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1. UWAGI OGÓLNE 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach informuje, Ŝe zamierza na sfinansowanie zadania nr 1 pn.: 

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap II, odcinek od skrzyŜowania z DK 78 w miejscowości Celiny do 

skrzyŜowania z DK 86” przeznaczyć środki, pochodzące z budŜetu Województwa Śląskiego oraz środki 

pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014 ÷ 2020 (uzyskano dofinansowanie).  

 

Zadanie nr 1 jest realizowane na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z późniejszymi zmianami. Dla przedmiotowej 

inwestycji uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 1/2018 sygn.: 

IFXIII.7820.53.2017 z dnia 30.01.2018 r. – decyzja wydana przez Wojewodę Śląskiego. 

Inwestorem zadania nr 1 jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. 

Pełnienie funkcji inwestora nad realizacją robót budowlanych stanowiących przedmiot zadania nr 1, w 

tym wykonywania wszystkich przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane obowiązków inwestora, 

naleŜy do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Odbiory robót budowlanych – częściowe, robót 

zanikających, robót ulegających zakryciu oraz odbiór końcowy robót budowalnych stanowiących przedmiot 

zadania nr 1, będą się odbywać z udziałem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. 

 

Zadanie nr 2 pn.:  

• „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Psary” - w 

granicach pasa drogowego DW 913, 

• „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Psary” - w granicach pasa drogowego DW 

913, 

• „Budowa zasilania gablot w wiatach przystankowych na terenie Gminy Psary” 

będzie w całości finansowane z budŜetu Gminy Psary. 

Zadanie nr 2 jest realizowane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Dla 

przedmiotowej inwestycji: dokonano zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę: 

• Zgłoszenie robót budowlanych z dnia 30 maja 2017r. przez Gminę Psary, które Wojewoda Śląski 

przyjął bez uwag pismem nr IFXV.7843.2.39.2017 z dnia 30.06.2017r. 

• Zgłoszenie robót budowlanych z dnia 6 czerwca 2017r. przez pełnomocnika Gminy Psary, do którego 

Starosta Będziński nie wniósł sprzeciwu pismem nr WA-Psa.6740.8.0014.2017.BB z dnia 28.06.2017r. 

• Zgłoszenie robót budowlanych z dnia 24 lutego 2017 r. przez pełnomocnika Gminy Psary, które 

Wojewoda Śląski przyjął bez uwag pismem nr IFXV.7843.2.12.2017 z dnia 8.03.2017r. 

• Zgłoszenie robót budowlanych z dnia 23 marca 2017r. przez pełnomocnika Gminy Psary, do którego 

Starosta Będziński nie wniósł sprzeciwu pismem nr WA-Psa.6740.8.0002.2017.WW z dnia 14.04.2017r. 

• Zgłoszenie robót budowlanych z dnia 30 maj 2018r. przez pełnomocnika Gminy Psary, do których 

Starosta Będziński nie wniósł sprzeciwu. 

Inwestorem zadania nr 2 jest Gmina Psary. 
Pełnienie funkcji inwestora nad realizacją robót budowlanych stanowiących przedmiot zadania nr 2, w 

tym wykonywania wszystkich przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane obowiązków inwestora, 
naleŜy do Gminy Psary. Odbiory robót budowlanych – częściowe, robót zanikających, robót ulegających 
zakryciu oraz odbiór końcowy robót budowlanych stanowiących przedmiot zadania nr 2, będą się odbywać z 
udziałem Gminy Psary. 

 
Klasyfikacja przedmiotu zamówienia wg CPV: 
KOD CPV GŁÓWNY WRAZ Z OPISEM  
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inŜynieryjne i kontrolne 
KODY CPV DODATKOWE WRAZ Z OPISEM 
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 
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2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

2.1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Konsultanta, związanej z realizacją umowy, która 
zostanie zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane dla zadania nr 
1 i zadania nr 2 opisanego w p. 1 niniejszego OPZ.  

2.2.Usługa obejmuje: 
a) świadczenie usługi z zakresu pełnienia nadzoru inwestorskiego, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz warunkami umowy, w tym zapisami niniejszego OPZ, 
b) zarządzanie budową, reprezentując Zamawiającego dla zadania nr 1 i zadania nr 2; 
c) wsparcie Zamawiającego w wypełnianiu obowiązków sprawozdawczych, wynikających z 
procedur współfinansowania zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 ÷ 2020,  
d) realizację działań, związanych z promocją projektu, zgodnie z OPZ, która wynikać będzie 
z procedur współfinansowania zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 ÷ 2020, przy 
ścisłej współpracy w tym zakresie z Zamawiającym; 

2.3.W celu realizacji usługi, Konsultant utworzy zespół nadzoru. W skład zespołu nadzoru będą wchodzić 
Przedstawiciel Konsultanta – InŜynier Kontraktu, stojący na czele zespołu oraz inspektorzy nadzoru. 
InŜynier Kontraktu będzie działał zgodnie z rolą, jaka została określona niniejszym opisie przedmiotu 
zamówienia. InŜynier Kontraktu będzie odpowiadał za zarządzanie procesami związanymi z realizacją 
robót budowlanych oraz kontrolę prawidłowości realizacji i rozliczenia zadania nr 1 i zadania nr 2. 

 
3. CEL ZAMÓWIENIA 

3.1.W zakresie nadzoru, jaki ma być świadczony przez Konsultanta w ramach umowy, zawartej w wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usługi Konsultanta dla zadania nr 1 i zadania  
nr 2, naleŜy zapewnić m.in. płynną realizację umowy na roboty budowlane, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i warunkami umowy, nie przekroczenie budŜetu przydzielonego do umowy na roboty 
budowlane, dla których Konsultant będzie pełnił nadzór oraz terminowy odbiór robót budowlanych.  

3.2.Usługi, jakie mają być świadczone w ramach umowy na świadczenie usługi Konsultanta, to prowadzenie 
zarządzania oraz nadzoru i kontroli robót budowlanych, zleconych przez Zamawiającego. Usługi 
obejmują takŜe koordynację wszystkich czynności związanych z realizacją zadania nr 1 i zadania nr 2, 
prowadzenie działań wyjaśniających, informacyjnych i promocyjnych, związanych z realizacją projektu. 

3.3.Wykonawca niniejszego zamówienia jest zobowiązany przygotowywać raporty na poszczególnych 
etapach realizacji zadania oraz sprawować kontrolę finansową i przygotowywać związane z nią 
rozliczenia, uwzględniając w przedmiotowych raportach przewidywane koszty końcowe na róŜnych 
etapach wdraŜania i realizacji zadania. 

 
4. STAN ISTNIEJĄCY 

ZADANIE NR 1 
Początek przebudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 913 rozpoczyna się na skrzyŜowaniu z drogą 

krajową DK 78 w miejscowości Nowa Wieś – Celiny [km 2+354,00], a kończy na skrzyŜowaniu z drogą 
krajową DK 86 w miejscowości Będzin w [km 15+345,47]. Pierwszy odcinek drogi, od skrzyŜowania z DK 78 
do granicy miejscowości Myszkowice,  przebiega przez Gminy OŜarowice i Mierzęcice. Drugi odcinek połoŜony 
jest w gminie Bobrowniki, droga wojewódzka biegnie przez miejscowości Myszkowice i Siemonia. Trzeci 
odcinek przebiega przez Gminę Psary i następujące miejscowości: Góra Siewierska, StrzyŜowice, Psary i 
Gródków. Ostatni odcinek połoŜony jest w miejscowości Będzin. Łączna długość projektowanego odcinka 
wynosi 12,59 km, po wyłączeniu z opracowania odcinka od km 14+863,05 do km 15+262,67. 

 
ZADANIE NR 2 

 
 Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej i przebudowy sieci wodociągowej w Gminie Psary - w 

granicach pasa drogowego DW 913. 
Przejście sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z sięgaczami do posesji w granicach pasa drogowego DW 913. Przebudowa 
sieci wodociągowej obejmuje z zastosowaniem studni wodomierzowych wyposaŜonych w armaturę przystosowaną do 
zdalnego odczytu stanu licznika oraz hydrantów przeciwpoŜarowych sieci wodociągowej w StrzyŜowicach, Psarach i 
Gródkowie. 

 Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Psary – w granicach pasa drogowego DW 
913. 

