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OPIS PRZEDMIOTU
I WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA
(zamówienie o wartości mniejszej niż 130 000 zł)

1. Nazwa (i miejsce) zamówienia :
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.:
„Remont dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Rembowskiego"
2. Opis przedmiotu zamówienia :
Zamówienie obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad
robotami drogowymi prowadzonymi w związku z zadaniem pn.: „Remont dróg na
terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Rembowskiego" zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia dla robót drogowych, zawierającym zakres rzeczowy zamówienia,
stanowiącym załącznik nr 1 i obowiązkami inspektora nadzoru inwestorskiego
stanowiącymi załącznik nr 2.
3.

Opis warunków wykonania zamówienia - warunki szczególne

1) Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji
i uprawnień do kierowania i nadzoru robotami w specjalności inżynieryjnej
drogowej bez ograniczeń, minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku
inspektora nadzoru odpowiadających przedmiotowi zamówienia,
2) Inspektor nadzoru inwestorskiego winien posiadać aktualne zaświadczenie
o wpisie do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadać wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
3) Rozliczenie należności za wykonany przedmiot umowy nastąpi w terminie 30
dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury końcowej przez
wykonawcę nadzoru po zakończeniu i odebraniu protokołem końcowym robót
budowlanych.
4) W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy usługi nadzoru
inwestorskiego przed zakończeniem i odbiorem wszystkich robót
budowlanych, wykonanemu nadzorowi inwestorskiemu przysługiwało będzie
wyłącznie wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do faktycznie
zrealizowanych i prawidłowo odebranych robót budowlanych na dzień
wygaśnięcia lub rozwiązania umowy usługi.
5) Ponadto wykonawca nadzoru inwestorskiego przyjmuje do wiadomości, że
termin realizacji inwestycji objętej usługą nadzoru może ulec wydłużeniu
z przyczyn niezależnych od zamawiającego. W związku z ryczałtowym
charakterem wynagrodzenia, przedmiotowa zmiana nie będzie stanowić
przesłanki do zmiany wysokości wynagrodzenia inspektora nadzoru
inwestycyjnego.
6) Kryteria oceny oferty: cena - 100%

7) Planowany termin realizacji robót budowlanych podlegających nadzorowi
inspektora - do 15 grudnia 2022 r.
4. WARUNKI OGÓLNE
1) Zamawiający odrzuci ofertę, w przypadku gdy:
a) Wykonawca złoży więcej, niż jedną ofertę na każdą z części,
b) oferta nie jest zgodna z dokumentacją postępowania, w szczególności
z opisem przedmiotu i warunków wykonania zamówienia,
c) oferta zawiera błąd w obliczeniu ceny,
d) oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
2) Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe,
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
Oczywistą omyłką pisarską jest łatwy do zauważenia błąd, a "oczywistość"
omyłki, rozumianej jako określona niedokładność nasuwa się bez potrzeby
przeprowadzania dodatkowych badań, czy też ustaleń. Może to być błąd
pisarski, logiczny, przypadkowe przeoczenie lub inna niedokładność, która
nasuwa się sama, a przez dokonanie poprawki tej omyłki, właściwy sens
oświadczenia pozostaje bez zmian.
Oczywistą omyłką rachunkową jest widoczny, niezamierzony błąd rachunkowy,
popełniony przez Wykonawcę, który polega na uzyskaniu nieprawidłowego
wyniku przeprowadzonego działania arytmetycznego.
3) Zamawiający przewiduje możliwość wyjaśniania treści oferty, jak również
uzupełniania dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu
lub wymagania dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia.
4) Zamawiający unieważni postępowanie, w przypadku gdy:
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, chyba
że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny tej oferty.
c) postępowanie obarczone będzie niemożliwą do usunięcia wadą.
d) złożono oferty lub oferty dodatkowe o takiej samej liczbie punktów
lub cenie,
e) wystąpi (inny) ważny interes publiczny.
5. ZAŁĄCZNIKI
1. opis przedmiotu zamówienia dla robót drogowych - załącznik nr 1
2. obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego - załącznik nr 2
3. formularz ofertowy - załącznik nr 3

Inspektor

Zgierz,

Z-ca Nacze m?

wydziału

mgrinż.dmZawaazKa

WSKd
Ag^^^^af.w.S
KB.

f^nnrzaH-ził
Sporządził

''

m9r

Naczelnik

oboęlzjflśki

Wydziału

<do_

(11)

