OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.:
Projekt i Budowa Miejsc Obsługi Podróżnych kat. I „Stożne Wschód” i „Stożne Zachód” przy drodze
ekspresowej S3
1. Informacje Podstawowe
1.1 Kraj Beneficjenta:
Rzeczpospolita Polska
1.2. Zamawiający
Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
reprezentowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
Polska
1.3. Definicje
Wyrazy i zwroty użyte w OPZ będą miały znaczenie przypisane odpowiednio w Umowie oraz w
Kontrakcie. Strony ustalają dla potrzeb interpretacji postanowień Umowy, znaczenie następujących
pojęć.
Beneficjent – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej, której ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju (tekst jednolity Dz.U. 2016 nr 227 poz. 1658 z późniejszymi zmianami) przyznaje zdolność
prawną, realizującą projekty finansowane z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych
na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie Projektu.
Przedmiot zamówienia – oznacza Usługę pod nazwą: „Pełnienie nadzoru nad projektowaniem
i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem”
Konsultant (Inżynier) – odnosi się do firmy/osoby prawnej zatrudnionej przez Zamawiającego
do wykonania Usługi opisanej w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia . Terminy
Inżynier i Konsultant mogą być używane zamiennie. Konsultant zobowiązany będzie
do wyznaczenia osoby pełniącej funkcję Inżyniera Kontraktu.
PZP – oznacza Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1579)
KC – oznacza Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 459
ze zm.)
PB – oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1332 ze zm.)
Dni – oznaczają dni kalendarzowe, chyba że podaje się wyraźne wskazanie jako „dni robocze”.
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Konsorcjum - Poprzez „Konsorcjum” rozumie się co najmniej dwa podmioty wspólnie ubiegające
się o udzielenie zamówienia publicznego i wspólnie realizujące Kontrakt, które łączy umowa
konsorcjum regulująca stosunki wewnętrzne między tymi podmiotami oraz zasady działania wobec
Zamawiającego w związku z realizacją Kontraktu.
Ryczałt: jednostka rozliczeniowa dla świadczenia Usługi przez Personel Konsultanta (stawka
miesięczna), dotycząca pozycji ryczałtowych wskazanych w „Formularzu Cenowym”.
Dokumentacja Kontraktowa: wszystkie dokumenty sporządzone w związku z
Kontraktu, inne niż Dokumentacja Projektowa.

realizacją

Dokumentacja Projektowa: w rozumieniu określonym w Kontrakcie.
Dokumenty Wykonawcy: Dokumentacja Projektowa i inne Dokumenty Wykonawcy, w
szczególności:
Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, programy komputerowe i inne oprogramowanie, rysunki,
podręczniki, modele, dokumenty o charakterze technicznym i prawnym wymienione w Programie
Funkcjonalno-Użytkowym oraz inne dokumenty niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia,
dostarczane przez Wykonawcę według Kontraktu,
Droga: droga w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 2222)
Kierownik Projektu: Przedstawiciel Zamawiającego w rozumieniu określonym w Kontrakcie oraz
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
Usługa: czynności, które jest zobowiązany wykonać Konsultant stosownie do postanowień Umowy,
polegające w szczególności na zarządzaniu, pełnieniu kontroli i nadzorze inwestorskim nad pracami
projektowymi oraz Robotami, a także współpracy z Zamawiającym.
Polecenie: pisemne, ustne lub przekazane pocztą elektroniczną lub faksem oświadczenie,
zawiadomienie, zatwierdzenie lub decyzja Kierownika Projektu lub innej upoważnionej osoby,
dotyczące realizacji Umowy.
Kontrakt: umowa podpisana z Wykonawcą na: Projekt i Budowa Miejsc Obsługi Podróżnych
kat. I „Stożne Wschód” i „Stożne Zachód” przy drodze ekspresowej S3 w systemie
projektuj i buduj.
Wykonawca: Wykonawca, z którym podpisany został Kontrakt.
Podwykonawca Wykonawcy:
Dostawca i Usługodawca

Podwykonawca w rozumieniu określonym w Kontrakcie, w tym

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, (zwane dalej Warunkami
Wykonania): część materiałowo - techniczna i technologiczna opisu wymagań Zamawiającego w
stosunku do przedmiotu zamówienia, wchodząca w skład Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, odpowiadająca zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. 2004
nr 202 poz. 2072)
Harmonogram – w rozumieniu określonym w Kontrakcie.
Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu: w rozumieniu określonym w Kontrakcie.
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Plac Budowy: w rozumieniu określonym w Kontrakcie.
Roboty: w rozumieniu określonym w Kontrakcie.
Tajemnica służbowa: wszelkie wiadomości i informacje, w szczególności informacje finansowe,
programowe, prawne, techniczne, handlowe, know-how, organizacyjne, oraz informacje związane z
postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczące w sposób bezpośredni lub
pośredni Zamawiającego lub podmiotów z nim współpracujących, uzyskane przez Konsultanta w
związku ze świadczeniem Usługi.
Zmiana: w rozumieniu określonym w Kontrakcie.
Zadania dodatkowe: Roboty, nad którymi Konsultant sprawuje nadzór w ramach Umowy,
niezbędne do wykonania Kontraktu, udzielone przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy w trakcie
realizacji Kontraktu na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, lub Roboty wykonywane w
związku z poleceniami Zmian wydawanymi przez Inżyniera Kontraktu zgodnie z Kontraktem. Z
tytułu sprawowania nadzoru nad Zadaniami dodatkowymi nie przysługuje dodatkowe
wynagrodzenie ponad wynagrodzenie ustalone w Umowie.
2. Opis zadania
Na Usługę, którą związany będzie Konsultant, składać się będzie pełnienie nadzoru nad
projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: Projekt i Budowa
Miejsc Obsługi Podróżnych kat. I „Stożne Wschód” i „Stożne Zachód” przy drodze
ekspresowej S3 w systemie projektuj i buduj, dla którego w drodze przetargu nieograniczonego
na podstawie zapisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (zwanej również: PZP) wyłoniony
zostanie Wykonawca Robót.
Zamawiający po podpisaniu Umowy przekaże Konsultantowi dokumentację wyszczególnioną w
punkcie 4.1. niniejszego Opisu Przedmiotu zamówienia.
Kontrakt obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie obiektów:
a) Miejsce Obsługi Podróżnych kat. I „Stożne Wschód”,
b) Miejsce Obsługi Podróżnych kat. I „Stożne Zachód”,
stanowiących elementy zagospodarowania drogi ekspresowej S3 realizowanej w ramach Inwestycji
pn.: „Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S-3 Sulechów – Nowa Sól – pierwszy odcinek od km
272+650 do km 286+043”.
Poprzez używany w dalszej części opisu skrót „MOP” rozumie się ww. obiekt, chyba, że w treści
zaznaczono inaczej.
Zakres prac i robót przewidzianych w Kontrakcie dla Wykonawcy Robót obejmuje w szczególności:
- Wykonanie opracowań projektowych wraz z uzyskaniem opinii, uzgodnień, pozwoleń i
decyzji wymaganych przepisami, na podstawie których zrealizowane zostaną Roboty
budowlane,
- Realizację Robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- Wykonanie opracowań projektowych wraz z uzyskaniem opinii, uzgodnień, pozwoleń w celu
przeprowadzenia procedur umożliwiających uzyskanie decyzji dopuszczenia do użytkowania
oraz oddanie do użytkowania obiektów budowlanych.
Wykonawca Robót ma zaprojektować (tj. opracować projekt budowlany i wykonawczy, po
zatwierdzeniu przez Zamawiającego koncepcji) i wykonać kompleksowo MOP kat. I „Stożne
Wschód” i „Stożne Zachód” (zgodnie z § 114, ust. 1, pkt. 1 RMTiGM z 02.03.1999r.
[Dz.U.1999.43.430 ze zm.]), przy uwzględnieniu w szczególności następujących elementów:
a) Jezdnie manewrowe o nawierzchni asfaltowej i miejsca postojowe o nawierzchni
podanej w poniższych podpunktach, chodniki o nawierzchni z kostki betonowej brukowej
oraz granitowe krawężniki, w tym:
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o
parkingi dla samochodów osobowych (UWAGA: parkingi dla samochodów
osobowych powinny być zaprojektowane w sposób uniemożliwiający korzystanie z nich
samochodom ciężarowym [np. poprzez zastosowanie wysp oddzielających grupy miejsc
postojowych]) – o nawierzchni z kostki betonowej brukowej,
o
parkingi dla samochodów ciężarowych - o nawierzchni z kostki betonowej brukowej
lub o nawierzchni betonowej,
o
parkingi dla autokarów - o nawierzchni z kostki betonowej brukowej lub o
nawierzchni betonowej,
o
stanowiska
betonowej,