Budowa i przebudowasieci wodociągowej na terenie Gminy Psary – StzryŜowice ul. Szosowa od ul. Granicznej i 
ul. Belnej, ul. Cicha, ul. Boczna. 
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Przebieg w drodze wojewódzkiej nr 913: 
1. Przejście sieci wodociągowej wzdłuŜ pasa drogowego rurociągiem o Φ160 mm: 
 - w odc. DW 913 od km 11+038 do km 11+922 – strona lewa drogi wojewódzkiej L=892m 
2. Przejścia sieci wodociągowej wzdłuŜ pasa drogowego rurociągiem o Φ110 mm: 
 - w odc. DW 913 od km 11+064 do km 11+092 strona prawa drogi wojewódzkiej L=29m 
 - w odc. DW 913 od km 11+121 do km 11+378 strona prawa drogi wojewódzkiej L=258m 
 - w odc. DW 913 od km 11+423 do km 11+835 strona prawa drogi wojewódzkiej L=411m 
3. Przejścia sieci wodociągowej przez drogę wojewódzką rurociągiem o Φ110 mm w rurze osłonowej: 
- Pd1 km 11+038 L=12m 
- Pd2 km 11+157 L=9,5m 
- Pd3 km 11+423 L=11m 
- Pd4 km 11+835 L=11m 
4. Odgałęzienia boczne od głównej sieci wodociągowej Φ110 mm: 
- km 11+451 L=3m 
- km 11+778 L=4m 
5. Przyłącza boczne od głównej sieci wodociągowej o średnicy Φ50 mm L=4m i Φ40 mm L=163m wraz ze 
studzienką wodomierzową  Φ500mm (35 szt.) 
 
 Budowa zasilania gablot w wiatach przystankowych na terenie Gminy Psary. 
Budowa odcinków linii kablowej 12V zasilającej gablot wiat przystankowych oraz zabudowa transformatorów 
230V/12V na słupach elektroenergetycznych wraz z podłączeniem dla wiat przystankowych : 
- Psary SkrzyŜowanie (2 kierunki) 
- Psary Kościół (2 kierunki) 
- Gródków Klinkiernia 
- Gródków Szkoła 
- StrzyŜowice droga do Góry Siewierskiej (2 kierunki) 

- StrzyŜowice SkrzyŜowanie – kier. DK86 
  

5. STAN PROJEKTOWANY 

5.1. Przeznaczenie, program uŜytkowy i zakres inwestycji 
 
ZADANIE NR 1 
 
Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje: przebudowę jezdni polegającą na dostosowaniu jej 

parametrów do obowiązujących warunków technicznych, w tym całkowita wymiana nawierzchni, budowę 
chodników i ciągów pieszo-rowerowych, przebudowę skrzyŜowań jednopoziomowych, przebudowę przejazdu 
kolejowego, przebudowę obiektów mostowych, wykonanie przebudowy odwodnienia drogi, wykonanie 
elementów organizacji i bezpieczeństwa ruchu, przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu kolidującego z 
projektowaną drogą (sieć energetyczna, sieć telekomunikacyjna, sieć gazowa, kanalizacja, wodociągi), 
budowę i przebudowę oświetlenia drogowego, przebudowę i budowę przepustów drogowych i przejść dla 
zwierząt, rozbiórkę mostu w km 11+860.43, rozbiórkę ogrodzeń kolidujących z projektowanym pasem 
drogowym, budowę kanałów technologicznych, inwentaryzację zieleni z planem wyrębu. 

 
ZADANIE NR 2 

 
���� Budowa sieci kanalizacji ci śnieniowej i przebudowy sieci wodoci ągowej w Gminie Psary - w granicach pasa 

drogowego DW 913. 
Projekt obejmuje lokalizację i rozwiązania techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z sięgaczami do posesji 
oraz budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej DW 913 
z zastosowaniem studni wodomierzowych wyposaŜonych w armaturę przystosowaną do zdalnego odczytu stanu licznika oraz 
hydrantów przeciwpoŜarowych sieci wodociągowej w StrzyŜowicach, Psarach i Gródkowie. 
���� Budowa i przebudowa sieci wodoci ągowej na terenie Gminy Psary - w granicach pasa drogowego DW 913. 
W związku z tym, Ŝe istniejąca sieć wodociągowa jest mocno wyeksploatowana, projektuje się przebudowę tej sieci oraz 
przyłączy wodociągowych wraz z montaŜem studzienki wodomierzowej w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej DW 
913. Projektuje się z jednej strony wzdłuŜ ulicy Szosowej wodociąg o średnicy nominalnej 150 mm , z drugiej strony ul. 
Szosowej i w pozostałych ulicach wodociąg o średnicy nominalnej 100 mm. Lokalizacja wodociągu została dostosowana do 
projektowanej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 913. Roboty związane z budową sieci wodociągowej naleŜy 
zsynchronizować z pracami związanymi z przebudową drogi wojewódzkiej nr 913. 
���� Budowa zasilania gablot w wiatach przystankowych na  terenie Gminy Psary. 
Projektuje się przyłącze elektroenergetyczne zasilające gablotę w wiacie przystankowej. 
 

5.2. Parametry techniczne obiektów 
 

ZADANIE NR 1 
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Przebudowa DW nr 913 polegać będzie na dostosowaniu jej parametrów do wymogów jakie musi 
spełniać droga klasy technicznej G. 

 
Przebudowywana droga wojewódzka nr 913 będzie posiadać drogę G ½ droga główna o przekroju 
jednojezdniowym posiadającą po jednym pasie ruchu w kaŜdym kierunku oraz następujące parametry: 

- szerokość pasa ruchu od 3,00 m do 3,50 m – w zaleŜności od dostępności terenu 
- szerokość opaski - 0,50 m 
- szerokość pobocza tłuczniowego – 1,25 m 
- szerokość chodnika – 2,00 m 
- szerokość ciągu pieszo-rowerowego – 2,50 m 
- pochylenie skarp 1:1,5 
- - prędkość projektowa   Vp=60 km/h poza terenem zabudowy 
      Vp=60 km/h na terenie zabudowy 
- prędkość miarodajna   Vp=80 km/h poza terenem zabudowy 
      Vp=70 km/h na terenie zabudowy 
- konstrukcja jezdni dla kategorii KR 5 
- nośność nawierzchni dostosowana do nacisku 115 kN/oś. 

Odcinki drogi wojewódzkiej DW 913 od DK 76 do DK 86 – etap 1 - przebiegające na terenie zabudowy: od km 
3+400 do km 4+350, od km 5+480 do km 5+940, od km 6+710 do km 8+130. 
Na odcinku od km 5+950 do km 6+250 drogi wojewódzkiej DW 913 od DK 76 do DK 86 – etap I 
wprowadzono ograniczenie prędkości do 40 km/h gdyŜ nie są spełnione warunki widoczności na zatrzymanie 
dla pojazdu poruszającego się z prędkością miarodajną. 

Linie rozgraniczające inwestycji przyjęto w zakresie minimalnym potrzebnym do wykonania rozbudowy 
drogi. W zakresie linii rozgraniczających są ujęte wszystkie drogi, skrzyŜowania, zjazdy, obiekty i urządzenia 
towarzyszące. 

 
Przebudowę dróg krzyŜujących się z DW 913 projektuje się w zakresie niezbędnym wynikającym z 
przebudowy przedmiotowego odcinka. 

Odległości pomiędzy skrzyŜowaniami przyjęto według lokalizacji istniejącej – rozbudowa istniejącej 
drogi krajowej. 

 
Przebudowywana droga przebiegać będzie po istniejącym śladzie. Zmiany geometrii wynikają głównie z 
dostosowania geometrii trasy do wymagań zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430 ze zmianami).Są to następujące zmiany: 

- korekta geometrii osi trasy (zmiana promieni łuków poziomych i parametrów krzywych 
przejściowych), 

- wprowadzenie poszerzeń na łukach poziomych, 

- na całej długości drogi zaprojektowany zostanie ciąg pieszo-rowerowy, 

- na odcinkach, gdzie pozwalają na to warunki terenowe, po drugiej stronie jezdni zaprojektowany 
będzie chodnik, 

- w rejonach gdzie zwiększony jest ruch pieszy (np. szkoły, kościół) zaprojektowane zostaną 
przejścia dla pieszych z azylem, 

- wszystkie przystanki autobusowe zlokalizowane będą w zatokach, 

-- korekta kątów przecięcia osi dróg na skrzyŜowaniach (kąt przecięcia zbliŜony do 900). 
 
 

Niweletę drogi zaprojektowano przy dowiązaniu do istniejących rzędnych wysokościowych terenu, na którym 
zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja. 
Minimalne pochylenie niwelety wynosi 0,3%, a maksymalne 7,9%. 

Zaprojektowano dowiązania niweletą dróg poprzecznych do projektowanej niwelety DW 913. 
Dostosowano niweletę zjazdów do nowoprojektowanej niwelety DW 913 spadkami normatywnymi. 