Znak sprawy. PŚ.27!.18.2022

I liż i )l W
\X Z
7P1- L
DRUK
0 5r >e

OPtt

Z a ł ą c z n i k n r 2 9 , 18
do SWZ

O i11 8

P

li Z

E

1I

Z A

N I A

5. NAZWA (1 M I E J S C E R E A L I Z A C J I ) Z A M Ó W I E N I A '

Remont dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz
2. KOI) ZAMÓWIENIA1': (iLÓWNY PRZEDMIOTDODATKOWE PRZEDMIOTY -

ul. Rembowskiego
45.23.00.00-8
45.23.32.00-1

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA'1

Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni jezdni drogi o długości ok. 883 nr oraz
chodników i zjazdów ul. Rembowskiego w Zgierzu stanowiącej drogę gminną zlokalizowaną
na działkach nr ewid. 29/1 1. 29/4, 9ł, 29/6. 29/7, 231 w obrębie 129 oraz 198/3, 203/1, 213/5.
213/2, 213/4 w obrębie 128.
Zamawiający posiada zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych (PB-2)
z adnotacją o nic wniesieniu sprzeciwu, stanowiące załącznik nr 1 do OPZ oraz opis
techniczny z projektem zagospodarowania terenu stanowiący załącznik nr 2 do OPZ.
Przedmiar robót (załącznik nr 3). należy traktować jako materiał pomocniczy, nicbędący
podstawą opisu przedmiotu zamówienia i obliczenia ceny ryczałtowej oferty.
Zakres robót obejmuje:
1. Rozbiórkę zdegradowanych nawierzchni jezdni i chodników
2. Remont podbudowy zjazdów oraz chodników z dostosowaniem do nowej nawierzchni
3. Remont nawierzchni jezdni, chodników oraz zjazdów
4. Regulację lub wymianę w razie konieczności istniejących włazów/studni/zaworów
uzbrojenia podziemnego
5. Zastosowanie w obrębie przejść dla pieszych rozwiązania umożliwiającego osobom
niewidomym wyczucie kierunku poruszania się za pomocą rodzaju/struktury
nawierzchni, tj. płytki kierunkowe oraz płytki sygnalizacyjne
6. Odnowienie oznakowania poziomego oraz pionowego zgodnie ze stałą organizacją
ruchu - 2 przejścia dla pieszych
7. Wycinkę 6 szt. drzew oraz wykonanie nasadzeń zastępczych w ilości 10 szt. Lipa
drobno!istna „Rancho" o obwodzie pnia 14-16 cm. mierzonym na wysokości 100 cm.
Ustala się termin wykonania robót budowlanych na dzień 15 grudnia 2022 r.
Szczegółowe wymagania i warunki realizacji zamówienia:
1)
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia , są to m. in.:
koszty prób, badań, usunięcia ewentualnych kolizji, regulacji wysokościowych.
2)
Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie przed złożeniem oferty.
3)
Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt: wykona badania geologiczne
podłoża
gruntowego, pozyska wszystkie wytyczne, warunki i uzgodnienia niezbędne
do właściwego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia.
4)
Przed rozpoczęciem robót należy uzyskać uzgodnić tymczasową organizację ruchu
na czas robót.
5)
Wszelkie prace związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia należy prowadzić
z jak najmniejszą uciążliwością dla mieszkańców , zapewniając im dostęp do posesji.
6)
O planowanych utrudnieniach oraz zamknięciu odcinka ulicy dla ruchu należy
powiadomić mieszkańców z 7 dniowym wyprzedzeniem.
7)
Wszystkie użyte m a t e r i a ł y winny spełniać obowiązujące normy i posiadać niezbędne
deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty.

8)
Materia! z rozbiórki nadający się do wbudowania należ) składować na paletach
1 przetransportować u miejsce wskazane przez Zamawiającego.
9)
Zamawiając) wymaga zakupu i montażu tablic informacyjnych projektowych w liczbie
2 szi. wskazujących na współfinansowanie zadania ze środków Rządowego funduszu
Rozwoju Dróg. zgodnie zc wzorem, który zostanie udostępniony przez Zamawiającego.
Załącznikami do opisu przedmiotu zamówienia są:
1) zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych - zał. nr 1.
2) opis techniczny z projektem zagospodarowania terenu zał. nr 2 ,
3) przedmiar robót zał. nr 3.

UWAGA2':
Zamawiający wymaga w zakresie realizacji zamówienia z a t r u d n i e n i a p r z e z
Wykonawcę i Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących
wskazane niżej czynności:
- roboty drogowe.
- roboty brukarskie
1)

zgodnie z przepisami ustusv\

2)

obowiązuje w pr/spndku roból budowlanych i usług, nie obowiązuje w przypadku dostaw.
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Załącznik nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia
Obowiązki Inspektora Nadzoru
I. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego w okresie poprzedzającym realizację budowy:
1.

Zapewnienie własnych środków i zasobów oraz wykwalifikowanego personelu odpowiedniego
dla realizacji przedmiotu zamówienia.

2.

