarnych metodą
bezwykopową stanowią rurociągi wykonane są z rur PVC, betonowych i kamionkowych
o średnicach DN 160 mm, DN 300 mm, DN 400 mm, DN 500 mm DN 600 o łącznej
długości ok. 6603,12 mb +/- 15% w m. Rząska.

1.2. Zakres rzeczowy
Zakres rzeczowy planowanego zadania inwestycyjnego obejmuje zgodnie z tabelą nr 1:
➢ Remont kanałów za pomocą wykładziny z rękawa
włóknem szklanym i utwardzanego promieniami UV

poliestrowego zbrojonego

➢ Remont studni, kominów złazowych - za pomocą chemii budowlanej spełniającą
wymagania normy PN-EN 206-1: 2003 tablica F
➢ Miejsca włączenia przyłączy będą remontowane za pomocą kształtek kapeluszowych.
Tabela nr 1. Zakres rzeczowy modernizacji kanalizacji sanitarnej w Rząsce Etap2.
LP

WYSZCZEGÓLNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO

1

2

ZAKRES RZECZOWY
Jednostka
Ilość
miary
3

4

REMONT SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W RZĄSCE ETAP 2
I
Dokumentacja projektowa
kpl
1
II
Remont kanalizacji sanitarnej Ф160 mm
mb
15,0
III Remont kanalizacji sanitarnej Ф300 mm
mb
4 965,1
IV Remont kanalizacji sanitarnej Ф400 mm
mb
225,6
V
Remont kanalizacji sanitarnej Ф500 mm
mb
934,3
VI Remont kanalizacji sanitarnej Ф600 mm
mb
463,1
VII Renowacja studni
szt.
193
VIII Kształtki kapeluszowe
szt.
64
w tym:
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LP

WYSZCZEGÓLNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO

1

2

ZAKRES RZECZOWY
Jednostka
Ilość
miary
3

4

REMONT SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W RZĄSCE ETAP 2 CZĘŚĆ 1
1
2
3
4
5
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

Dokumentacja projektowa cz. 1
Remont kanalizacji sanitarnej Ф160 mm
Remont kanalizacji sanitarnej Ф300 mm
Remont kanalizacji sanitarnej Ф500 mm
Remont kanalizacji sanitarnej Ф600 mm
Renowacja studni w tym:

kpl
mb
mb
mb
mb
szt.

1
15,0
22,4
934,3
463,1
36

Studnie betonowe Ф800 mm gł. 1,5-2,0 m
Studnie betonowe Ф800 mm gł. 2,0-2,5 m
Studnie betonowe Ф1000 mm gł. 2,0-2,5 m
Studnie betonowe Ф1000 mm gł. 2,5-3,0 m
Studnie betonowe Ф1000 mm gł. 3,0-3,5 m
Studnie betonowe Ф1000 mm gł. 3,5-4,0 m
Studnie betonowe Ф1000 mm gł. 4,0-4,5 m
Studnie betonowe Ф1000 mm gł. 5,0-5,5 m

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

1
2
5
18
6
1
2
1

REMONT SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W RZĄSCE ETAP 2 CZĘŚĆ 2
7
8
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7

Dokumentacja projektowa cz. 2
Remont kanalizacji sanitarnej Ф300 mm
Renowacja studni w tym:
Studnie betonowe Ф800 mm gł. 2,0-2,5 m
Studnie betonowe Ф1000 mm gł. 1,0-1,5 m
Studnie betonowe Ф1000 mm gł. 1,5-2,0 m
Studnie betonowe Ф1000 mm gł. 2,0-2,5 m
Studnie betonowe Ф1000 mm gł. 2,5-3,0 m
Studnie betonowe Ф1000 mm gł. 3,0-3,5 m
Studnie betonowe Ф1000 mm gł. 5,5-6,0 m

kpl
mb
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

1
1 908,3
52
1
1
9
25
8
7
1

REMONT SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W RZĄSCE ETAP 2 CZĘŚĆ 3
10
11
12
13
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
13.10
13.11
13.12
13.13
13.14
13.15