 
Obiekty inŜynierskie 
Wykaz projektowanych przepustów pod koroną drogi 

Lp. Km  Gmina 
1. 3+ 425 przebudowa Bobrowniki 
2. 3+488 przebudowa Bobrowniki 
3. 4+ 672 przebudowa Bobrowniki 
4. 5+104 przebudowa Bobrowniki 
5. 5+718 przebudowa Bobrowniki 
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6. 6+858 likwidowany Bobrowniki 
 

Projektowane mury oporowe: 

km 4+130;  
Mur oporowy piętrzący około 185cm naziomu w postaci ściany Ŝelbetowej grubości 30cm, opartej na słupkach 
stalowych i na palach wierconych.  
km 5+520 ,km 5+600 
Mur oporowy piętrzący do około 115cm naziomu w postaci ściany Ŝelbetowej grubości 25cm, opartej na 
słupkach stalowych i na mikropalach.  
Szczegółowe rozwiązanie projektowanych murów oporowych znajduje się w odrębnym opracowaniu.  

 
W stanie projektowanym odwodnienie drogi będzie realizowane podobnie jak obecnie, przy czym, ze względu na budowę na 
długich odcinkach nowych chodników i ścieŜek rowerowych, projektuje się rozbudowę kanalizacji deszczowej oraz wpusty 
włączone przykanalikami bezpośrednio do rowów drogowych. Kanalizacja deszczowa na wybranych odcinkach pełnić będzie 
równieŜ funkcję zbiorników retencyjnych. Lokalnie projektuje się odprowadzenie powierzchniowe na teren w obrębie pasa 
drogowego. Przewiduje się wykonanie wpustów deszczowych przykrawęŜnikowych/płaskich z osadnikami oraz zabudowę 
osadników przed wylotami kanalizacyjnymi. 
Istniejące rowy drogowe na odcinkach budowy kanalizacji zostają częściowo zastąpione kanalizacją. 

 
W celu ujednolicenia opraw i słupów oświetleniowych na całym ulegającym przebudowie  odcinku drogi nr 913 

przewiduje się demontaŜ wszystkich słupów i opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami. DemontaŜ dotyczy 40 słupów 
oświetleniowych wraz z osprzętem oświetleniowym, osprzętu oświetleniowego zamontowanego na 118 słupach 
elektroenergetycznej linii napowietrznej oraz kolidujących odcinków kabli oświetleniowych. 

 
Na przedmiotowym odcinku występują kolizje z kanalizacją sanitarną, wodociągami, przewodami gazowymi, liniami 
napowietrznymi niskiego napięcia, kablowymi sieciami energetycznymi i sieciami telekomunikacyjnymi. 

Zakres przebudowy istniejących urządzeń obcych wynika z otrzymanych warunków przebudowy określonych przez 

gestorów sieci na podstawie zaakceptowanego przez Inwestora projektu wstępnego przebudowy drogi. 
 

ZADANIE NR 2 
 
���� Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej i przebudowy sieci wodociągowej w Gminie Psary - w 

granicach pasa drogowego DW 913. 
Sieć kanalizacyjna 
a) Kanalizacja ciśnieniowa  

Zakres objęty zadaniem obejmuje budowę kolektora kanalizacji ciśnieniowej z rur ø50x4,6mm, ø63x5,8mm, ø75x6,8mm, 
ø90x8,2mm oraz ø110x10,0mm, ø160x14,6mm i ø315x28,6mm PEHD PE 100 PN 16 i kształtek PEHD PE 100 PN 16 
łączonych przez zgrzewanie elektrooporowe za pomocą muf lub zgrzewanie doczołowe wraz z niezbędną armaturą 
(zasuwy, zawory). Dodatkowo w zamach zadania naleŜy wykonać odcinki odejść do posesji prywatnych (zakończone 
zaślepkami) oraz odejścia boczne do sąsiednich ulic (zakończone zaślepkami) odpowiedniej średnicy (Ø40, Ø50, Ø63, 
Ø75, Ø90, Ø110, Ø160, Ø315mm) wraz z niezbędną armaturą (zasuwy, zawory).  
Zakres prac obejmuje działki pasa drogowego DW nr 9 13. 
Kolektory kanalizacji ciśnieniowej naleŜy układać równolegle do terenu, przy przykryciu rurociągu 1,5 – 3 m licząc do 
wierzchu rury. Rury PE naleŜy układać na podsypce z piasku średnioziarnistego, grubość podsypki 15 cm. Podsypkę 
zagęścić do 0,97 zmodyfikowanej wartości Proctora. Obsybkę rury z piasku średnioziarnistego naleŜy wykonać do 
wysokości 0,20 m ponad wierzch rury i zagęścić do wskaźnika 0,97 zmodyfikowanej wartości Proctora. Po wykonaniu 
kolektora ciśnieniowego naleŜy poddać go próbie na ciśnienie wg obowiązującej normy jak dla sieci wodociągowych 
(zgodnie z PE-EN 805, PN-EN805/AP1) oraz obowiązującymi przepisami. 

 
b) Sieć wodociągowa  

Zakres objęty zadaniem obejmuje włączenie do istniejących odcinków wodociągu wg uzgodnienia z Zakładem Gospodarki 
Komunalnej w Psarach poprzez rozcięcie istniejącego wodociągu, wstawienie trójnika odpowiedniej średnicy (Ø110, Ø160, 
Ø225mm), zabudowę nowego odcinka wodociągu PE 100 SDR 11 Ø160x14,6mm lub PE 100 SDR 11 Ø225x20,5mm oraz 
stosownej armatury (zasuwy, zawory, hydranty). Dodatkowo w zamach zadania naleŜy wykonać odcinki odejść do posesji 
prywatnych (zakończone zaślepkami) oraz odejścia boczne do sąsiednich ulic (zakończone zaślepkami) odpowiedniej 
średnicy (Ø40, Ø50mm) wraz z niezbędną armaturą (zasuwy, studzienki wodomierzowe).  

Zakres prac obejmuje działki pasa drogowego DW nr 9 13. 

Połączenia armatury Ŝeliwnej wykonane na złącza kołnierzowe. Prowadzenie wodociągu ze spadkami podanymi na 
rysunkach profili podłuŜnych. Zabudowa armatury wodociągowej (trójniki, zasuwy, hydranty p. poŜ.) wymaga 
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zabezpieczenia antykorozyjnego. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę, aby powłoki izolacyjne nie miały kontaktu z 
elementami PE. 
Na przyłączach domowych przewidziany został montaŜ studni wodomierzowych wyposaŜonych w armaturę 
przystosowaną do zdalnego odczytu stanu licznika. Studzienki wykonane z tworzyw sztucznych PVC, z ociepleniem pod 
pokrywą, chroniącą przed zamarznięciem. Studnia o średnicy wewnętrznej 500 mm przystosowana do montaŜu dwóch 
zestawów wodomierzowych. Studnie wodomierzowe lokalizowane są poza posesją, ze względu na łatwy dostęp dla 
obsługi.  

� Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Psary - w granicach pasa drogowego DW 
913. 

Projektuje się wodociąg z rur PE-HD 100 SDR 11 PN16 zgrzewanych doczołowo, alternatywnie elektrooporowo. Całkowita 
długość projektowanego wodociągu zasilającego L = 2270 [m] z czego wodociąg o długości L = 1642 [m] przebiegał będzie po 
terenie drogi wojewódzkiej. Przewidziane średnice rurociągu Ф110 mm L=1360 [m] i Ф160 mm L= 910[m].  
Na projektowanym wodociągu przewidziano hydranty nadziemne Ф80 [mm] w ilości 12 sztuk (8szt. w terenie drogi 
wojewódzkiej). Hydranty będą zamontowane na odgałęzieniu poprzez trójnik z zasuwą odcinającą Ф80 [mm] z zabudową do 
zasuw i skrzynką uliczną. Pod hydranty i zasuwy przewiduje się ułoŜenie betonowych bloków podporowych (moŜe być 
równieŜ płyta chodnikowa). 

Zakres prac obejmuje działki pasa drogowego DW nr 9 13. 
Przyłącza wodociągowe na odcinku przebudowywanego wodociągu zostaną wykonane jako nowe i doprowadzone do granicy 
pasa drogowego DW913 (zakończone zaślepkami) o średnicach Ф40mm i Ф50 mm. Na przyłączu przewidziano zasuwy 
odcinające do przyłączy domowych i studzienkę wodomierzową Ф 500mm.  
 
� Budowa zasilania gablot w wiatach przystankowych na terenie Gminy Psary. 

Zgodnie z dokumentacją projektową dla poszczególnych lokalizacji wiat przystankowych. 
 