dla

samochodów z

ładunkiem

niebezpiecznym

- o

nawierzchni

o
miejsce wykonywania kontroli ruchu i transportu drogowego, przeznaczone w
szczególności do ważenia pojazdów, zlokalizowane przy wlocie na teren MOP - o
nawierzchni betonowej,
b) Urządzenia i rozwiązania techniczne zabezpieczające ruch (m.in. bariery ochronne,
oznakowanie poziome i pionowe),
c) Wolnostojący budynek toalety (WC) – należy opracować w oparciu o projekt typowy
pn.: „Projekt typowego obiektu budowlanego toalety wolnostojącej na obszarze Miejsca
Obsługi Podróżnych kat. I” (Załącznik nr 3),
d) Zadaszenia miejsc wypoczynku, które formą i kolorystyką powinny być dopasowane do
budynku WC,
e) Elementy małej architektury, które formą i kolorystyką powinny być dopasowane do
budynku WC,
f) Hydranty dla potrzeb Straży Pożarnej,
g) Zbiornik przeciwpożarowy,
h) Stanowisko dla zrzutu ścieków z autokarów,
i) Zadaszone miejsce na na kontenery na śmieci oraz 3 zestawy śmietników
pozwalających na segregację odpadów, rozmieszczone w każdej ze stref oraz przy toalecie,
j) Instalacja elektryczna,
k) Oświetlenie terenu MOP,
l) Kanalizacja deszczowa i sanitarna wraz ze zbiornikiem bezodpływowym o poj. ok
V=30 m3 (dla budynku WC i stanowiska zrzutu ścieków dla autokarów) lub wraz z
przyłączeniem do sieci kanalizacyjnej,
m) Zieleń,
n) Miejsce pod kolumnę alarmową,
o) sieć wodociągowa zaopatrująca obiekty MOP-ów w wodę na cele socjalno –
bytowe,
p) Monitoring wizyjny terenu MOP.
Przedstawione powyżej wyszczególnienie prace i roboty budowlane traktować należy w sposób
orientacyjny. Rzeczywisty zakres prac wynikać będzie z zapisów Programów funkcjonalnoużytkowych, wchodzących w skład dokumentacji Zamawiającego.
3. Termin realizacji inwestycji
3.1. Termin realizacji Robót
Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia Robót, nad którymi sprawowany będzie nadzór
stanowiący Przedmiot zamówienia:
– IV kwartał 2018 r. (rozpoczęcie);
–III kwartał 2021 r. (zakończenie)
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3.2. Terminy dla Inżyniera
Zamawiający wymaga, aby Usługa została zrealizowana w terminie do zakończenia i rozliczenia
Kontraktu będącego przedmiotem nadzoru oraz przez 1 rok okresu Gwarancji Jakości i Rękojmi.
Przewidywany okres realizacji Usługi wynosi 42 miesiące od daty rozpoczęcia realizacji Usługi, w
tym:
- Etap 1: maksymalnie 15 miesięcy w okresie projektowania przez Wykonawcę w ramach
Kontraktu robót przedmiotowego zadania. Zakończenie następuje w dniu podpisania protokołu
odbioru dokumentacji projektowej od Wykonawcy robót oraz po uprawomocnieniu się decyzji
administracyjnej zezwalającej na realizację robót.
- Etap 2 i Etap 1 łącznie maksymalnie 30 miesięcy w okresie wykonywania przez Wykonawcę
Robót w ramach realizacji Kontraktu. Etap 2 rozpoczyna się następnego dnia po zakończeniu
etapu 1, a kończy z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
- Etap 3: 12 m-cy w okresie przeglądów gwarancyjnych w okresie Gwarancji Jakości i Rękojmi
za wady udzielonej przez Wykonawcę. Rozpoczyna się następnego dnia po podpisaniu protokołu
odbioru końcowego robót.
Terminy określone powyżej mogą zostać skrócone lub wydłużone w zależności od rzeczywistych
terminów robót budowalnych realizowanych przez Wykonawcę.
Uwaga !
Do czasu realizacji przez Wykonawcę Robót budowlanych nie wlicza się okresów
zimowych, (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Przyjmuje się, że okres zimowy trwa 3
miesiące.

4. Obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający zobowiązany jest dokonywać należnych Inżynierowi płatności wynagrodzenia, na
zasadach i w sposób opisany w Umowie.
2. Zamawiający zobowiązany jest, po podpisaniu Umowy, dostarczyć Inżynierowi wymienione
w pkt. 4.1 dokumenty.
3. Zamawiający zapewni pomoc w nawiązaniu współpracy z władzami lokalnymi i instytucjami,
których zezwolenia i decyzje wymagane będą w związku z realizowanym Kontraktem, jak
również poinformuje on Konsultanta o znanych mu wymaganiach administracyjnych i umowach
mogących mieć wpływ na realizację Umowy oraz Kontraktu.
4. Zamawiający zapewni Inżynierowi pomoc w organizowaniu spraw formalnych w zakresie, gdzie
udział Zamawiającego jest przewidziany prawem. Zamawiający może udzielić Inżynierowi
odpowiednich pełnomocnictw do reprezentowania jego osoby w samodzielnym prowadzeniu
spraw formalnych.
4.1. Dokumentacja Zamawiającego
Zamawiający przekaże Inżynierowi, na czas realizacji Usługi, kopie następujących dokumentów:






Umowę o Roboty budowlane
Ofertę Wykonawcy Robót wraz z wykazem cen
Program funkcjonalno-użytkowy,
Decyzje administracyjne będące w posiadaniu Zamawiającego związane z Kontraktem
inne dokumenty Zamawiającego, będące w jego posiadaniu, składające się na Kontrakt
oraz poinformuje on o innych umowach cywilno-prawnych, jak również znanych mu
wymaganiach, mających wpływ na realizację Umowy, z którą Konsultant będzie związany.
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5. Obowiązki Konsultanta
Dla potrzeb niniejszego zamówienia, Konsultant, stosownie do postanowień Umowy będzie pełnił
rolę Inspektora Nadzoru na Kontrakcie realizowanym zgodnie z przepisami polskiego Prawa.
Minimalny, wymagany przez Zamawiającego, zakres zadań Inżyniera będzie zawierał prowadzenie
wymienionych poniżej działań:
5.1. Zadania Inżyniera, działania i obowiązki podczas trwania Umowy:
5.1.1. Obowiązki ogólne:
1. Występowanie jako Inspektor Nadzoru, zgodnie z polskim Prawem budowlanym oraz aktami
wykonawczymi, efektywne nadzorowanie budowy i administrowanie Kontraktem. Konsultant
jest zobowiązany przestrzegać przepisów obowiązującego prawa.
2. Ponoszenie całkowitej odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich z tytułu
roszczeń wynikających z naruszenia przepisów prawa i postanowień Umowy przez Konsultanta
i jego pracowników oraz Podwykonawców. Konsultant odpowiada za wszystkie podmioty przy
pomocy których wykonuje zobowiązania Umowy.
3. Stosowanie się do poleceń wydanych przez Kierownika Projektu na zasadach określonych w
Umowie.
4. Świadczenie Usługi z należytą dbałością, efektywnością oraz starannością, zgodnie z najlepszą
praktyką zawodową i doświadczeniem. Konsultant jest zobowiązany działać we współpracy z
Zamawiającym i na jego rzecz w okresie realizacji Usługi.
5. Działanie jako sumienny doradca Zamawiającego, zgodnie z przepisami oraz z zasadami
postępowania obowiązującymi w jego zawodzie. W szczególności Konsultant jest zobowiązany
powstrzymać się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących Umowy i Kontraktu bez
uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również od angażowania się w jakąkolwiek
działalność pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego,
wynikającymi z niniejszej Umowy. Konsultant oraz osoby przy pomocy których wykonuje
Umowę, w tym Podwykonawcy, zobowiązani są wstrzymać się od wszelkich czynności i działań
sprzecznych z interesem Zamawiającego.
6. Przestrzeganie Tajemnicy Służbowej w trakcie realizacji Usługi oraz po jej zakończeniu.
Konsultant jest zobowiązany nie przekazywać jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi żadnej
informacji stanowiącej Tajemnicę Służbową oraz nie podawać jej do wiadomości publicznej,
chyba że uzyska wcześniejszą pisemną zgodę Zamawiającego.
7. Zapewnienie Zamawiającemu wszelkiej niezbędnej pomocy w zakresie zarządzania
Kontraktem.
8. Zapewnienie pracy ekspertów w taki sposób, aby zachować ciągłość realizacji wszystkich
obowiązków Konsultanta wynikających z Umowy w celu realizacji Kontraktu. Czas pracy
Konsultanta zostanie dostosowany do czasu pracy Wykonawcy, w szczególności w zakresie
niezbędnym do bieżącego nadzorowania wykonywanych Robót.
9. Inżynier pełni funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa
i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie robót, a także wspiera
Zamawiającego we wszystkich czynnościach związanych z realizacją Kontraktu, w tym w
sporządzaniu wszelkich danych sprawozdawczych, statystycznych i informacyjnych dotyczących
realizowanego Kontraktu. Konsultant jest zobowiązany do prowadzenia nadzoru inwestorskiego
nad wszystkimi pracami projektowymi i robotami budowlanymi objętymi Kontraktem w pełnym
zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1332 ze zm.)
10. Przejęcie wszystkich obowiązków związanych z zarządzaniem Kontraktem, z zastrzeżeniem
uprawnień Kierownika Projektu.
11. Prowadzenie dokumentacji Kontraktowej, którą niezwłocznie przekaże Kierownikowi Projektu w
formie papierowej i elektronicznej po zakończeniu realizacji Umowy (w zakresie uzgodnionym z
Kierownikiem Projektu).
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12. Rozpatrywanie roszczeń Wykonawcy, ich szczegółowa analiza w świetle obowiązującego prawa,
przedstawienie Kierownikowi Projektu uzasadnionego stanowiska
wraz z wszelkimi
dokumentami w sprawie roszczenia (w szczególności wyczerpującymi
analizami
przeprowadzonymi przez Inżyniera) oraz uzgodnienie z Kierownikiem Projektu stanowiska dla
Wykonawcy.
13. Wspomaganie Kierownika Projektu w prowadzeniu rozliczeń związanych z potrzebami
zaspokojenia Podwykonawców Wykonawcy, w przypadku, gdyby należności tych podmiotów nie
zostały przez Wykonawcę uregulowane.
14. Prowadzenie zestawienia pozwalającego na identyfikację Podwykonawców Wykonawcy, którzy
te Roboty wykonali.
Konsultant w czasie realizacji Umowy będzie na bieżąco prowadził archiwizację Dokumentacji
Kontraktowej,
w formie elektronicznej (skany dokumentacji) lub innej uzgodnionej z
Zamawiającym. Konsultant, będzie przekazywał zarchiwizowane zbiory dokumentacji
Kierownikowi Projektu na jego polecenie.
5.1.2. Obowiązki Konsultanta w zakresie weryfikacji i koordynacji prac projektowych
1. Konsultant jest zobowiązany do dokonywania na bieżąco, w miarę postępu prac projektowych,
weryfikacji oraz akceptacji Dokumentów Wykonawcy sporządzanych przez Wykonawcę
Kontraktu, zgodnie z Umową, wymaganiami określonymi w Programie Funkcjonalno –
Użytkowym, oraz procedurami określonymi w Zarządzeniach wydanych przez Generalnego
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, a w szczególności:
1) weryfikacji Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego pod względem ich zgodności z
wymaganiami zawartymi w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, obowiązującymi
przepisami prawa, decyzjami administracyjnymi oraz wiedzą techniczną;
2) weryfikacji i nadzorowania prawidłowości zaprojektowania linii rozgraniczającej inwestycji,
w kontekście rozwiązań dla obsługi przyległego terenu, zajętości terenu oraz prawidłowości
podziałów nieruchomości;
3) weryfikacji i nadzorowania przyjmowania optymalnych rozwiązań projektowych z punktu
widzenia technicznego i ekonomicznego;
4) weryfikacji i nadzorowania wykonania Projektu robót geologicznych wraz z uzyskaniem
Decyzji o zatwierdzeniu oraz wykonania w zależności od potrzeb Opinii geotechnicznej,
Dokumentacji badań podłoża gruntowego, Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i
Projektu geotechnicznego;
5) weryfikacji i nadzorowania przeprowadzenia procedury sporządzenia raportu do ponownej
oceny oddziaływania na środowisko;
6) weryfikacji i nadzorowania wykonania materiałów niezbędnych do wystąpień o uzgodnienia
formalno-prawne, w tym m.in. Decyzję o pozwoleniu wodno-prawnym, uzgodnienia z
gestorami sieci, zarządcami dróg, Decyzję zezwalającą na realizacje Robót;
7) weryfikacji i nadzorowania wykonania Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;
8) weryfikacji i nadzorowania wykonania Projektów stałej organizacji ruchu oraz Projektów
organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót i ich opiniowanie;
9) weryfikacji i nadzorowania procedury uzupełniania dokumentacji projektowej w toczących
się postępowaniach o wydanie decyzji;
10) weryfikacji pozostałych Dokumentów Wykonawcy wymienionych w Programie Funkcjonalno
– Użytkowym w trakcie realizacji Kontraktu.
2. Konsultant jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wykonane przez Wykonawcę w czasie
realizacji Umowy Dokumenty Wykonawcy, w szczególności pod kątem zgodności z
obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami opisanymi w
Programie Funkcjonalno - Użytkowym.
3. Konsultant jest zobowiązany koordynować prace projektowe Wykonawcy, w szczególności w
zakresie:
1) rozwiązań projektowych budowy, przebudowy lub rozbiórek obiektów na styku z innymi
inwestycjami planowanymi do realizacji lub realizowanymi;
2) ewentualnych uzgodnień z zarządcami dróg i sieci kolejowej, w przypadku przebudowy lub
budowy dróg lokalnych w ramach Kontraktu;
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3) uzgodnień Wykonawców w zakresie dokumentacji i Robót prowadzonych na styku
Kontraktów.
4. Przebieg prac projektowych oraz wyniki weryfikacji dokumentacji projektowej Konsultant
przedstawi w raportach miesięcznych.
5. Konsultant zobowiązany jest do bieżącej weryfikacji dokumentacji projektowej opracowywanej
przez Wykonawcę. Działania Konsultanta zostaną przedstawione i opisane w raporcie
miesięcznym.
6. Konsultant powinien nadzorować prowadzenie nadzoru autorskiego, weryfikować i akceptować
działania Projektanta, o których mowa w art 20 ustawy - Prawo budowlane.
Dokumenty Wykonawcy skierowane do realizacji Konsultant zobowiązany jest opatrzyć pieczęcią
„Do realizacji” wraz z podpisem przedstawiciela Konsultanta bądź osoby przez niego upoważnionej
5.1.3. Obowiązki Konsultanta w zakresie jakości i obmiarów
Konsultant zobowiązany jest do:
1) prowadzenia regularnych inspekcji na Placu budowy w celu sprawdzenia ilości oraz jakości
wykonywanych Robót oraz wbudowywanych materiałów, w tym zanikających i ulegających
zakryciu, zgodności Robót z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, Programem
Funkcjonalno - Użytkowym, Projektem Budowlanym, decyzją o zatwierdzeniu projektu
budowlanego i pozwoleniu na budowę oraz decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno – budowlanymi,
normami, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, Warunkami Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych oraz praktyką inżynierską i zasadami współczesnej wiedzy technicznej;
2) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę zasad bezpieczeństwa pracy, w tym
zgodności z zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego, sposobu prowadzenia Robót pod
ruchem i utrzymania porządku na Placu budowy, a także przestrzegania przez
Wykonawców obowiązków dotyczących zasad postępowania z niewybuchami i niewypałami
oraz stosowania pisemnych upomnień wobec Wykonawcy w przypadku nieprzestrzegania
tych zasad, ze wskazaniem terminu ich wykonania, aż do momentu wypełnienia przez
Wykonawcę obowiązku;
3) kontroli zgodności oznakowania Robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji
ruchu i stosowania pisemnych upomnień wobec Wykonawcy w przypadku stwierdzenia
naruszeń ze wskazaniem terminu ich naprawy, aż do momentu wypełnienia przez
Wykonawcę wskazanego obowiązku;
4) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawców zasad oznakowania Robót prowadzonych
w pasie drogowym (typowe schematy oznakowania Robót), zgodnie z zarządzeniami
wydanymi przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w tym zakresie oraz
stosowania pisemnych upomnień wobec Wykonawcy w przypadku nieprzestrzegania tych
zasad ze wskazaniem terminu ich wykonania, aż do momentu wypełnienia przez
Wykonawcę wskazanego obowiązku;
5) powiadomienia Wykonawcy o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do
wykonania Robót poprawkowych i terminów ich wykonania;
6) rekomendowania Zamawiającemu zlecania usunięcia wad podmiotowi
trzeciemu w
przypadku, gdy Wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
7) weryfikowania oraz akceptowania przedstawionych przez Wykonawcę Programów
Zapewnienia Jakości, Harmonogram Robót i Planów płatności;
8) kontroli zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową oraz Kontraktem;
9) decydowania o dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów, wszystkich elementów i urządzeń
przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji Robót;
10) zatwierdzania receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę;
5.1.4. Obowiązki Konsultanta w zakresie analizy postępu Robót
Konsultant zobowiązany jest do:
1) bieżącej analizy sytuacji związanej z realizacją Kontraktu, identyfikowania wszelkiego ryzyka
i zagrożeń dla pomyślnego (w ramach założonego terminu i wynagrodzenia Wykonawcy)
przebiegu Kontraktu. W przypadku wykrycia problemów Konsultant niezwłocznie podejmie
zarządcze działanie naprawcze w zakresie jego kompetencji lub sformułuje konkretne
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2)