Dokumentacja projektowa cz. 3
Remont kanalizacji sanitarnej Ф300 mm
Remont kanalizacji sanitarnej Ф400 mm
Renowacja studni w tym:
Studnie betonowe Ф800 mm gł. 1,5-2,0 m
Studnie betonowe Ф800 mm gł. 2,5-3,0 m
Studnie betonowe Ф1000 mm gł. 1,0-1,5 m
Studnie betonowe Ф1000 mm gł. 1,5-2,0 m
Studnie betonowe Ф1000 mm gł. 2,0-2,5 m
Studnie betonowe Ф1000 mm gł. 2,5-3,0 m
Studnie betonowe Ф1000 mm gł. 3,0-3,5 m
Studnie betonowe Ф1000 mm gł. 3,5-4,0 m
Studnie betonowe Ф1000 mm gł. 4,0-4,5 m
Studnie betonowe Ф1000 mm gł. 4,5-5,0 m
Studnie betonowe Ф1200 mm gł. 1,5-2,0 m
Studnie betonowe Ф1200 mm gł. 2,0-2,5 m
Studnie betonowe Ф1200 mm gł. 2,5-3,0 m
Studnie betonowe Ф1200 mm gł. 3,0-3,5 m
Studnie betonowe Ф1200 mm gł. 3,5-4,0 m

kpl
mb
mb
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

1
3 034,4
225,6
105
1
1
4
16
30
22
6
3
1
1
3
5
4
3
1
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LP

WYSZCZEGÓLNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO

1

ZAKRES RZECZOWY
Jednostka
Ilość
miary

2

13.16
13.17
13.18

Studnie betonowe Ф1200 mm gł. 4,0-4,5 m
Studnie betonowe Ф1200 mm gł. 4,5-5,0 m
Studnie betonowe Ф1200 mm gł. 5,0-5,5 m

3

4

szt.
szt.
szt.

2
1
1

REMONT SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W RZĄSCE ETAP 2 CZĘŚĆ 4
14
15
15.1
15.2

Dokumentacja projektowa cz. 3
Kształtki kapeluszowe, w tym:
Kształtki kapeluszowe typu "A" – krótkie
Kształtki kapeluszowe typu "A" – długie

kpl
szt.
szt.
szt.

1
64
11
53

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe
itp., będą zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez
Wykonawcę robót remontowych, zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowane
przez Zamawiającego. Roboty wykonywane będą w jezdniach, pasach drogowych,
nieruchomościach prywatnych.
Przewiduje się, że w wyniku planowanej modernizacji, oprócz poprawy stanu technicznego
kanałów, nastąpi znaczne zmniejszenie infiltracji wód gruntowych do kanałów oraz
eksfiltracji.
Przeznaczone do remontu kanały sanitarne DN 160 mm, DN 300 mm, DN 400 mm, DN 500
mm DN 600 zostały zakwalifikowane przez Zamawiającego do obliczeń grubości rękawa
jako dla stanu III wg ATV M 127-2.

1.3. Podmioty współuczestniczące
Zamawiający i Beneficjent:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Zabierzowie
32-080 Zabierzów, ul. Kolejowa 38
Instytucja Wdrażająca:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3a
02-673 Warszawa
(w dalszej części niniejszego OPZ używany jest skrót NFOŚiGW)
Partner współfinansujący przedsięwzięcie
Unia Europejska – środki Funduszu Spójności przyznane w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
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2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi:
1) Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania
inwestycyjnego pn. „Remont sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach:
Zabierzów, Rząska, Szczyglice, Brzezie, Ujazd” (etap 2) realizowanego w ramach
Projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Zabierzów”
w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś
priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
2) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zarządzania, kontroli, nadzoru
inwestorskiego oraz rozliczenia finansowego zadania w okresie realizacji oraz przez cały
okres gwarancji i rękojmi.
3) Zamawiający powierzy Inspektorowi nadzoru zarządzanie i nadzór inwestorski nad
realizacją umowy na wykonanie robót budowlanych, w celu m.in. prowadzenia
i rozliczenia kosztów robót, skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy robót
wymaganej jakości wbudowanych materiałów, wymaganej jakości wykonanych robót
w czasie realizacji zadania i w okresie gwarancji i rękojmi oraz wykonania robót zgodnie
z dokumentacją projektową oraz w ustalonym w umowie z wykonawcą robót terminie.