6. TERMIN REALIZACJI I WARUNKI ROZLICZENIA UMOWY 

Przewidywany termin zakończenia świadczenia usługi Konsultanta dla zadania nr 1 i zadania nr 2:  
- nadzór w okresie realizacji robót budowlanych: do dnia 30.09.2021r. 

Przewiduje się płatności za świadczenie usługi Konsultanta w zakresie usług nadzoru w okresie 
realizacji robót budowlanych: 1 raz w miesiącu, za prace zgodnie z formularzem Wycena, w oparciu o ustalony 
z Zamawiającym plan płatności, do sporządzenia którego zobowiązany jest Konsultant.  

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do 
przedstawionego harmonogramu płatności i ustalenia wielkości płatności w zaleŜności od faktycznego przerobu 
Wykonawcy robót budowlanych i ustalenia płatności w okresie po umownym zakończeniu robót budowlanych i 
odbiorze końcowym. Jednocześnie przewiduje się moŜliwość płatności częściowych za wykonane działania 
promocyjne, proporcjonalnie do wykonanych w tym zakresie prac. 

Wszystkie roboty wykonywane w danym roku kalendarzowym powinny zostać potwierdzone przez 
inspektora nadzoru i rozliczone najpóźniej do dnia 15. grudnia danego roku, za wyjątkiem rozliczenia 
końcowego, które naleŜy przekazać zgodnie z terminem określonym w umowie na wykonanie robót 
budowlanych. 
 
7. DOKUMENTACJA ZAMAWIAJACEGO I KONSULTANTA 

7.1.Zamawiający przekaŜe Wykonawcy, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, 
na czas pełnienia nadzoru następujące dokumenty: 

a) dokumentację projektową, 
b) decyzje administracyjne pozwalające na realizację zadania – kopie, 
c) inne dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego i potrzebne do realizacji przedmiotu zamówienia. 
7.2.Umowa na roboty budowlane wraz z załącznikami, w tym kosztorys ofertowy Wykonawcy, zostanie 

przekazana Konsultantowi niezwłocznie, nie później niŜ w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia 
podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych. 

7.3. Konsultant jest zobowiązany sprawdzić kompletność przekazanych dokumentacji projektowych, jak 
równieŜ przekazać informację do Zamawiającego o wadach lub błędach moŜliwych do wykrycia, przy 
zachowaniu naleŜytej staranności w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy (raport początkowy). 

7.4.Całość dokumentacji posiadanej przez Konsultanta, niezbędnej do prawidłowej realizacji zadania będzie 
przechowywana w biurze InŜyniera Kontraktu z zastrzeŜeniem warunków niniejszego OPZ i zawartej 
umowy. Konsultant jest zobowiązany naleŜycie zabezpieczyć posiadaną przez siebie dokumentację 
przed zniszczeniem i dostępem osób niepowołanych oraz jest za nią odpowiedzialny aŜ do momentu jej 
zwrotu Zamawiającemu po zakończeniu umowy. 
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7.5.Prowadzoną korespondencję (pisma, notatki, obmiary, druki odbiorowe, protokoły, itp.) Konsultant jest 
zobowiązany na bieŜąco skanować i przekazywać w formie elektronicznej do Zamawiającego. Komplet 
skanów naleŜy przekazać równieŜ wraz z rozliczeniem końcowym. KaŜdy dokument powinien być 
odpowiednio opisany – pismo/notatka + data + organ, itp.  
Po zakończeniu robót i rozliczeniu zadania Konsultant będzie zobowiązany przekazać wszystkie WW. 
dokumenty w wersji elektronicznej (zapis na płycie DVD – min. 1 egz. oraz nośnik zewnętrzny – min. 2 
egz.); 

 

8. WYMAGANIA OGÓLNE 

8.1.InŜynier Kontraktu będzie pełnić swe obowiązki dla zadania nr 1 i zadania nr 2 przy ścisłej współpracy z 
Zamawiającym i będzie zobowiązany do: 

a) wyznaczenia na gruncie punktów załamania linii rozgraniczającej teren inwestycji wraz z ich 
zamarkowaniem, w sposób pozwalający na przekazanie terenu budowy Wykonawcy robót, 
zgodnie z decyzją ZRiD wraz ze sporządzeniem i przekazaniem dokumentów z ww. 
czynności w formacie elektronicznym, uzgodnionym z Zamawiającym – dokumenty te 
zostaną przekazane równieŜ Wykonawcy robót budowlanych, co zostanie odnotowane w 
protokole przekazania terenu budowy – w terminie do 2 tygodni od dnia przekazania 
pisemnego polecenia Zamawiającego o rozpoczęciu wykonania przedmiotu umowy. 
Konsultant jest zobowiązany do uczestniczenia w przekazaniu terenu budowy Wykonawcy robót. 
Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość rezygnacji z tych prac, o czym poinformuje Konsultanta 
pismem przed przystąpieniem do ich wykonania, co skutkować będzie brakiem rozliczenia kosztów tych 
prac, zgodnie z formularzem Wycena; 

b) pełnienia nadzoru zgodnie z wymaganiami określonymi w umowie na świadczenie usługi Konsultanta i 
obowiązującymi przepisami. Personel Konsultanta, w granicach przyznanych mu uprawnień, będzie 
prowadził kontrolę jakości materiałów i robót oraz postępu prac, kontrolę zgodności robót z umową na 
roboty budowlane, dokumentacją projektową oraz zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo – 
finansowym; 

c) znajomości i przestrzegania zapisów umowy, która zostanie zawarta na roboty budowlane 
z Wykonawcą robót budowlanych, w tym w zakresie dotyczącym obowiązków InŜyniera Kontraktu oraz 
współpracy z Zamawiającym w egzekwowaniu oraz egzekwowania od Wykonawcy robót postanowień 
umowy na roboty budowlane; 

d) przygotowania wszelkich niezbędnych dokumentów, związanych z realizacją zadania w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, w tym udziału w przygotowaniu raportów i sprawozdań, 
sporządzanych przez Zamawiającego;  

e) kaŜdorazowego potwierdzania podpisem InŜyniera Kontraktu i właściwych inspektorów nadzoru 
wszystkich dokumentów, które Konsultant jest zobowiązany do sprawdzenia zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i wymaganiami umowy, w tym m.in. OPZ; 

f) weryfikacji i kontroli zgodności i kompletności dokumentów i dokumentacji, przygotowywanych i 
przekazywanych przez Wykonawcę robót budowlanych /Zamawiającego oraz przestrzegania terminów 
weryfikacji przedmiotowych dokumentów, w tym terminów zadeklarowanych w formularzu ofertowym, 
zgodnie z kryterium oceny ofert; dla pozostałych dokumentów, z wyjątkiem projektów umów 
zawieranych przez Wykonawcę robót z podwykonawcami, przyjmuje się, Ŝe termin 
weryfikacji przez Konsultanta wynosi maksymalnie do 14 dni kalendarzowych, z 
zapewnieniem sprawnej i terminowej realizacji zadania. O sposobie załatwienia sprawy 
Wykonawca powinien być informowany niezwłocznie. Zamawiający będzie prowadził kontrolę terminów 
na niŜej wymienionych warunkach: 
i. projekty umów zawieranych przez Wykonawcę robót z podwykonawcami – Konsultant wraz 

z rekomendacją do ww. dokumentów przekaŜe do Zamawiającego kopię pisma Wykonawcy 
z oznaczeniem daty wpływu tych dokumentów; opinia do projektu umowy z podwykonawcą powinna 
zostać wydana w terminie do 7 dni kalendarzowych; 

ii. dokumenty do rozliczenia częściowego/końcowego przekazane przez Wykonawcę robót, 
zostaną zatwierdzone przez Konsultanta i przekazane do Zamawiającego wraz z kopią pisma 
Wykonawcy z oznaczeniem daty wpływu tych dokumentów do Konsultanta; 

iii. dokumenty do zatwierdzenia materiałów – raz w miesiącu Konsultant przedstawi tabelaryczne 
zestawienie materiałów zatwierdzonych i nie zatwierdzonych, z określeniem daty wpływu kaŜdego z 
wniosków materiałowych, daty zatwierdzenia i potwierdzonej daty przekazania Wykonawcy robót 
zatwierdzonego/niezatwierdzonego wniosku; 

g) pisemnego potwierdzania wszystkich dokumentów, przygotowanych przez Wykonawcę robót, 
niezwłocznie po ich otrzymaniu, w tym m.in.: raportów dziennych, tygodniowych, miesięcznych i 
kwartalnych wraz z dokumentacją fotograficzną z postępu robót (w raportach miesięcznych 
i kwartalnych naleŜy ujmować równieŜ postęp robót w układzie narastającym) z przedstawieniem 
stosownej opinii do prowadzonych robót, w odniesieniu do harmonogramu, raportów pogodowych i 