3)

4)

5)

zalecenia i rekomendacje dla Zamawiającego odnośnie podjęcia określonych działań. W celu
zapewnienia skuteczności przedmiotowych działań, Konsultant będzie prowadził monitoring
zaangażowania sprzętowego i pracowników zatrudnionych do realizacji Kontraktu, w tym
poprzez kontrole na Placu Budowy wraz z oceną wystarczalności środków podjętych przez
Wykonawcę, mających na celu terminową realizację Kontraktu;
monitorowania postępu prac projektowych i Robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego
zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym przy realizacji Kontraktu
Harmonogramem;
sporządzania analizy efektywności zarządzania pracami projektowymi i Robotami w oparciu o
Harmonogram. Konsultant będzie przekazywał Kierownikowi Projektu analizy nie rzadziej niż
raz na miesiąc. Analiza będzie obejmowała m. in. stan zaawansowania prac, planowany
termin zakończenia oraz ewentualne zagrożenia dla tego terminu, zaangażowanie sprzętowe i
pracowników fizycznych zatrudnionych do prowadzenia Robót wraz z oceną wystarczalności
podjętych środków przez Wykonawcę, zaawansowanie rzeczowe i finansowe inwestycji w celu
prawidłowego wydatkowania środków finansowych;
sprawdzania postępu Robót i w przypadku stwierdzenia opóźnień wzywania Wykonawcy do
przedłożenia zaktualizowanego Harmonogramu uwzględniającego ponowne rozplanowanie,
skoordynowanie czynności Podwykonawców Wykonawcy i zapewniającego ukończenie Robót
w wyznaczonym terminie. Jeżeli opóźnienia nie zostaną nadrobione, a zaktualizowany
Harmonogram nie będzie realizowany - Konsultant poinformuje pisemnie Kierownika Projektu
o zaistniałej sytuacji oraz wszystkich środkach które należy podjąć w celu rozwiązania
zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z Kontraktu. Harmonogram i
kolejne jego aktualizacje stanowić będą podstawę monitorowania postępu Robót. W
przypadku, gdyby postęp Robót
nie był zadawalający z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy,
do
obowiązków
Konsultanta
będzie
należało
poinformowanie
Zamawiającego/Kierownika Projektu o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu
zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z Kontraktu;
kontroli zgodności przebiegu Robót z obowiązującym Harmonogramem oraz terminowości ich
wykonania;

5.1.5. Obowiązki Konsultanta w zakresie pomiarów i badań kontrolnych
1. Konsultant jest odpowiedzialny za kontrolę jakości Robót i Materiałów.
2.

Konsultant jest zobowiązany zapewnić, to znaczy zlecić, monitorować i sfinalizować wykonanie
badań kontrolnych dla Robót oraz Materiałów przeznaczonych do wbudowania wymienionych w
Specyfikacji Technicznej. Wyniki tych badań podlegają ocenie Konsultanta.

3.

Badania i pomiary kontrolne zlecone przez Konsultanta będą prowadzone przez Laboratorium
Zamawiającego lub w wyjątkowych sytuacjach przez Laboratorium wskazane przez
Zamawiającego.

4.

Forma, rodzaj zlecanych badań i sposób pobierania próbek będą zgodne z normami
badawczymi przywołanymi w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych. W przypadku
braku odpowiednich postanowień w Specyfikacjach Technicznych, forma, rodzaj zlecanych
badań i sposób pobierania próbek zostaną uzgodnione z Zamawiającym.

5.

W przypadku Materiałów lub Robót budzących wątpliwość co do ich jakości, Konsultant
zobowiązany jest do zlecenia Laboratorium Zamawiającego wykonania badań dodatkowych.

6.

W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Zamawiającym jako badania kontrolne mogą
być traktowane badania Wykonawcy, w których udział wezmą przedstawiciele Konsultanta lub
Zamawiającego.

7.

Pobranie próbek do badań i pomiarów kontrolnych będzie dokonywane przez przedstawicieli
Laboratorium Zamawiającego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez Konsultanta
przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli Wykonawcy.

8.

Każda pobrana próbka powinna posiadać protokół pobrania oraz etykietę. Protokół pobrania
oraz etykieta powinny zawierać uzgodnione z Laboratorium Zamawiającego niezbędne
informacje do jednoznacznej identyfikacji próbki.

9.