Inspektor nadzoru jest obowiązany do prowadzenia inwestycji zgodnie z warunkami zawartymi
w umowie o dofinansowanie dla robót budowlanych niezbędnych dla realizacji projektu.

3.

Inspektor nadzoru jest obowiązany do prowadzenia inwestycji zgodnie z warunkami
określonymi w dokumentach przetargowych.

4.

Inspektor nadzoru jest obowiązany do prowadzenia inwestycji zgodnie z warunkami zawartymi
w umowie
zawartej
inwestycyjnego.

5.
6.

przez

Zamawiającego

z

Wykonawcą/Wykonawcami

zakresu

Inspektor nadzoru jest obowiązany do prowadzenia inwestycji zgodnie z przepisami prawa.
Przed wejściem na plac budowy Inspektor nadzoru musi zaznajomić się z umową o wykonanie
robót budowlanych, warunkami zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę, jak
również z terenem, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami.

7.

Inspektor nadzoru może wprowadzić zmiany w trakcie wykonywania robót w uzgodnieniu z
kierownikiem

budowy

po

uprzednim

uzyskaniu

zgody

Zamawiającego

dokonując

odpowiedniego wpisu w wewnętrznym dzienniku budowy, nie powodujące zwiększenia
kosztów nadzorowanych prac i nie mające wpływu na rozwiązania urbanistyczno architektoniczne, zasadnicze rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne, instalacyjne oraz nie
powodujące

pogorszenia

użyteczności

obiektu

oraz

jego

wpływu

na

środowisko

i bezpieczeństwo.
8.

Wykonanie innych obowiązków zleconych przez Zamawiającego, a dotyczących nadzorowanej
inwestycji.

II. Obowiązki podstawowe w czasie realizacji inwestycji:
1.

Kontrola i potwierdzenie jakości wykonywanych robót, wbudowywanych elementów
i stosowanych materiałów, zgodności robót z warunkami zgłoszenia robót niewymagających
pozwolenia na budowę, przepisami techniczno - budowlanymi, normami państwowymi,
zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy i przyszłego użytkowania oraz z zasadami
współczesnej wiedzy technicznej.

2.

Kontrola i potwierdzenie zgodności wykonywanych robót z umową.

3.

Kontrola i potwierdzenie ilości i wartości wykonanych robót przed odbiorem zakończonego
przedmiotu umowy.

4.

Kontrola i potwierdzenie prawidłowości zafakturowanych robót.

5.

Kontrola i potwierdzenie prawidłowości prowadzenia wewnętrznego dziennika budowy
i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla
oceny właściwego wykonywania robót.

6.

Inspektor nadzoru - koordynator powinien nadzorować budowę codziennie od poniedziałku
do piątku w godzinach zapewniających skuteczność nadzoru.

7.

W czasie każdorazowego pobytu na budowie Inspektor nadzoru ma obowiązek dokonywania
bieżącego przeglądu wewnętrznego dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej obecności
stosownym zapisem.

8.

Inspektor nadzoru w porozumieniu z kierownikiem budowy rozstrzyga wątpliwości natury
technicznej powstałe w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii
rzeczoznawców.

9.

Inspektor nadzoru

ma obowiązek sprawdzenia posiadania przez kierownika budowy

odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań, DTR), dotyczących
dostarczanych urządzeń i innych wyrobów.
10. Inspektor nadzoru ma obowiązek czuwania nad przestrzeganiem zakazu wbudowania
materiałów i wyrobów niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.
11. W razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych, nieprawidłowości
procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonaniu lub
prowadzeniu robót w sposób powodujący podwyższenie kosztów budowy bądź mogących
narazić Zamawiającego na straty, Inspektor nadzoru zwraca na to uwagę kierownikowi budowy
i podejmuje odpowiednie decyzje, które wpisuje do wewnętrznego dziennika budowy,
wyznaczając termin ich wykonania i zawiadamia o nich na piśmie Zamawiającego
i ty^konawcę.
12. Inspektor nadzoru niezwłocznie infonnuje Zamawiającego o zagrożeniach nieterminowego
i nieprawidłowego wykonania prac wraz z podaniem ich przyczyny oraz podaniem sposobu ich
rozwiązania i lub/ działaniami korygującymi, mającymi na celu ich usuwanie.
13. Inspektor nadzoru ma obowiązek każdorazowo zawiadomić właściwy organ nadzoru
budowlanego o wypadkach naruszenia prawa budowlanego, stwierdzonych w toku realizacji
budowy, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska, a także o rażących
nieprawidłowościach lub uchybieniach technicznych.
14. W razie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych Inspektor nadzoru
sporządza, wspólnie z zamawiającym i kierownikiem budowy protokół konieczności.
15. W razie potrzeby wykonania robót dodatkowych, wynikających z konieczności zapobieżenia
bezpośredniemu niebezpieczeństwu, zabezpieczenia robót już wykonanych lub uniknięcia strat,
Inspektor nadzoru jest obowiązany podjąć wiążącą decyzję, co do natychmiastowego
wykonania takich robót dodatkowych. Decyzję w tej sprawie Inspektor nadzoru podejmuje
w porozumieniu z Zamawiającym.
16. Inspektor nadzoru ma obowiązek sprawdzenia robót ulegających zakryciu lub zanikających,
najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych po zgłoszeniu przez kierownika budowy zapisów
w wewnętrznym dzienniku budowy.
17. Inspektor