Strona 9 z 25 
 

wszystkich innych dokumentów, stworzonych w związku z realizacją zadania. Na polecenie 
Zamawiającego, dokumenty przekazane zostaną we wskazanym terminie. Monitoring pogodowy będzie 
prowadzony przez Konsultanta kaŜdego dnia prowadzenia robót. 

h) kaŜdorazowego sprawdzania i potwierdzania, zatwierdzania bądź opiniowania dokumentacji 
projektowych, przygotowywanych przez Wykonawcę robót, a takŜe sprawdzania kompletności i 
prawidłowości przedłoŜonych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów, w szczególności pod 
kątem zgodności z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej; powyŜsze dotyczy 
równieŜ m.in. protokołów przejęcia i przekazania nieruchomości, spisywanych w związku z „czasowym 
zajęciem” nieruchomości (z zastrzeŜeniem zapisów niniejszego OPZ), audytu brd i aktualizacji projektu 
docelowej organizacji ruchu; 

i) ścisłej współpracy z Wykonawcą usługi nadzoru autorskiego i uzyskiwania od Wykonawców usługi 
nadzoru autorskiego zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego, po wcześniejszej akceptacji 
przez Zamawiającego; W przypadku wystąpienia Wykonawcy o uzgodnienie rozwiązania 
równowaŜnego, naleŜy uwzględnić zapisy ustawy Prawo budowlane (m.in. art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 
5) oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zwraca uwagę, Ŝe określone w 
dokumentacji parametry stanowią o równowaŜności przy doborze innego materiału, dla zrealizowania 
inwestycji o określonym standardzie i jakości. NaleŜy wskazać, które z parametrów stanowią o 
równowaŜności przy doborze innego materiału, w przypadku braku takiego wskazania przyjmuje się, iŜ 
wszystkie określone w danej STWiORB są jednakowo waŜne i muszą być spełnione, aby materiał był 
równowaŜny i spełnił swoje załoŜone zadanie – jedynie wówczas Projektant ma podstawę do 
uzgodnienia rozwiązania zamiennego; 

j) sprawdzenia i zatwierdzania dokumentacji projektowej, przygotowywanej przez Wykonawcę usługi 
nadzoru autorskiego, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłoŜonej dokumentacji, z 
przedstawieniem rekomendacji do przyjętych rozwiązań projektowych, mając na uwadze skutki 
zaproponowanych rozwiązań (w tym niedopuszczenie wprowadzenia zmian, które kwalifikują się jako 
istotne, w rozumieniu art. 36a ustawy Prawo budowlane), wywierających wpływ na realizację robót 
oraz wskazania czy dany projekt zamienny (ewentualnie wizyta na budowie), naleŜy klasyfikować jako 
nadzór autorski czy błąd projektowy, uzupełnienie lub omyłkę; 

k) wspierania Wykonawcy i Zamawiającego w uzyskiwaniu uzgodnień i zatwierdzeń wydawanych przez 
instytucje zewnętrzne, w szczególności przy uzgadnianiu zakresu i warunków przebudowy sieci 
uzbrojenia terenu; 

l) wspierania Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych, związanych z 
realizacją zadania oraz reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach 
związanych z realizacją zadania, w szczególności we współpracy z lokalnymi samorządami, 
mieszkańcami, organizacjami ekologicznymi, itp. KaŜdorazowo na wezwanie Zamawiającego InŜynier 
Kontraktu będzie uczestniczyć w organizowanych spotkaniach w sprawie zadania; 

m) uczestnictwa w spotkaniach dotyczących realizacji zadania (udział w zaleŜności od tematu spotkania 
dotyczy InŜyniera Kontraktu lub/i inspektora nadzoru danej branŜy, bądź innej osoby wchodzącej w 
skład personelu Konsultanta); 

n) niezwłocznego udzielania Wykonawcy robót budowlanych wszelkich informacji i wyjaśnień, dotyczących 
prowadzonych robót budowlanych; 

o) prowadzenia monitoringu zaangaŜowania sprzętowego i pracowników zaangaŜowanych do realizacji 
robót, w tym poprzez kontrole terenu budowy wraz z oceną wystarczalności środków podjętych przez 
Wykonawcę, mających na cele terminową realizację umowy na roboty budowlane; 

p) prowadzenia bieŜącej analizy sytuacji, związanej z realizacją zadań, monitorowania i identyfikowania 
wszelkich problemów, ryzyka i zagroŜeń dla jego pomyślnego przebiegu. Stwierdzenie powyŜszych 
problemów czy zagroŜeń powinno skutkować podjęciem przez InŜyniera Kontraktu zarządczych działań 
naprawczych, w zakresie jego kompetencji lub sformułowania konkretnych zaleceń (sugestii dla 
Zamawiającego), w celu podjęcia stosownych działań. W przypadku, gdy postęp robót budowlanych nie 
będzie zgodny z harmonogramem rzeczowo – finansowym, do obowiązków InŜyniera Kontraktu będzie 
naleŜało bieŜące informowanie o wszystkich środkach, które naleŜy podjąć, w celu rozwiązania 
zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy na roboty budowlane. Wszelkie 
wnioski formułowane przez InŜyniera Kontraktu do Zamawiającego powinny zawierać wyczerpujące 
uzasadnienie, oparte w zaleŜności od sytuacji na przeprowadzonej analizie, np. harmonogramu robót 
budowlanych, dokumentów budowy, kosztów, sytuacji rynkowej, powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa, itp. z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami. PowyŜsze nie wyklucza 
moŜliwości formułowania rekomendacji wariantowych i warunkowych; 

q) niezwłocznego zawiadamiania o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłową i 
terminową realizację robót budowlanych; 

r) przestrzegania zasady, iŜ przepływ informacji pomiędzy stronami odbywa się drogą korespondencyjną, 
tzn. na piśmie. Wszelka korespondencja ze strony Konsultanta, jak równieŜ wszelkie dokumenty (kaŜdy 
egzemplarz i kaŜda strona dokumentu) przekazywane Zamawiającemu muszą być podpisane przez 
InŜyniera Kontraktu, który stoi na czele i koordynuje działania zespołu inspektorów nadzoru.  
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9. WYMAGANIA – WYMAGANIA ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ROBÓT BUDOWLANYCH 

9.1. W trakcie realizacji robót budowlanych przedstawiciel Konsultanta – InŜynier Kontraktu będzie 
zobowiązany m.in. do: 

a) stosowania się do zaleceń i przestrzegania obowiązujących przepisów ustawy Prawo budowlane oraz 
wszelkich innych, wymaganych prawem; 

b) znajomości dokumentacji projektowej, na podstawie której są realizowane roboty; 
c) zapewnienia odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, udziału w próbach i badaniach 

wykonywanych przez Wykonawcę; o terminach odbiorów robót zanikających, częściowych czy odbioru 
końcowego, Konsultant powiadamia pisemnie Zamawiającego – w szczególności dotyczy to np. 
wykonywania warstw bitumicznych (potwierdzenie gotowości Wykonawcy co najmniej dnia 
poprzedniego); 

d) sprawdzenia wykonanych robót i pisemnego powiadamiania Wykonawcy robót i Zamawiającego o 
wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania prac poprawkowych i terminów 
ich wykonania bądź prac, jakie naleŜy objąć programem naprawczym; 

e) zapewnienia zachowania naleŜytego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przestrzegania 
przepisów bhp i ochrony środowiska w trakcie prowadzonych robót, a takŜe kontroli zabezpieczenia 
budynków i obiektów, znajdujących się w strefie oddziaływania robót budowlanych, w tym 
kontrolowania sposobu i stanu monitorowania przez Wykonawcę robót budowlanych stanu 
technicznego ww. obiektów, w tym dróg, słuŜących do transportu technologicznego budowy; 

f) zatwierdzenia Laboratorium Wykonawcy oraz propozycji Wykonawcy w zakresie zmiany Laboratorium 
na inne, po sprawdzeniu kwalifikacji personelu, kompletności i sprawności sprzętu i urządzeń 
laboratoryjnych i niezwłoczne poinformowanie Zamawiającego; 

g) zatwierdzania materiałów, receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych 
z wyłączeniem badań typu (dla mma), dla których Konsultant wydaje rekomendację, a zatwierdza 
Zamawiający, zgodnie z wytycznymi technicznymi ZDW; 

h) zatwierdzania przedstawionych metod i technologii wykonywania robót budowlanych, włączając roboty 
tymczasowe zaproponowane przez Wykonawcę robót budowlanych; 

i) wnioskowania o usunięcie materiałów, które nie spełniają wymagań zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz tych, które nie będą uŜyte podczas budowy; 

j) organizowania badań jakości w laboratorium (akredytowanych w zakresie badania mma); Konsultant 
przedstawi do akceptacji Zamawiającego proponowany harmonogram badań, jakie zostaną wykonane 
w ramach pełnionych obowiązków Konsultanta; 

k) zlecania Wykonawcy robót budowlanych wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót 
budzących wątpliwość, co do ich jakości oraz nadzorowania pobierania próbek. W przypadku, jeŜeli 
przeprowadzone badania przesądzą, Ŝe wady w robotach nie wystąpiły, Wykonawca będzie miał prawo 
Ŝądać od InŜyniera Kontraktu zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów. W przypadku, kiedy wyniki 
badań potwierdzą zaistnienie wad lub niezgodności z treścią dokumentacji projektowej, wykonane 
roboty naleŜy rozebrać/doprowadzić do zgodności z treścią dokumentacji projektowej zgodnie 
z zapisami DM.00.00.00 i właściwych STWiORB.  