Koszt pobrania, pakowania i transportu próbek do Laboratorium Zamawiającego
pobierający próbkę.
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ponosi

10. Koszty badań i pomiarów kontrolnych zleconych przez Konsultanta do Laboratorium
Zamawiającego lub laboratorium wskazanego przez Zamawiającego zgodnie z ust. 5, ponosi
Zamawiający.
11. Konsultant w uzasadnionych przypadkach zobowiązany jest do wnioskowania do
Zamawiającego o zlecenie wykonania dodatkowych badań laboratoryjnych i pomiarów przez
specjalistyczne, niezależne laboratoria. W takiej sytuacji koszty ponosi Zamawiający.
12. Konsultant jest zobowiązany do dokonywania procedury akceptacji laboratoriów Wykonawcy,
po szczegółowym sprawdzeniu kwalifikacji personelu, kompletności i sprawności (również w
zakresie potwierdzeń metrologicznych) sprzętu i urządzeń laboratoryjnych. Zamawiający
zastrzega sobie możliwość uczestnictwa w wizji lokalnej przeprowadzanej przez Konsultanta w
laboratoriach Wykonawcy.
13. Konsultant jest zobowiązany zapoznać się i przestrzegać procedur obowiązującego Systemu
Zarządzania Jakością w Laboratorium Zamawiającego.
14. Konsultant jest zobowiązany opracować Sprawozdanie z jakości Robót podsumowujące jakość
wykonanych Robót na Kontrakcie przed dokonaniem odbioru końcowego lub wcześniej, w
terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Sprawozdanie to powinno być uzgodnione z
Laboratorium Zamawiającego.
15. W przypadku negatywnych wyników badań i pomiarów kontrolnych Konsultant jest
zobowiązany ustosunkować się pisemnie do monitoringu zapewnienia jakości w okresach
miesięcznych w zakresie podjętych działań naprawczych, w tym ich efektywności oraz innych
nieprawidłowości jakościowych.
5.1.6. Obowiązki Konsultanta w zakresie dokonywania odbiorów
Konsultant zobowiązany jest do:
1) dokonywania odbiorów prac projektowych, dokumentacji powykonawczej i Robót łącznie ze
sprawdzeniem poprawności ich wykonania zgodnie z Kontraktem;
2) dokonywania odbiorów jakościowych materiałów przeznaczonych do wbudowania zgodnie z
Kontraktem;
3) przygotowania do odbioru częściowego i końcowego Robót, sprawdzenia kompletności i
prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów wymaganych do odbioru oraz
uczestnictwo w odbiorze Robót;
4) odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu;
5) wyegzekwować od Wykonawcy przygotowanie Operatu Kolaudacyjnego (Odbiorowego)
wraz z jego sprawdzeniem w terminie uzgodnionym z Kierownikiem Projektu i zadbać o
sporządzenie przez Wykonawcę wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania Decyzji o
pozwoleniu na użytkowanie obiektu w zakresie zgodnym z ustawą - Prawo budowlane, a
także sprawdzić i potwierdzić gotowość obiektu do dokonania przez Zamawiającego
komisyjnego odbioru ostatecznego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych
dokumentów.
5.1.7. Obowiązki Konsultanta w zakresie rozliczenia Kontraktu
Konsultant zobowiązany jest do:
1) sprawdzania i potwierdzania Rozliczeń składanych przez Wykonawcę. Rozliczenia będą
składane przez Wykonawcę nie częściej niż raz w miesiącu.
2) potwierdzania szacunkowej kontraktowej wartości zrealizowanych Robót przez Wykonawcę i
sporządzonych Dokumentów Wykonawcy;
3) potwierdzania kwot, które bezspornie są należne Wykonawcy, dokonywanie wszelkich
kalkulacji w oparciu o obwiązujące przepisy i zasady oszczędnego gospodarowania
środkami publicznymi;
4) rozliczenia Kontraktu w przypadku jego rozwiązania wraz z przeprowadzeniem
inwentaryzacji;
5) prowadzenia bieżącego nadzoru nad Kontraktem i aktualizowania szacowanej końcowej
wartości Kontraktu.
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5.1.8. Obowiązki Konsultanta w zakresie czynności podejmowanych w okresie
Przeglądów Gwarancyjnych
Konsultant zobowiązany jest do:
1) wnioskowania o zwrot części Zabezpieczenia Wykonania przedłożonego przez Wykonawcę;
2) finalizacji zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy;
3) nadzorowania i odbierania robót niezbędnych do usunięcia wad i prac zaległych;
4) każdorazowego informowania Zamawiającego o wszystkich środkach, które należy podjąć
w celu usunięcia usterek stwierdzonych w okresie gwarancji oraz zaradzenia zaistniałej
sytuacji;
5) sporządzenia wraz z comiesięczną aktualizacją listy wad w formie uzgodnionej
z Kierownikiem Projektu;
6) poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawcę;
7) dokonywania miesięcznych przeglądów inwestycji wraz z przekazaniem Raportów z
przeglądów (w formie uzgodnionej z Kierownikiem Projektu);
8) udziału i wsparcia merytorycznego Zamawiającego w przeprowadzaniu przeglądów
gwarancyjnych;
9) wspierania
merytorycznego
Zamawiającego
w
postępowaniach
dotyczących
nierozstrzygniętych roszczeń i sporów;
10) dokonania rozliczenia ostatecznego i wystawienia końcowej Płatności;
11) weryfikacji i dostarczenia Zamawiającemu wszelkich dokumentów przygotowanych przez
Wykonawcę po zakończeniu Robót;
12) sporządzenia dla Zamawiającego zarchiwizowanej dokumentacji Konsultanta dotyczącej
Kontraktu z podziałem na grupy korespondencji (w wersji papierowej potwierdzonej za
zgodność z oryginałem – 1 egz., w wersji elektronicznej – 3 egz.).
5.1.9. Pozostałe obowiązki Konsultanta
Konsultant zobowiązany jest do:
1) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z podmiotami trzecimi w sprawach
związanych z Kontraktem, a w szczególności współpracy z lokalnymi samorządami
i mieszkańcami, w zakresie wskazanym w Umowie oraz Kontrakcie;
2) nadzoru nad realizacją elementów Robót związanych z ochroną środowiska, współpracy
z organizacjami ekologicznymi;
3) monitorowania, przez cały czas trwania Kontraktu, wywiązywania się Wykonawcy Robót
z obowiązku przestrzegania odpowiednich norm i przepisów z zakresu ochrony środowiska
i ochrony przyrody, ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie oraz
z przestrzegania wydanych dla inwestycji decyzji z zakresu ochrony środowiska i ochrony
przyrody i w razie stwierdzenia nieprawidłowości podejmowania stosownych działań
zmierzających do niezwłocznej poprawy sytuacji. W szczególności Konsultant będzie
zwracać uwagę na ewentualne negatywne skutki spowodowane działaniami Wykonawcy w
związku z realizacją Robót:
a) uciążliwość w postaci kurzu i hałasu,
b) skażenie gleby,
c) zniszczenie naturalnego środowiska fauny i flory oraz ewentualnych obszarów
rekreacyjnych,
d) zanieczyszczenie źródeł wody,
e) erozje gleby i zakłócenie naturalnych systemów odwadniających,
f) ochronę herpetofauny,
g) prawidłowość wykonywania czynności określonych we właściwych decyzjach oraz
postanowieniach dotyczących nadzoru środowiskowego i przyrodniczego zawartych
w Kontrakcie;
4) sprawdzania i weryfikacji ubezpieczenia Kontraktu, przedstawianego przez Wykonawcę, pod
względem zgodności z prawem polskim, warunkami Kontraktu i wymaganiami
Zamawiającego. Do weryfikacji ubezpieczeń przedstawionych przez Konsultanta
Zamawiającemu
zostanie
dołączona
również
opinia
i
weryfikacja
brokera
ubezpieczeniowego. Sprawdzenie polis przez brokera ubezpieczeniowego odbędzie się na
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5)
6)

7)