3. WARUNKI I WYMAGANIA
Pełnienie funkcji „Inspektor Nadzoru Inwestorskiego” oznacza osobę fizyczną, posiadającą
kwalifikacje wymagane przez Rozdział 2 (Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie)
i sprawującą funkcje nadzoru na Placu Budowy określone przez Art. 25 (obowiązki) oraz Art.
26 (prawa) Ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru przez osobę posiadającą odpowiednie
kwalifikacje zgodnie z Prawem budowlanym do sprawowania nadzoru inwestorskiego nad
robotami budowlanymi w zakresie branży sanitarnej oraz spełniający następujące warunki:
➢ posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami bez
w specjalności sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne

ograniczeń

➢ doświadczenie na stanowisku Kierownika Budowy/Robót lub inspektora nadzoru branży
kanalizacyjnej przy realizacji co najmniej 3 przedsięwzięć polegających na remoncie
bezrozkopowym sieci kanalizacji sanitarnej, doprowadzone do odbioru końcowego robót
budowlanych, w tym co najmniej jednego zamówienia o wartości robót nie mniejszej niż
500 000,00 zł netto.
Wycena winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do sprawowania nadzoru inwestorskiego
z uwzględnieniem udziału w naradach technicznych w trakcie realizacji robót, odbiorze
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końcowym oraz przeglądach i odbiorach w pięcioletnim okresie rękojmi.

4. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAKRESU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami określonymi w Umowie na nadzór
inwestorski i obowiązującymi przepisami prawa. Inspektor nadzoru w granicach przyznanych
mu uprawnień będzie prowadził kontrole na etapie realizacji robót w zakresie, jakości
i terminach dla poszczególnych etapów zadania, zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiającego harmonogramem przygotowanym przez Wykonawcę zadania.

4.1. Obowiązki Inspektora Nadzoru na etapie prac projektowych, a następnie
robót budowlanych
Na etapie wykonywania prac projektowych, a następnie robót budowlanych Inspektor
Nadzoru jest zobowiązany do:
1) Monitorowania i kontroli Umowy z Wykonawcą Robót pod względem technicznym,
finansowym, organizacyjnym i czasowym.
2) Nadzór, weryfikację i akceptację prac projektowych realizowanych w ramach zadania
określonego w pkt 1 w zakresie ich zgodności z Programem Funkcjonalno -Użytkowym,
przepisami i normami.
3) Informowanie Zamawiającego o wszystkich występujących problemach oraz problemach
przewidywanych i podejmowanych działaniach zapobiegawczych lub/i naprawczych.
4) Współpracy z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień Umowy z Wykonawcą
5) Przeglądu i analizy Projektów Budowlanych, Wykonawczych i Dokumentacji
Wykonawczej opracowywanych przez Wykonawcę Robót remontowych z komentarzami
(uwagami) dla Zamawiającego, w zakresie zgodności (lub niezgodności) z Umową na
Wykonawstwo. Zatwierdzanie projektów z klauzulą “Bez zastrzeżeń” opracowywanych
przez Wykonawcę Robót, przy współdziałaniu i aprobacie rzeczowej Zamawiającego.
6) Zorganizowania pracy w taki sposób, aby Umowa na wykonanie robót budowlanych była
zrealizowana zgodnie z harmonogramem wykonania robót budowlanych, przygotowanym
przez Wykonawcę robót budowlanych.
7) Reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej
realizacji z SIWZ, projektem i zgłoszeniem robót, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej,
8) Identyfikacji ewentualnych wad stwierdzonych w dokumentacji projektowej oraz
interpretacji ich wpływu na wykonanie robót budowlanych, a następnie przedstawienia
wniosków Zamawiającemu wraz z propozycją, zmian, gdzie według jego opinii
i zawodowego doświadczenia jest to potrzebne lub właściwe.
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9) Informowania bezpośrednio Przedstawiciela Zamawiającego o problemach, jakie napotkał
w trakcie wykonywania jakiejkolwiek fazy realizacji zadania, o którym mowa w pkt. 6)
oraz przedstawienia propozycji ich rozwiązania do akceptacji Przedstawiciela
Zamawiającego.
10) Sprawdzania zgodności dostaw materiałów i urządzeń z dokumentacją projektową oraz
sprawdzanie kompletności wymaganych atestów, aprobat i gwarancji na ww. dostarczone
materiały i urządzania.
11) Zapewnienia, że roboty budowlane wykonywane są przy zachowaniu należytego poziomu
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, przepisów bhp i ochrony środowiska.
12) Weryfikacji i zaopiniowania kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz dokumentacji
związanej z nadzorowanymi robotami budowlanymi (łącznie z pomiarami geodezyjnymi
naniesionymi na plany sytuacyjne).
13) Sprawdzania kalkulacji kosztów robót budowlanych przygotowanych przez Wykonawcę
robót budowlanych,
14) Sprawdzania zgodności rozliczania prowadzonych robót budowlanych z dokumentacją
projektową i ofertą
15) Doprowadzania do polubownego
budowlanych i osobami trzecimi.