l) nadzoru nad wykonaniem kontrolnych badań laboratoryjnych i pomiarów, tzn. wyznaczeni 
przedstawiciele Konsultanta uczestniczą we wszystkich badaniach laboratoryjnych sprawdzających 
jakość wykonywanych robót budowlanych, co potwierdzą w opracowanych raportach miesięcznych;  

m) nadzorowania wykonania odcinków próbnych i sporządzania raportów w tym zakresie i przekazywaniu 
ich wraz z opinią Zamawiającemu; 

n) określenia sposobu zabezpieczenia i postępowania z wykopaliskami odkrytymi na terenie budowy 
w uzgodnieniu z Zamawiającym; 

o) informowania o konieczności zabezpieczenia i sposobie postępowania z ewentualnie napotkanymi 
niewybuchami i przedmiotami niebezpiecznymi odkrytymi na budowie; 

p) zatwierdzania (potwierdzania) wewnętrznego Protokołu odbioru częściowego lub końcowego 
wykonanych robót przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. Protokół ten będzie potwierdzał 
prawidłowe wykonanie robót objętych umową podwykonawczą i winien być potwierdzony przez 
umocowanego przedstawiciela Wykonawcy oraz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Protokół 
ten będzie podstawą dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wystawienia faktury VAT lub 
rachunku na rzecz Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Forma i treść 
wewnętrznego Protokołu odbioru częściowego lub końcowego będzie uzgodniona i akceptowana przez 
Konsultanta wraz z projektem Umowy podwykonawczej. 

10. WYMAGANIA – „CZASOWE ZAJĘCIE” NIERUCHOMOŚCI 

10.1. Przed przystąpieniem do robót w obrębie danej nieruchomości, Konsultant zobowiązany jest 
poinformować wszystkich właścicieli nieruchomości, które podlegać będą ograniczeniu w korzystaniu 
z nieruchomości/czasowemu zajęciu, zgodnie z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 
Wzór pisma Konsultant winien uzgodnić z Zamawiającym.  
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10.2. Konsultant ma obowiązek uczestniczenia w przejęciu i przekazaniu nieruchomości, objętych 
ograniczeniem w korzystaniu (czasowemu zajęciu), w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, 
potwierdzania i w razie konieczności uzupełniania protokołów przejęcia i przekazania nieruchomości (a 
takŜe innych związanych dokumentów) i przedkładania na bieŜąco do Zamawiającego niezwłocznie po 
wykonaniu robót w obrębie danej działki. Z powyŜszego obowiązku nie zwalnia Konsultanta brak 
poinformowania o przejęciu danej nieruchomości – Konsultant odpowiada za kontrolę nad prawidłowym 
wykonaniem opisanych czynności. Wzór protokołu przejęcia i przekazania nieruchomości Konsultant 
przedstawi do akceptacji Zamawiającego.  

10.3. Protokół przejęcia nieruchomości powinien zawierać m.in.: 
a) miejscowość i datę,  
b) skład osobowy uczestników przejęcia nieruchomości (przedstawiciel Wykonawcy – Kierownik 

budowy, przedstawiciel Konsultanta, właściciel nieruchomości),  
c) oznaczenie nieruchomości, która podlega ograniczeniu w korzystaniu/czasowemu zajęciu, jej 

właściciela i decyzji ZRID, na podstawie której realizowane będą roboty budowlane,  
d) określenie powierzchni zajętości czasowej, zgodnie z decyzją ZRiD; 
e) wyszczególnienie zakresu prac, które będą wykonywane w obrębie danej nieruchomości, 
f) fragment projektu zagospodarowania terenu z oznaczeniem linii rozgraniczających teren inwestycji 

i linii „czasowego zajęcia”, 
g) termin zajęcia nieruchomości (od dnia), planowany termin zwrotu, 
h) zgodę właściciela nieruchomości na wykonanie wyszczególnionego zakresu robót zgodnie 

z dokumentacją projektową, 
i) warunki prowadzenia robót,  
j) oświadczenie Wykonawcy robót i Konsultanta do przywrócenia nieruchomości do stanu pierwotnego 

po zakończeniu prac oraz usunięcia ewentualnych szkód, 
k) uwagi stron, 
l) dokumentacja fotograficzna, sprzed wejścia w teren (kaŜde zdjęcie opatrzone opisem i datą). 

10.4. Protokół przekazania nieruchomości powinien zawierać m.in.:  
a) miejscowość i datę,  
b) skład osobowy uczestników przekazania nieruchomości, 
c) oznaczenie nieruchomości, która podlegała ograniczeniu w korzystaniu, jej właściciela i decyzji 

ZRID, na podstawie której realizowane były roboty budowlane,  
d) zakres prac, który został wykonany w obrębie danej nieruchomości, 
e) potwierdzenie, Ŝe faktyczna zajętość czasowa powierzchni jest zgodna z linią zajętości określoną w 

decyzji ZRiD; 
a) termin zwrotu (z wyszczególnieniem terminu zakończenia robót budowlanych i przywrócenia 

do stanu pierwotnego), 
b) oświadczenie Wykonawcy robót i Konsultanta, Ŝe teren nieruchomości został przywrócony do 

stanu pierwotnego i zostały usunięte szkody, jakie powstały w wyniku prowadzonych robót, 
c) potwierdzenie właściciela, Ŝe teren nieruchomości został przywrócony do stanu pierwotnego, 
d) uwagi stron, 
e) dokumentacja fotograficzna, wykonana po zakończeniu robót budowlanych (kaŜde zdjęcie 

opatrzone opisem i datą). 
10.5. KaŜdorazowe, nieuzasadnione opóźnienie w przekazaniu nieruchomości po wykonaniu robót lub 

opieszałość w ich wykonywaniu, traktowane będzie jako działanie na szkodę Województwa Śląskiego. 
Działanie takie naraŜa Zamawiającego na roszczenia osób trzecich i dodatkowe koszty, w związku z 
czym Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość dochodzenia zwrotu kosztów z tego tytułu, zarówno ze 
strony Wykonawcy robót, jak i Konsultanta. 

10.6. Konsultant wraz z całym zespołem zobowiązany jest monitorować i w razie konieczności monitować do 
Zamawiającego niezwłocznie kaŜdorazowe działanie Wykonawcy robót, mające na celu powodowanie 
opóźnień, wzrost kosztów, nieprawidłowości w prowadzeniu robót. itp.  
 

11. WYMAGANIA – KONTROLA ROZLICZEŃ FINANSOWYCH 

11.1. InŜynier Kontraktu będzie zobowiązany do sprawowania kontroli rozliczeń finansowych, 
w szczególności w zakresie: 

a) bieŜącej kontroli realizacji inwestycji w zakresie rzeczowo – finansowym, zgodnie z zatwierdzonym 
harmonogramem rzeczowo – finansowym oraz planem płatności przedstawionym przez Wykonawcę 
robót budowlanych; 

b) opiniowania i potwierdzania rzeczywistego zaawansowania robót budowlanych, w odniesieniu 
do przedstawionego w harmonogramie przez Wykonawcę robót budowlanych; 

c) potwierdzania kwot, które bezspornie są naleŜne Wykonawcy, dokonywania wszelkich kalkulacji w 
oparciu o postanowienia umowy na roboty budowlane i zasady oszczędnego gospodarowania środkami 
publicznymi; 
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d) dokonywania obmiaru wykonanych robót, sprawdzenia miesięcznych zestawień ilości i wartości 
wykonanych robót; druki obmiarowe winny być weryfikowane w terminie zadeklarowanym w ofercie; 

e) klasyfikacji kosztów z kaŜdej wystawionej przez Wykonawcę robót budowlanych faktury na koszty 
kwalifikowane i niekwalifikowane, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie; 

11.2. Zgodnie z zapisami umowy na roboty budowlane – zakres robót zawarty w kosztorysie ofertowym 
(TER) Wykonawcy robót jest szacunkowy. W zaleŜności od faktycznych potrzeb, co będzie wynikać z 
postępu robót i stosownych dokumentów, dopuszczone będzie bez sporządzania pisemnego aneksu – 
zmiany ilości robót wykonywanych względem ilości robót załoŜonych do wykonania do wysokości 
określonej w umowie. Rozliczenie ww. robót będzie dokonywane z tzw. Kwoty tymczasowej, 
określonej w kosztorysie ofertowym Wykonawcy robót dla kaŜdego z zadań. W przypadku 
występowania przekroczeń w pozycjach TER ponad załoŜone (oszacowane), Konsultant przedstawi 
pisemne wyjaśnienie jeŜeli sytuacja będzie wymagała i uzyska od Projektanta stosowne wyjaśnienia. 
KaŜdorazowo stosowny zapis winien znaleźć się w druku obmiarowym. 