8)

koszt Konsultanta. Konsultant będzie monitorował opłacanie rat składek Ubezpieczenia
przez Wykonawcę;
udziału na wniosek Zamawiającego w udostępnianiu informacji publicznej związanej z
realizacją Kontraktu w zakresie i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
prowadzenia korespondencji kontraktowej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
Konsultant będzie rozpatrywać sprawy, udzielać odpowiedzi na pisma w zakresie swoich
kompetencji, bądź przekazywać korespondencję, wnioski, zapytania Wykonawcy do
Zamawiającego. Wszelkie pisma Wykonawcy bądź innych podmiotów zewnętrznych
przekazywane przez Konsultanta do Zamawiającego muszą być opatrzone dokładną
i wyczerpującą analizą i opinią Konsultanta, a także propozycją załatwienia sprawy
(propozycją odpowiedzi). W szczególnych, pilnych i priorytetowych sytuacjach Konsultant
będzie przekazywać pismo Kierownikowi Projektu niezwłocznie po otrzymaniu, a analizy i
opinię przekaże w uzgodnionym, późniejszym terminie;
zapewnienia personelowi wszelkich warunków i środków, w tym biuro, sprzęt oraz środki
transportu i łączności wymagane do wykonywania obowiązków personelu Konsultanta w
związku z realizacją Usługi;
przekazania kompletnych informacji w zakresie środków trwałych i wartości
niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia będących własnością Zamawiającego na
potrzeby prowadzenia ewidencji księgowej przez Zamawiającego w zakresie środków
trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia zgodnie z wymogami
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.) (
dalej UoR). W ramach przekazywanych Zamawiającemu informacji w zakresie środków
trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia powinny znajdować się w
szczególności następujące dane:
a) specyfikacja zawierająca szczegółową ewidencję środków trwałych i wartości
niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia wraz z ich ilością i
przyporządkowaniem do poszczególnych grup środków trwałych według Klasyfikacji
Środków Trwałych (KŚT) przekazywanych na własność Zamawiającemu przez
Wykonawcę. Specyfikacja ta będzie zwierała również numerację pozwalającą na
oznaczenie środków trwałych co do tożsamości na potrzeby inwentaryzacji oraz
numerację pozwalającą na jednoznaczną identyfikację poszczególnych środków
trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia przez
Zamawiającego i Wykonawcę. Specyfikacja ta będzie stanowiła dla Zamawiającego
podstawę do ujęcia w księgach rachunkowych zdarzenia gospodarczego (w
rozumieniu art. 20 ust. 2 UoR) związanego z przyjęciem środków trwałych i
wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia. W związku z tym,
specyfikacja ta będzie spełniać wymogi art. 21 i 22 UoR w zakresie dowodów
księgowych;
b) cena nabycia oraz koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem
składnika aktywów do stanu zdatnego do używania w odniesieniu do
poszczególnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
przekazywanych na własność Zamawiającemu przez Wykonawcę;
c) data przekazania poszczególnych środków trwałych i wartości niematerialnych i
prawnych na własność Zamawiającemu;
d) lokalizacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz
wyposażenia;
10) przekazania Zamawiającemu danych, o których mowa w pkt 9, niezwłocznie,
umożliwiając Zamawiającemu rozpoczęcie amortyzacji majątku w ciągu miesiąca od daty
uzyskania pozwolenia na użytkowanie,

6. Czas pracy Konsultanta
1. Konsultant jest zobowiązany tak zorganizować codzienną pracę Personelu, aby uwzględnić czas
pracy Wykonawcy w stopniu zapewniającym należyte wykonywanie przez Konsultanta
obowiązków wynikających zarówno z Umowy, obowiązującego prawa, jak i Kontraktu.
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7. Raporty i Analizy
1. Konsultant jest zobowiązany w czasie realizacji Usługi w zakresie, formie i w terminach
określonych w Załączniku nr 1 do Umowy sporządzić oraz dostarczyć do Kierownika Projektu,
Raporty oraz Analizy dla Kontraktu.
2. Konsultant zobowiązany jest do przygotowywania na wniosek Kierownika Projektu szacunków i
analiz (krótko i długoterminowych) dotyczących zaawansowania finansowego lub rzeczowego
Kontraktu.
3. Raporty, analizy, szacunki i prognozy będą na wniosek Zamawiającego przekazywane w wersji
elektronicznej edytowalnej. Konsultant zobowiązany jest do szczegółowego, bieżącego
prowadzenia monitoringu Kontraktu w taki sposób, aby na wniosek Zamawiającego móc
przedstawiać
stosowne Raporty i Analizy z realizacji Kontraktu, na podstawie których
Konsultant będzie również dokonywać szacunków i prognoz.
4. Każdy z raportów winien być zatwierdzony przez przedstawiciela Konsultanta oraz dostarczony
Kierownikowi Projektu.
5. Zakres poszczególnych raportów określa Załącznik nr 1 do Umowy.
6. W przypadku zakończenia świadczenia Usług przed terminem realizacji Umowy, Konsultant jest
zobowiązany sporządzić Raport zamknięcia.
8. Personel Konsultanta
Wszelkie koszty związane z personelem Konsultanta, Konsultant winien wliczyć w swoje
wynagrodzenie. Koszt zastąpienia Personelu na uzasadnione żądanie Zamawiającego ponosi
Konsultant, jeżeli powodem jest niewłaściwe postępowanie lub niezdolność do wykonywania
obowiązków.
Konsultant może w miarę potrzeby delegować swoje obowiązki i uprawnienia Personelowi
aprobowanemu przez Zamawiającego oraz może w każdym momencie taką delegację odwołać.
Każda taka delegacja lub odwołanie będzie dokonana w formie pisemnej.
8.1. Wymagany personel Konsultanta
Inżynier dla wypełnienia swoich zobowiązań oraz prawidłowej realizacji Przedmiotu zamówienia
powinien zapewnić wysoko wykwalifikowany Personel opisany w SIWZ – Instrukcja dla Wykonawcy.
Inżynier dla wykonania swoich obowiązków ustanowi zespół ekspertów zdolnych do prowadzenia
powierzonych czynności i uprawnionych do pełnienia przewidzianych dla nich funkcji.
Biorąc pod uwagę powyższe, Inżynier powinien ocenić swoje ogólne potrzeby i zatrudnić zespół
wystarczający na wykonanie wszystkich obowiązków wymienionych w niniejszym Opisie Przedmiotu
Zamówienia i Umowie.
Jeżeli Inżynier uzna za konieczne lub stosowne przedstawienie dodatkowych osób, winien to
uczynić.
Minimalny, podstawowy skład Zespół Nadzoru Inwestorskiego (Konsultanta) składa się z:







Inżynier, przedstawiciel Konsultanta
Inspektora Nadzoru robót drogowych
Inspektora Nadzoru robót konstrukcyjno - budowlanych,
Specjalisty w zakresie ochrony przyrody,
Inspektora Nadzoru robót elektroenergetycznych,
Inspektora Nadzoru robót sanitarnych.