rozwiązywania

sporów

z Wykonawcą

robót

16) Udziału w razie konieczności w odpowiedniej procedurze arbitrażowej.
17) Niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących
mieć wpływ na prawidłową i terminową realizację zadania.
18) Składanie Zamawiającemu comiesięcznych raportów o stanie zaawansowania zadania
oraz występujących trudnościach w realizacji umowy na wykonanie zadania, w terminie
do 10-go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.
19) Potwierdzenie gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego
odbioru końcowego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów.
Inspektor nadzoru jest ponadto upoważniony i jednocześnie zobowiązany do:
1) Reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach
związanych z realizacją zadania, a w szczególności we współpracy z lokalnymi
samorządami i mieszkańcami. O wszystkich problemach wraz z propozycjami ich
rozwiązania Inspektor nadzoru powiadomi Przedstawiciela Zamawiającego.
2) Prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi objętymi
zadaniem, w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo
Budowlane.
3) Opiniowania i potwierdzania rzeczywistego zaawansowania robót budowlanych w
odniesieniu do przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych w harmonogramie
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rzeczowo – finansowym.
4) Zaopiniowania programu Zapewnienia Jakości, Projektów Technologii i Organizacji
Robót, oraz Planu BIOZ przedstawionego przez Wykonawcę robót budowlanych.
5) Żądania od Kierownika Budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robót budowlanych, a także wstrzymania dalszych robót
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła spowodować niedopuszczalną
niezgodność z dokumentacją projektową. O zaistniałych zagrożeniach Inspektor nadzoru
niezwłocznie powiadomi Przedstawiciela Zamawiającego.
6) Podejmowania decyzji o wstrzymaniu części lub całości robót budowlanych w sytuacjach
zagrażających życiu lub zdrowiu ludzi oraz sytuacji grożącej katastrofą budowlaną.
O zaistniałych zagrożeniach Inspektor nadzoru niezwłocznie poinformuje Przedstawiciela
Zamawiającego i odpowiednie służby ratownicze.
7) Nieskrępowanego dostępu do terenu budowy i wszelkich miejsc, gdzie materiały
i urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub
przygotowywane do wbudowania.
8) Prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości
wykonywanych robot budowlanych, wbudowanych materiałów, zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych, dokumentacją projektową oraz praktyką Inżynierską.
9) Kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę robót budowanych
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz utrzymania porządku na terenie budowy.