11.3. InŜynier Kontraktu jest zobowiązany do przygotowania rozliczenia końcowego zadania z 
dostarczeniem wszystkich dokumentów, określonych w umowie i OPZ.  

 
12. WYMAGANIA – PODWYKONAWCY  

12.1. W ramach kontroli związanej z podwykonawcami Wykonawcy robót Konsultant będzie 
zobowiązany do: 

a) weryfikacji i opiniowania projektów umów z podwykonawcami – opinia powinna uwzględniać w 
szczególności: 
� potwierdzenie zgodności przedmiotu umowy z podwykonawcą z zawartą umową z Wykonawcą 

robót, 
� opinię w zakresie terminów realizacji umowy, w tym w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo – 

finansowego, 
� opinię w zakresie wynagrodzenia, w odniesieniu do oferty Wykonawcy robót, 
� umowa z podwykonawcą nie moŜe obejmować zobowiązań wykraczających poza umowę 

z Wykonawcą robót, 
� weryfikację terminów płatności, 
� potwierdzenie, Ŝe doświadczenie podwykonawcy odpowiada wymogom z SIWZ. 

b) prowadzenia zestawienia pozwalającego na identyfikację podwykonawców Wykonawcy robót 
budowlanych i zakresu prac przez nich wykonanych; 

c) prowadzenia rejestru podwykonawców Wykonawcy robót budowlanych, podejmowanie działań 
kontrolnych i prowadzenie monitoringu podwykonawców, sprawdzanie prawidłowości i kompletności 
wniosków dotyczących zatwierdzenia podwykonawców wykonawcy robót budowlanych, a w 
szczególności wartości i zakresu rzeczowego wykonywanych prac przez podwykonawcę wykonawcy 
robót budowlanych;  

d) wspomagania Zamawiającego w prowadzeniu rozliczeń związanych z potrzebami zaspokojenia 
podwykonawców wykonawcy Robót budowlanych, w przypadku, gdyby naleŜności tych podmiotów nie 
zostały przez wykonawcę robót budowlanych uregulowane; 

e) prowadzenia rejestru rozliczeń Wykonawcy robót budowlanych z Podwykonawcami lub dalszymi 
Podwykonawcami. Rejestr rozliczeń winien być sporządzony w oparciu o dostarczone przez Wykonawcę 
kopie faktur VAT lub rachunków wystawionych przez Wykonawcę, oraz przez Podwykonawców lub 
dalszych Podwykonawców. Rejestr rozliczeń jest materiałem pomocniczym do kontroli uregulowania 
przez Wykonawcę robót naleŜności, wynikających z umów zawartych pomiędzy Wykonawcą robót 
a Podwykonawcami. Rejestr winien w szczególności zawierać: 
• informację o fakturach VAT lub rachunkach (Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy), 
• zestawienie rozliczanych robót, sporządzonym w oparciu o TER, 
• termin wystawienia i zapłaty faktury VAT lub rachunku w odniesieniu do oświadczeń 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców o otrzymaniu naleŜnego wynagrodzenia. 
12.2. Konsultant będzie zobowiązany do kontroli pracy podwykonawców i kaŜdorazowego 

niezwłocznego informowania Zamawiającego o prowadzeniu robót przez podwykonawcę nie 
zgłoszonego bądź nie zatwierdzonego, a takŜe kontroli uregulowania przez Wykonawcę robót 
naleŜności, wynikających z umów zawartych pomiędzy Wykonawcą robót a podwykonawcami.  

12.3. Rejestr i sprawozdanie z kontroli podwykonawców w zakresie określonym w Umowie i OPZ 
będzie przedstawiany w kaŜdym Raporcie miesięcznym. 

12.4. Konsultant zobowiązany jest uzgodnić i akceptować, wraz z projektem Umowy 
podwykonawczej, formę i treść wewnętrznego Protokołu odbioru częściowego lub końcowego 
słuŜącego do rozliczenia robót budowlanych między Wykonawcą, a Podwykonawcą lub dalszym 
Podwykonawcą. Protokół ten będzie potwierdzał prawidłowe wykonanie robót objętych umową 
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podwykonawczą i winien być potwierdzony przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy oraz 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy  

12.5. Konsultant zobowiązany jest zatwierdzać wewnętrzny Protokół odbioru częściowego lub 
końcowego wykonanych robót przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, złoŜony przez 
Wykonawcę robót budowlanych wraz z rozliczeniem miesięcznym lub końcowym. Protokół ten winien 
być potwierdzony przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy oraz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy. 

 
13. WYMAGANIA – ROSZCZENIA WYKONAWCY ROBÓT I STRON TRZECICH 

13.1. W trakcie realizacji robót budowlanych oraz w okresie gwarancyjnym InŜynier Kontraktu 
będzie zobowiązany do: 

a) zapobiegania i identyfikowania wszędzie tam, gdzie jest to moŜliwe, ryzyka powstania potencjalnych 
roszczeń ze strony Wykonawcy robót budowlanych i stron trzecich i informowania o nich 
Zamawiającego; 

b) informowania Zamawiającego o wszystkich występujących i przewidywanych problemach, związanych z 
roszczeniami Wykonawcy robót i stron trzecich i wnioskowanie o podjęcie działań zapobiegawczych 
lub/i naprawczych, w celu ich przezwycięŜenia, z przedstawieniem propozycji sposobu zapobiegania 
tym roszczeniom lub ich rozwiązania, w zakresie kompetencji; 

c) powiadomienia Zamawiającego o rozbieŜnościach pomiędzy przekazaną dokumentacją projektową a 
stanem faktycznym na terenie budowy na kaŜdym etapie realizacji zadania i potencjalnych 
zagroŜeniach i związanych z tym roszczeniach Wykonawcy robót/osób trzecich; 

d) zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach roszczeniowych i pisemnym przedstawieniu 
przedmiotowego stanowiska Zamawiającemu w ustalonym terminie; 

e) udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń Wykonawcy robót budowlanych i osób 
trzecich wraz z propozycją ich rozstrzygnięcia; 

f) niezwłocznego rozliczenia umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia, rozwiązania 
lub odstąpienia Wykonawcy robót wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji; 

13.2. W przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym a Wykonawcą robót 
budowlanych, dotyczący realizacji zadania, InŜynier Kontraktu zapewni niezwłocznie wsparcie 
Zamawiającemu poprzez przedstawienie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących tematu 
sporu i w razie potrzeby będzie uczestniczył w procesie; 

 
14. WYMAGANIA ZWIĄZANE Z DOFINANSOWANIEM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ 

InŜynier Kontraktu będzie zobowiązany do sprawowania kontroli rozliczeń finansowych, w szczególności w 
zakresie: klasyfikacji kosztów z kaŜdej wystawionej przez Wykonawcę robót budowlanych faktury na 
koszty kwalifikowane i niekwalifikowane, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. 
 
14.1. Zadanie nr 1 uzyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 ÷ 2020. 
14.2. Konsultant będzie zobowiązany stosować się do wszelkich przepisów Unii Europejskiej, 

związanych z dofinansowaniem projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 ÷ 2020 oraz 
zapisów umowy o dofinansowanie ze środków unijnych, a takŜe będzie egzekwował ich 
przestrzeganie przez Wykonawcę robót budowlanych. 