nadzoru

ma obowiązek

stwierdzenia wykonania

przez służbę geodezyjną

powykonawczych pomiarów inwentaryzacyjnych, a także sprawdzenia zgodności usytuowania
obiektów. Wykonanie tej czynności Inspektor nadzoru stwierdza zapisem w wewnętrznym
dzienniku budowy.
18. Inspektor nadzoru ma obowiązek

informować na bieżąco Zamawiającego o swoich

czynnościach związanych z nadzorowaną inwestycją.
19. Wykonanie innych obowiązków zleconych przez Zamawiającego, a dotyczących nadzorowanej
inwestycji.
20. Inspektor

nadzoru

zobowiązany

jest

prowadzić

korespondencję

z

Wykonawcą,

podwykonawcami robót i usług oraz z osobami trzecimi, każdorazowo do widomości
Zamawiającego.
21. Inspektor nadzoru obowiązany jest do udziału w kompletowaniu i sprawdzaniu dokumentacji
odbiorowych i uczestniczeniu w rozliczaniu inwestycji.
22. Inspektor nadzoru obowiązany jest do kontroli zgodności realizacji z warunkami zgłoszenia
robót niewymagających pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą
techniczną, prawem budowlanym i innymi przepisami w tym zakresie.

23. Inspektor nadzoru obowiązany jest do przygotowania, na żądanie Zamawiającego, wszelkich
informacji i wyjaśnień związanych z realizacją zamówienia w wyznaczonym przez niego
terminie.
24. Inspektor nadzoru obowiązany jest do reprezentowania interesów Zamawiającego na budowie
w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach prawa budowlanego oraz umowy
na realizację inwestycji.
25. Inspektor nadzoru obowiązany jest do brania udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju
skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją zadania.
26. Uczestnictwa w naradach dotyczących postępu robót (Rad Budowy), w których udział biorą
przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację zadania inwestycyjnego stron, w celu
podejmowania bieżących decyzji, dotyczących wszystkich zagadnień mających wpływ na
postęp robót, oraz sporządzenia protokołów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu.
27. Inspektor nadzoru obowiązany jest do wstrzymania robót prowadzonych w sposób zagrażający
bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami projektowymi i niezwłocznego pisemnego
powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie.
28. Inspektor Nadzoru jest zobowiązany zapewnić na swój koszt zastępcę, posiadającego
odpowiednie uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe w przypadku niemożliwości
wykonywania swoich obowiązków.
29. O ustanowieniu zastępcy oraz o przyczynach uzasadniających jego ustanowienie Inspektor
Nadzoru jest zobowiązany powiadomić pisemnie Zamawiającego.
30. Zaleca się aby Inspektor nadzoru zapoznał się z terenem realizacji robót i pozyskał dla siebie
oraz na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w
przygotowaniu oferty i do wyceny usług, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń z tytułu
błędnego skalkulowania ceny.
III, Obowiązki inspektora nadzoru związane z odbiorem obiektu lub robót:
1.

Po zakończeniu robót oraz po wykonaniu przewidzianych w odrębnych przepisach i umowie
prób i sprawdzeń, inspektor nadzoru potwierdza w wewnętrznym dzienniku budowy zapis
kierownika budowy o gotowości robót do odbioru oraz należyte urządzenie i uporządkowanie
terenu budowy.

2.

Inspektor nadzoru kompletuje dokumenty i zaświadczenia niezbędne do przeprowadzenia
odbioru. Ww. dokumenty przedstawia Zamawiającemu.

3.

Inspektor nadzoru jest obowiązany do uczestniczenia w czynnościach odbioru lub robót
i przekazania ich do użytku.

4.

Po ostatecznym dokonaniu odbioru robót inspektor nadzoru przejmuje od kierownika budowy
wewnętrzny dziennik budowy, który przekazuje Zamawiającemu.

5.

Wykonywanie

innych

obowiązków zleconych

przez

Zamawiającego, a dotyczących

nadzorowanej inwestycji.
6. Udzielanie odpowiedzi na pytania, interpelacje związane z realizacją inwestycji.