Zamawiający zezwala na łączenie w/w funkcji pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w
SIWZ i wymagań formalnych określonych w obowiązujących przepisach prawa, zwłaszcza Prawa
Budowlanego.
Nie wymaga się przedłożenia w ofercie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie
dla osób pełniących funkcje Inspektora Nadzoru robót elektroenergetycznych i Inspektora Nadzoru
robót sanitarnych. Przed rozpoczęciem przez nich pracy osoby te podlegać będą zatwierdzeniu ze
strony Kierownika Projektu. Dla osób tych wymagane są uprawnienia do pełnienia samodzielnych
funkcji inspektora nadzoru zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity
(tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1332 ze zm.)
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Konsultant co najmniej na 10 dni przed rozpoczęciem pracy personelu Konsultanta pełniącego w
trakcie usługi samodzielne funkcje techniczne, przekaże Kierownikowi Projektu wszelkie niezbędne
dokumenty wymagane Prawem budowlanym celem zgłoszenia tych osób do odpowiedniego organu
administracji publicznej w budownictwie.
8.2. Urlop lub nieobecność personelu Inżyniera
Podczas nieobecności jakiejkolwiek osoby ze swojego Personelu, wynikającej z okresu urlopowego
lub choroby, Inżynier ma zapewnić zastępstwo zapewniające ciągłość nadzoru, dla uniknięcia
opóźnień w realizacji Usługi. Takie zastępstwo będzie wcześniej uzgodnione i zaakceptowane
w formie pisemnej przez Zamawiającego.
8.3. Dodatkowe wymagania dotyczące dostępności personelu
Zamawiający
oczekuje,
że
Inżynier
uwzględniając
ryzyko
związane
z
czynnikami
nieprzewidywalnymi (np. rzeczywisty czas pracy Wykonawcy Robót) tak przygotuje i skalkuluje
swoją ofertę, że będzie w stanie zorganizować pracę swojego Personelu w sposób zapewniający
prawidłową realizację Przedmiotu zamówienia.
Jeżeli jednak Inżynier uznaje, że zaproponowany skład osobowy i ilościowy Personelu nie pozwala
na wypełnienie obowiązków omówionych w pkt. 5-7, może on przewidzieć zatrudnienie
dodatkowych osób, których wynagrodzenie należy uwzględnić w wynagrodzeniu Personelu
podstawowego.
Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie należne członkom Personelu Inżyniera z tytułu pracy
w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w dni wolne od pracy nie będzie podlegało odrębnej
zapłacie przez Zamawiającego i Inżynier powinien uwzględnić je w podstawowych stawkach
jednostkowych.
Inżynier Kontraktu oraz pozostałe osoby powinny być dostępne na każde zasadne wezwanie
Zamawiającego lub Wykonawcę Robót.
9. Zaplecze Inżyniera
9.1. Biuro Inżyniera
Inżynier zapewni na swoje potrzeby powierzchnię biurową niezbędną dla prawidłowej pracy
swojego Personelu przynajmniej w okresie trwania etapu II świadczenia Usługi, zachowując
zgodność z przepisami prawa w tym przedmiocie.
Biuro powinno być umeblowane, posiadać przyłącza wodne i kanalizacyjne, ogrzewanie, linie
telefoniczne, dostęp do Internetu oraz instalację elektryczną.
Pełne koszty wynajęcia, wyposażenia i utrzymania biura oraz przynależnej im części parkingowej
(wraz z opłatami za media, czynsz i połączenia telefoniczne oraz dostęp do Internetu) będą pokryte
przez Inżyniera. Koszt pełnego ubezpieczenia biur, wyposażenia oraz ubezpieczenia od ognia i
kradzieży zostaną poniesione przez Inżyniera.
9.2. Sprzęt Inżyniera
Inżynier winien dysponować odpowiednim sprzętem wymaganym do wykonywania obowiązków
swojego Personelu, niezbędnym do prawidłowego świadczenia Usługi.
9.2.1. Sprzęt komputerowy i oprogramowanie
Inżynier winien dysponować sprzętem komputerowym, który zagwarantuje sprawną obsługę
przetwarzania wszystkich dokumentów papierowych na elektroniczne oraz zapewni bieżącą,
bezpieczną archiwizację dokumentów i wszelkich treści w postaci elektronicznej.
Inżynier musi dysponować licencjonowanym oprogramowaniem, które zapewni wykonywanie
czynności, o których mowa w niniejszym OPZ oraz współpracę ze wszystkimi podmiotami biorącymi
udział w realizacji Usługi.
Oprogramowanie musi być na bieżąco aktualizowane do obowiązujących potrzeb przy realizacji
Przedmiotu zamówienia.
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System zastosowany przez Inżyniera musi posiadać funkcje i możliwości:
 tworzenia, zapisu, odtwarzania, modyfikowania, przechowywania i archiwizowania dokumentów
tekstowych,
 tworzenia, zapisu, odtwarzania, modyfikowania, przechowywanie i archiwizowania dokumentów
finansowych,
9.2.2. Środki łączności
Inżynier winien dysponować sprzętem zapewniającym sprawną i nieograniczoną komunikację
i łączność ze wszystkimi uczestnikami przedsięwzięcia.
9.2.3. Środki transportu
Inżynier winien dysponować odpowiednimi środkami transportu, niezbędnymi do prawidłowej
realizacji świadczonej Usługi.
10. Wynagrodzenie Inżyniera
Wynagrodzenie Inżyniera, zaoferowane w składanej ofercie, powinno obejmować wszystkie
czynności związane z realizacją Przedmiotu zamówienia, zawierać wszelkie koszty związane m.in.
z wynagrodzeniem Personelu Inżyniera, zorganizowaniem i utrzymaniem zaplecza Inżyniera,
zapewnieniem środków transportu Inżyniera, a także sprzętem Inżyniera, itd. oraz wszystkie opłaty
administracyjne niezbędne do prawidłowej realizacji Przedmiotu zamówienia, jak również
uwzględniać przy tym zysk Inżyniera.
11. Obowiązki Wykonawcy
wykonywanymi robotami.

w

zakresie

pełnienia

nadzoru

przyrodniczego

nad

Celem nadzoru przyrodniczego prowadzonego przez Wykonawcę jest kontrola i nadzór nad
wykonywanymi pracami budowlanymi, tak aby zadania były realizowane zgodnie z przepisami
prawa w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody oraz właściwymi decyzjami
administracyjnymi. Ponadto nadzór przyrodniczy ma na celu ograniczenie strat w środowisku.
Poniżej wyszczególniono obowiązki Wykonawcy robót w zakresie nadzoru środowiskowego nad
realizacją robót budowlanych.
1. Przestrzeganie zaleceń zawartych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
2. Rozpoznanie w granicach objętych inwestycją stanowisk, siedlisk, szlaków migracji, miejsc
rozmnażania lub czasowego przebywania gatunków wymienionych, w poniżej wyszczególnionych
Rozporządzeniach Ministra Środowiska, które są zagrożone bądź też mogą zostać zniszczone w
trakcie realizacji przedsięwzięć:
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 roku w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także
kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura
2000
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roślin
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko
występujących grzybów objętych ochroną
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierząt
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów
specjalnej ochrony ptaków
3. Bieżące nadzorowanie oddziaływania wykonywanych prac na przedmioty ochrony w ramach
obszarów Natura 2000, zlokalizowanych w pobliżu inwestycji oraz inne formy ochrony przyrody tam
występujące.
4. Zaproponowanie, po konsultacji z Zamawiającym,
zapobiegających negatywnym skutkom prac budowlanych.
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ewentualnych

działań

ochronnych

5. Prowadzenie dziennika obserwacji, dokonywanie wpisów potwierdzających obecność na terenie
budowy.
6. Przestrzeganie ładu i porządku na placu budowy oraz właściwej segregacji odpadów z podziałem
na odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne. W trakcie realizacji robót budowlanych teren
inwestycji powinien być na bieżąco porządkowany ze szczególnym uwzględnieniem materiałów
mogących wpłynąć negatywnie na otaczający teren.
7. Opracowanie wniosku oraz uzyskanie zezwolenia odpowiedniego organu na odstępstwa od
zakazów określonych przepisami ustawy o ochronie przyrody, oraz uzyskania zgody właściwego
organu ochrony przyrody, w przypadku gdy zajdzie taka potrzeba.
Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do realizacji wszystkich obowiązków nałożonych przez
organ w wydanych zezwoleniach na czynności podlegające zakazom (zgodnie z art. 56 Ustawy o
ochronie przyrody
8. W przypadku takiej konieczności przenoszenie gatunków chronionych z pasa drogowego
realizowanego zadania.
9. Zapewnienie, w zależności od potrzeb, konsultacji z ekspertami w szczególności takimi jak –
herpetolog, ornitolog, dendrolog, chiropterolog, entomolog, fitosocjolog, botanik, ichtiolog i zoolog
etc.
10. Wykonanie inwentaryzacji materiałów z ewentualnej rozbiórki i wycinki zieleni.
11. Opracowanie harmonogramu robót, ze zwróceniem szczególnej uwagi na ograniczenia
terminowe w realizacji robót wynikające z zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i
postanowienia uzgadniającego warunki realizacji inwestycji.
12. Eliminowanie lub minimalizowanie zagrożeń dla bytujących w strefie oddziaływania budowy
flory i fauny oraz wskazanie właściwych środków minimalizujących oddziaływanie budowy drogi.
13. Sprawdzanie aktualnego stanu siedlisk i populacji gatunków w promieniu 100 m od
wytyczonego terenu inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem występowania siedlisk
przyrodniczych, roślin i zwierząt chronionych w celu prawidłowego wypełnienia m.in. warunków
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, postanowienia uzgadniającego realizację
przedsięwzięcia, wydanego na etapie uzyskiwania decyzji ZRID (dalej postanowienie) i zapisów
ustawy o ochronie przyrody, w tym przed rozpoczęciem robót budowlanych oraz systematycznie w
trakcie prac budowlanych.
14. Określanie wpływu, na podstawie posiadanych danych i wyników obserwacji, jaki wywierają
prowadzone prace budowlane na siedliska i populacje gatunków chronionych oraz ustalanie
uwarunkowań
do
harmonogramu
robót
budowlanych,
z
wyszczególnieniem
działań
zapobiegawczych i zabezpieczających siedliska, florę i faunę w okresie realizacji inwestycji.
15. Prowadzenie monitoringu, którego celem jest ocena wpływu prowadzonych prac budowlanych
na stan siedlisk i gatunków chronionych.
16. Prowadzenie obserwacji miejsc występowania chronionych gatunków przez cały okres realizacji
inwestycji (w tym głównie inwentaryzacja płazów uwzględniającą miejsca ich wędrówek); w
ramach tych prac należy prowadzić dziennik obserwacji miejsc pojawiania się zwierząt.
17. Kontrola i określenie skuteczności podejmowanych działań minimalizujących i sposób
wykorzystania uzyskanych derogacji na gatunki i siedliska podlegające ochronie.
18. Podejmowanie i inicjowanie działań minimalizujących straty w środowisku wynikające
bezpośrednio ze stosowanych metod pracy.
19. Bezzwłocznie reagowanie w przypadku stwierdzenia obserwowanego lub
prawdopodobnego negatywnego wpływu prac na gatunki i siedliska podlegające ochronie.