zasad

10) Kontroli zgodności oznakowania robót budowlanych wraz z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu podczas realizacji zadania w pasach drogowych.
11) Współpracy z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień Umowy z Wykonawcą robót
budowlanych.
12) Wnioskowania o usunięcie z Terenu Budowy każdej osoby zatrudnionej przez
Wykonawcę robót budowanych, która zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentną
lub niedbałą w swojej pracy.
13) Wydania polecenia usunięcia z Terenu Budowy materiałów nie spełniających wymagań
zgodnie z dokumentacją projektową oraz tych które nie będą użyte podczas budowy.
14) Organizacji i przewodniczenia, naradom koordynacyjnym na budowie, naradom
miesięcznym jak również organizacji i przewodniczenia naradom zwołanym przez
Zamawiającego z udziałem Inspektora Nadzoru, Wykonawcy robót budowlanych i
sporządzenia protokołów z narad, przekazywania ich w ciągu siedmiu dni od narady
Zamawiającemu i Wykonawcy robót budowlanych.
15) Czuwania nad realizacją elementów robót budowlanych związanych z ochroną
Środowiska.
16) Nadzorowania wykonywania robót dodatkowych (o ile wystąpią) dla zadania.
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17) Nadzorowanie badań jakości Wykonawcy oraz wykonania kontrolnych badań jakości
materiałów w laboratoriach posiadającym certyfikację, po uprzedniej akceptacji
Przedstawiciela Zamawiającego.
18) Kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów.
19) Stałego nadzorowania, jakości materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę
robót budowlanych.
20) Zlecania Wykonawcy robót budowlanych wykonania dodatkowych badań materiałów lub
robót budzących wątpliwość co do ich jakości oraz nadzorowania pobierania próbek.
21) Zalecenia i nadzoru nad wykonaniem kontrolnych badań laboratoryjnych i pomiarów.
Inspektor Nadzoru uczestniczy we wszystkich badaniach laboratoryjnych, sprawdzających
jakość wykonywanych robót budowlanych.
22) Sprawdzania i formułowania zaleceń dotyczących poprawności i autentyczności
wszelkich certyfikatów, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, itp.
23) Dokonywania obmiaru wykonanych robót, sprawdzenia miesięcznych zestawień ilości i
wartości wykonanych robót.
24) Przeprowadzania z Wykonawcą Robót odbiorów przejściowych, częściowych i
końcowych dla Robót. Odbiory powinny być potwierdzone wpisem w Dzienniku Budowy
i zakończone nie później niż:
a) 2 dni robocze dla robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) 2 dni robocze dla odbiorów przejściowych,
c) 14 dni roboczych dla odbiorów częściowych (wynikłych z faz budowy),od daty
zgłoszenia przez Wykonawcę Robót gotowości do czynności odbiorowych
d) 30 dni dla Odbioru Końcowego, licząc od dnia przystąpienia do czynności
odbiorowych,
25) Dokonywania obmiaru wykonanych robót, sprawdzenia miesięcznych zestawień ilości i
wartości wykonanych robót.
26) Wykonywania wyceny poleceń zmian w porozumieniu z Zamawiającym, z
uwzględnieniem przepisów prawa zamówień publicznych i ustawy o finansach
publicznych.
27) Kontroli przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych reguł bhp oraz sposobu
prowadzenia robót pod ruchem.
28) Sprawdzenia wykonanych robót i powiadamianie Wykonawcy robót budowanych i
Przedstawiciela Zamawiającego o wykrytych wadach oraz określenia zakresu
koniecznych do wykonania robót poprawkowych.
29) Przygotowania odbioru końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości
przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do
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odbioru oraz uczestnictwa w odbiorze robót.
30) Utrzymania bieżącej komunikacji z Zamawiającym i raportowania.
31) Zapobiegania roszczeniom Wykonawcy
robót budowlanych,
informowanie
Przedstawiciela Zamawiającego o wszystkich występujących problemach oraz
problemach przewidywanych i wnioskowanie o podjęcie działań zapobiegawczych lub/i
naprawczych do ich przezwyciężenia.
32) Identyfikowania wszędzie tam gdzie jest to możliwe, ryzyka powstania potencjalnych
roszczeń ze strony Wykonawcy robót budowlanych i stron trzecich i niezwłocznie
informowania o tym Przedstawiciela Zamawiającego z propozycjami sposobów
zapobiegania tym roszczeniom.
33) Powiadomienia Zamawiającego o wszelkich problemach Wykonawcy robót projektowych
i budowlanych i rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem
faktycznym na terenie budowy.
34) Udziału przy rozpatrywaniu roszczeń Wykonawcy robot budowlanych i przedstawianie
Zamawiającemu stanowiska w odniesieniu do nich.
35) W przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym, a Wykonawcą
robót budowlanych dotyczący realizacji Umowy na roboty budowlane, Inspektor nadzoru
zapewni wsparcie Zamawiającemu poprzez przedstawienie wyczerpujących informacji i
wyjaśnień dotyczących tematu sporu.
36) Rozliczania Umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia, rozwiązania
lub odstąpienia.
37) Wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją zadania
wymaganych przez Zamawiającego.
38) Udziału w przygotowaniach raportów i sprawozdań sporządzanych przez Zamawiającego.
39) Udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych
realizacją zadania.
40) Opiniowania, celem akceptacji przez Zamawiającego, podwykonawców robót
budowlanych projektów umów Wykonawcy robót budowlanych z podwykonawcami,
kontroli umów i płatności pomiędzy Wykonawcą robót budowlanych, a
podwykonawcami.
41) Uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych i nadzorowania poprawności wykonania
robót poprawkowych.