wysoce

20. Prowadzenie kontroli wykopów, studzienek oraz innych miejsc mogących stanowić pułapki dla
zwierząt (nie rzadziej niż co 2 dni) i niezwłocznie odławianie znajdujących się w nich zwierząt oraz
wypuszczanie poza obszar inwestycji; przy czym ostatnią kontrolę przeprowadza bezpośrednio
przez zasypaniem wykopów, zbiorników, oczek wodnych, rowów itp.
21. Lokalizacja zaplecza budowy, baz materiałowo – sprzętowych, z uwzględnieniem zaleceń
zawartych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i Postanowieniu.
22. Zabezpieczenie drzew nieprzeznaczonych do wycinki.
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23. Prowadzenie ciągłego nadzoru herpetologicznego na całym terenie realizowanej inwestycji w
miejscach występowania płazów, w tym:
• uniemożliwienie wejść na plac budowy poprzez stosowanie tymczasowych wygrodzeń od strony
zewnętrznej każdego z MOP-ów w rejonach migracji płazów i gadów szczegółowo wskazanych w
raporcie ooś sporządzonym na etapie powtórnej oceny sporządzonej przed uzyskaniem decyzji o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz dodatkowo ustalonych w wyniku prowadzonego
nadzoru herpetologicznego,
• kontrola szczelności tymczasowych wygrodzeń przez cały okres realizacji inwestycji oraz
wykaszanie pasa roślinności przyległy do wygrodzeń (w zależności od potrzeb),
• zabezpieczania wykopów przed możliwością uwięzienia w nich zwierząt,
• sprawdzanie przed zasypaniem dna i ścian wykopów pod kątem obecności w nich płazów i gadów,
• kontrolowanie zasypywania wykopów, zbiorników wodnych, oczek, rowów oraz lokalnych
nierówności terenu w zakresie występowania herpetofauny, odławianie zwierząt, zabezpieczanie
odłowionych zwierząt, transport, wypuszczenie zwierząt w innym siedlisku,
• zabezpieczanie urządzeń odwodnienia przed możliwością dostania się do nich zwierząt – szybki i
kompleksowy montaż elementów i ich natychmiastowe zabezpieczenie przed dostępem zwierząt,
• kontrolowanie placu budowy po ulewach deszczu oraz ewakuacja płazów z czasowych zastoin
wodnych na placu budowy,
• kontrolowanie zabezpieczenia wykopów, wpustów, studzienek (kanalizacyjnych, energetycznych, i
innych),
• nadzorowanie prac związanych z przebudową sieci melioracyjnej, pod kątem obecności płazów,
ewentualnie przeprowadzanie odłowów przed ich zasypaniem,
• w przypadku braku możliwości przeniesienia płazów i konieczności wstrzymania prac
budowlanych do czasu zakończenia okresu rozrodczego tej gromady zwierząt, sprawowanie pieczy
nad właściwym zabezpieczeniem obszaru zasiedlonego przez płazy (tj. zabezpieczanie terenu przed
dostępem osób postronnych i przed przypadkowym zasypaniem, np. poprzez zastosowanie
tymczasowego
wygrodzenia,
prowadzić
systematyczne
obserwacje
stanu
zachowania
tymczasowego siedliska).
24. Prowadzenie nadzoru ornitologicznego oraz przeprowadzenie inwentaryzacji potwierdzającej
brak miejsc gniazdowania ptaków w przypadku konieczności usunięcia pojedynczych drzew w
okresie lęgowym ptaków.
25. Prowadzenie nadzoru fitosocjologicznego nad prowadzonymi pracami.
26. Nadzorowanie nasadzeń drzew i krzewów oraz prowadzenie udatności tych nasadzeń w okresie
gwarancji.
27. Przekazywanie Zamawiającemu comiesięcznych sprawozdań z przeprowadzonego nadzoru
środowiskowego w trakcie prowadzonych prac budowlanych. Sprawozdanie miesięczne należy
przekazywać Zamawiającemu do dnia 7 – go każdego następnego miesiąca za miesiąc poprzedni
zgodnie z zakresem określonym poniżej.
29. Opracowanie raportów końcowych z przeprowadzonych nadzorów przyrodniczych w ramach
prac budowlanych.
Zawartość comiesięcznych sprawozdań z nadzorów przyrodniczych:
Sprawozdania z nadzorów przyrodniczych prowadzonych w ramach prac budowlanych powinny
zawierać następujące informacje:
1. Opis poszczególnych działań z zakresu ochrony środowiska realizowanych w okresie objętym
sprawozdaniem z wyszczególnieniem w oparciu o jakie dokumenty te działania były prowadzone
(np. decyzje administracyjne). W sprawozdaniu należy odnieść się do realizacji obowiązków
wynikających z decyzji administracyjnych bądź przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska i
ochrony przyrody.
2. Opis działań związanych z ochroną środowiska planowanych do zrealizowania w następnym
okresie sprawozdawczym.
3. Opis ewentualnych zidentyfikowanych lub przewidzianych zagrożeń dla środowiska, jakie
pojawiły się w okresie sprawozdawczym, podjętych działań ochronnych oraz ich skuteczności.
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4. Dane fotograficzne ilustrujące podjęte działania z zakresu zabezpieczenia środowiska oraz stan
środowiska w okresie sprawozdawczym.
5. Charakterystykę florystyczną i faunistyczną.
Zawartość raportów końcowych z nadzorów przyrodniczych:
Każdy raport końcowy z nadzoru przyrodniczego prowadzonego w ramach prac budowlanych
powinien zawierać:
1. Charakterystykę florystyczną i faunistyczną.
2. Opis zidentyfikowanych w trakcie prowadzenia prac budowlanych zagrożeń dla środowiska.
3. Opis działań podjętych w celu wyeliminowania negatywnego wpływu poszczególnych inwestycji
na środowisko.
4. Wnioski z podjętych działań oraz ich skuteczność.
5. Informację fotograficzną ilustrującą podjęte działania z zakresu zabezpieczenia środowiska oraz
stan środowiska w okresie objętym nadzorem.

Gdziekolwiek w Specyfikacji technicznej powołane są konkretne przepisy, normy i wytyczne, które
spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm i wytycznych.
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