4.2. Etap po zakończeniu robót
Po zakończeniu robót Inspektor nadzoru będzie odpowiedzialny za:
1) Sprawdzanie dokumentów niezbędnych do odbioru końcowego zadania
potwierdzenie gotowości do odbioru i przejęcia całości robót budowlanych.

oraz
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2) Pozyskanie od Wykonawcy robót budowlanych dokumentacji powykonawczej wraz z jej
sprawdzeniem.
3) Pozyskanie od Wykonawcy robót budowanych wszelkich dokumentów niezbędnych do
uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu w zakresie zgodnym z przepisami
Prawa budowlanego.
4) Udział w pracach inwentaryzacyjnych związanych z poniesionymi nakładami w ramach
realizacji zadania.
5) Sprawdzenie i przygotowanie kompletnego operatu kolaudacyjnego dla zadania.
6) Przygotowanie i przedłożenie zamawiającemu, w terminie 15 dni od daty podpisania
protokołu odbioru końcowego robót, sprawozdania (raportu) końcowego z realizacji
zadania.

4.3. Etap gwarancji (rękojmi) - po zakończeniu i odebraniu zadania
W okresie rękojmi do zadań Inspektora nadzoru będzie należało m.in.:
1) Dokonywanie rocznych przeglądów wykonywanych przez kolejne 5 lat od daty
podpisania protokołu odbioru końcowego i przedkładanie Zamawiającemu protokołów z
każdego przeglądu gwarancyjnego.
2) Nadzór nad robotami niezbędnymi do usunięcia wad/usterek
3) Odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad/usterek.
4) Wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i
sporów.
5) Ostatni przegląd gwarancyjny musi być przeprowadzony nie później niż na 90 dni przed
upływem okresu gwarancyjnego.
6) W przypadku wydłużenia okresu gwarancji i rękojmi przez Wykonawcę robót
budowlanych okres pełnienia nadzoru

5. PEŁNOMOCNICTWA I UPOWAŻNIENIA DLA INSPEKTORA
NADZORU
1) Inspektor Nadzoru będzie wykonywać swe czynności w ścisłej współpracy z
Zamawiającym stosując się do jego zaleceń i obowiązujących wytycznych.
2) Inspektor Nadzoru działa zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami przekazanymi
mu przez Zamawiającego w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
3) Inspektor Nadzoru nie ma prawa do zwolnienia Wykonawcy Robót z jakichkolwiek jego
obowiązków, zobowiązań, czy odpowiedzialności wynikających z Umowy z Wykonawcą.
4) Inspektor Nadzoru nie ma prawa do skreślenia jakiejkolwiek części z zakresu Robót
i przyznania jej innemu Wykonawcy Robót.
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5) Inspektor Nadzoru ma upoważnienie do aprobat projektów i dokumentów budowy
przygotowanych przez Wykonawcę Robót. Wykonawca ma upoważnienie do wydawania
zmian w każdej części Umowy z Wykonawcą, które według jego opinii są potrzebne lub
właściwe, jednakże takie decyzje muszą być poprzedzone uzyskaniem pisemnej aprobaty
rzeczowej Zamawiającego z klauzulą “Bez zastrzeżeń”. Zamawiający jest zobowiązany
do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych w związku z powyższym przy
dokonywaniu ewentualnych zmian w kontraktach na roboty należy stosować
obowiązujące przepisy.

6. LOGISTYKA I HARMONOGRAM
6.1. Lokalizacja
Inspektor Nadzoru będzie wykonywać swoje obowiązki w większości na obszarze gminy
Zabierzów. Niemniej jednak Inspektor Nadzoru do swoich obowiązków włączy również
krótkotrwale wyjazdy związane z inspekcjami, sprawdzaniem, pomiarami i badaniami
urządzeń, materiałów i robocizny podczas wytwarzania i produkowania. Koszty takich
wyjazdów będą ponoszone przez Inspektor Nadzoru.

6.2. Termin wykonania usługi
Termin wykonania: okres trwania remontu sieci kanalizacyjnej – 2 etapu, opisanego w pkt 1.
Przewidywany czas trwania robót: do 30.08.2020 r.

7. WYMAGANIA
7.1. Organizacja i metodyka
Inspektor Nadzoru przygotuje i przedstawi w ofercie opis i propozycje procedur wykonania
przedmiotu Umowy.
Inspektor nadzoru zobowiązany jest do kontroli robót co najmniej 1 raz dziennie w okresie
wykonywania prac przez Wykonawcę oraz dodatkowo na każde wezwanie Zamawiającego
bądź Wykonawcę robót.
Inspektor Nadzoru ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach i naradach.
W czasie nieobecności albo z powodu urlopu albo przedłużającej się choroby (powyżej 7 dni
kalendarzowych)Wykonawca zapewni tymczasowe zastępstwo specjalisty przez cały okres
nieobecności w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień. Takie tymczasowe zastępstwo będzie
proponowane Zamawiającemu do zatwierdzenia, na piśmie, z załączeniem oświadczeń i
dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań Zamawiającego, przy czym osoba taka
musi spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego w Ogłoszeniu.
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7.2. Wynagrodzenie Wykonawcy
1) Wynagrodzeniem za wykonanie Umowy jest cena zaproponowana w ofercie Wykonawcy.
2) Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe. Zaproponowaną
przez Wykonawcę cenę należy traktować jako stałą i niezmienną. Winna ona obejmować
wszystkie czynności związane z pełnieniem funkcji Inspektora Nadzoru.
Przyjmuje się, że cena ryczałtowa podana w Formularzu Oferty obejmuje wszystkie potrzeby
i zobowiązania Wykonawcy wynikające z Umowy w tym:
a) koszty dojazdu do miejsca budowy,
b) koszty wynikające z odpowiednich przepisów i z obowiązków wykonywanych
na Placu Budowy,
c) koszty produkcji i dostarczania dokumentacji, sprzętu, podróży i ubezpieczeń,
d) wszelkie inne koszty Wykonawcy związane z wykonaniem Umowy,
e) marżę pokrywającą narzuty i zysk.
Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub
pominięcia elementów do wykonania Zamówienia.
3) 90% wynagrodzenia zostanie wypłacone w ramach Płatności częściowych
(przejściowych) w równych ratach miesięcznych, przy czym pierwsza Płatność
przejściowa obejmować będzie okres od wejścia Umowy w życie do upływu pełnego
miesiąca kalendarzowego i w konsekwencji ostatnia Płatność przejściowa może
obejmować okres odpowiednio krótszy. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury
jest zatwierdzony podpisami przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego Raport
miesięczny będący podstawą wypłaty wynagrodzenia. Raport będzie uważany za
zatwierdzony przez Zamawiającego o ile Zamawiający w ciągu 7 dni od daty jego
otrzymania nie przekaże na piśmie żadnych uwag. Termin płatności: 30 dni od daty
otrzymania faktury.
4) Płatność końcowa, stanowiąca 10% wartości wynagrodzenia zostanie dokonana po
wywiązaniu się Inspektora Nadzoru ze wszystkich zobowiązań wynikających z
niniejszego OPZ, po odbiorze końcowym robót i podpisaniu przez Komisję odbioru
końcowego protokołu końcowego odbioru robót. Termin płatności: 30 dni od daty
otrzymania faktury.

7.3.

Biuro i sprzęt Wykonawcy

Inspektorowi Nadzoru zostanie udostępnione biuro wraz z wyposażeniem meblowym.
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8. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
8.1. Dokumentacja
Do obowiązków Zamawiającego należy przekazanie dokumentacji: mapy, inspekcje sieci
kanalizacyjnej i opracowania oraz wszelkie posiadane uzgodnienia i zgody od właścicieli
nieruchomości, na których prowadzone będą prace remontowe.

9. RAPORTY
9.1. Raporty składane przez Inspektora Nadzoru
Inspektor Nadzoru powinien składać miesięczne raporty z nadzorowanych prac remontowych.
Inspektor Nadzoru przedstawi do uzgodnienia z Zamawiającym formę i zawartość raportów.
Raporty winny m.in. zawierać:
➢ zakres zrealizowanych prac remontowych – w odniesieniu do przyjętego harmonogramu
robót remontowych
➢ zakres prac rozpoczętych i planowanych
➢ informacje o ewentualnych zewnętrznych kontrolach
➢ opis odchyleń od przyjętego harmonogramu rzeczowo - finansowego
➢ zagadnienia, które bezpośrednio dotyczą robót/dostaw, nadzorowanych przez
Inspektora Nadzoru jak np. problemy BHP, kontrola jakości, analiza zgodności
postępu robót z harmonogramem, napotkane trudności, środki zaradcze i wszelkie
zmiany.
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