14.3. Kopia umowy o dofinansowanie wraz z wnioskiem o dofinansowanie zostanie przekazana 
Konsultantowi oraz Wykonawcy robót budowlanych. Konsultant będzie wspierał Zamawiającego w 
realizacji obowiązków, wynikających z dofinansowania ze środków unijnych i będzie zobowiązany w 
szczególności do: 

a) stosowania obowiązującego zestawu znaków graficznych, zgodnie z wytycznymi Instytucji 
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014 ÷ 2020. 
PowyŜsze dotyczy wszystkich dokumentów wytworzonych w związku z realizacją zadania; 

b) realizacji działań, związanych z promocją projektu, wynikających z procedur współfinansowania 
projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach RPO WSL na lata 2014 
÷ 2020, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dostępnymi na stronie internetowej www.rpo.slaskie.pl 
oraz udziału w prowadzonych przez Zamawiającego działaniach wyjaśniających, informacyjnych 
i promocyjnych, związanych z realizacją projektu,  

c) bieŜącej kontroli rozliczeń finansowych, w szczególności w zakresie bieŜącej kontroli realizacji 
inwestycji w zakresie rzeczowo – finansowym oraz kontroli prawidłowości wystawiania faktur, 
w zakresie zgodnym z umową na roboty budowlane i umową o dofinansowanie projektu; 

d) opracowywania danych/analiz/dokumentów, niezbędnych do rozliczania środków EFRR w zakresie 
zgodnym z umową o dofinansowanie ze środków unijnych; ww. dane powinny być dostarczane 
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Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej, w terminach wyznaczonych przez 
Zamawiającego, umoŜliwiających prawidłowe i terminowe złoŜenie wniosku o płatność; 

e) klasyfikacji kosztów z kaŜdej wystawionej przez Wykonawcę robót budowlanych faktury na koszty 
kwalifikowane i niekwalifikowane oraz przypisywanie ich do odpowiedniej kategorii wydatków, zgodnie 
z zasadami dotyczącymi projektów współfinansowanych ze środków unijnych w ramach RPO WSL na 
lata 2014 ÷ 2020, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dostępnymi na stronie internetowej 
www.rpo.slaskie.pl. Kwota brutto widniejąca na fakturze powinna zostać rozpisana na odpowiednie 
kategorie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych.  

f) przygotowania terminowego rozliczenia końcowego zadania wraz z opracowaniem danych do wniosku 
o płatność końcową;  

g) czynnego uczestnictwa w kontrolach w trakcie realizacji projektu, a takŜe w okresie trwałości, na kaŜde 
wezwanie Zamawiającego; 

14.4. Zamawiający zastrzega sobie dostęp do wszelkiej dokumentacji dotyczącej realizacji zadania, 
posiadanej przez InŜyniera Kontraktu na kaŜdym etapie realizacji robót budowlanych. W 
szczególności dotyczy to sytuacji, w której odbywać się będzie jakakolwiek kontrola projektu przez 
uprawnione do tego instytucje. 

 
15. INNE UWAGI 

15.1. W trakcie realizacji robót budowlanych InŜynier Kontraktu nie ma upowaŜnienia do: 
a) przyznania części robót budowlanych lub odcinka robót innemu Wykonawcy, nie moŜe zwolnić 

którejkolwiek ze stron z obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, wynikających z umowy na 
roboty budowlane, 

b) zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego, 
c) zatwierdzania robót wykraczających poza zamówienie podstawowe na roboty budowlane; 

15.2. W trakcie realizacji robót budowlanych InŜynier Kontraktu ma prawo wnioskować do 
Zamawiającego o: 

a) wydanie polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót budowlanych; 
b) przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezaleŜnego inspektora, jeŜeli 

byłoby to wymagane okolicznościami; 
c) zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej, w przypadku gdy Wykonawca robót budowlanych nie usunie 

ich w wyznaczonym terminie; 
d) zmianę terminu wykonania robót w umowie na roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie wynika z winy 

czy zaniedbań Wykonawcy robót budowlanych; 
e) akceptację propozycji Wykonawcy robót budowlanych odnośnie zmiany Kierownictwa Wykonawcy robót 

budowlanych na inne niŜ wskazane w ofercie Wykonawcy robót budowlanych, lecz o kwalifikacjach 
i doświadczeniu zgodnym z ofertą i wymogami określonymi w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia; 

f) zmianę przez Wykonawcę robót budowlanych Programu Zapewnienia Jakości, harmonogramu rzeczowo 
– finansowego Wykonawcy robót budowlanych; 

g) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej; 
 
16. WYMAGANIA – ETAP PO ZAKOŃCZENIU ROBÓT BUDOWLANYCH 

16.1. Po zakończeniu robót budowlanych przedstawiciel Konsultanta – InŜynier Kontraktu będzie 
zobowiązany do:  

a) sprawdzenia wszystkich niezbędnych dokumentów niezbędnych do odbioru końcowego robót, 
wymaganych niniejszym opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami umowy, a takŜe zgłoszenia 
Zamawiającemu gotowości do przejęcia całości robót budowlanych. Po zgłoszeniu przez Wykonawcę 
robót zakończenia budowy, Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego robót. InŜynier 
Kontraktu jest zobowiązany powiadomić o odbiorze wszystkie zainteresowane strony. W odbiorze 
końcowym robót Konsultant uczestniczy wraz ze swoimi pracownikami (w przypadku stwierdzenia wad 
w trakcie odbioru, zostaną przerwane czynności odbiorowe, a ich wznowienie następuje po usunięciu 
przez Wykonawcę robót budowlanych wszystkich stwierdzonych wad); 

b) pozyskania od Wykonawcy robót budowlanych operatu kolaudacyjnego wraz z jego sprawdzeniem, w 
tym pełnej dokumentacji powykonawczej z wszystkimi wymaganymi rysunkami roboczymi i 
warsztatowymi oraz wszystkimi dokumentami stworzonymi w trakcie i w celu realizacji inwestycji 
(łącznie z pomiarami geodezyjnymi naniesionymi na plany sytuacyjne), a następnie przekazanie do 
Zamawiającego; kaŜda strona dokumentacji powykonawczej powinna być podpisana przez Kierownika 
budowy oraz właściwych inspektorów nadzoru; 

c) dopilnowania przygotowania i przekazania przez Wykonawcę robót, dokumentów i uzyskania w imieniu 
Zamawiającego pozwolenia na uŜytkowanie obiektów oraz dokonania skutecznego zawiadomienia 
o zakończeniu robót budowlanych i zakończenia procedury dopuszczenia do ruchu. Dotyczy to zarówno 
zakończenia robót i pozwolenia na uŜytkowanie dla całości robót, jak i uzyskania pozwolenia na 
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uŜytkowanie wykonanych wcześniej obiektów. Dokumenty przygotowane przez Wykonawcę do WINB 
powinny być zweryfikowane przez Konsultanta i kompletne. Konsultant wystąpi odpowiednio wcześniej 
z wnioskiem do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach o udzielenie stosownego pełnomocnictwa 
w tym celu. InŜynier Kontraktu jest zobowiązany uczestniczyć w czynnościach odbiorowych, 
związanych z dopuszczeniem do ruchu oraz wszelkich kontrolach Inspektora Nadzoru Budowlanego; 

d) sprawdzenia dokumentów i potwierdzenia gotowości obiektu do komisyjnego odbioru końcowego 
kaŜdego z zadań wraz z przygotowaniem wszystkich niezbędnych w tym zakresie dokumentów; 
dokumenty pod rozliczenie końcowe budowy powinny być opisane jednoznacznie, Ŝe stanowią one 
rozliczenie końcowe; 

e) udziału w pracach inwentaryzacyjnych związanych z poniesionymi nakładami w ramach realizacji 
zadania oraz przygotowania dokumentów finansowych, związanych z rozliczeniem zadania jw. i 
przyjęcia do uŜytkowania aktywów trwałych; 

f) pozyskania od Wykonawcy i dostarczenia dokumentów dla obiektów mostowych 
związanych z ewidencją mostową, w zakresie: 

� wypełnionej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie 

sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów 

oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom, ksiąŜki obiektu mostowego 
– do 7 dni od dnia odbioru końcowego robót budowlanych; 

� wyodrębnionej dokumentacji powykonawczej dla obiektów mostowych, z potwierdzeniem wniesienia 
do zasobów geodezyjnych (wersja papierowa + płyta CD) – do 7 dni od dnia odbioru końcowego robót 
budowlanych; 

� projekt wniosku o nadanie JNI (dla kaŜdego obiektu mostowego) – do 5 dni od dnia wydania decyzji 
pozwolenie na uŜytkowanie; 

� karty obiektu mostowego (5 egz.) – dla obiektów, których rozpiętość teoretyczna przynajmniej 
jednego z przęseł jest większa niŜ 20 m lub całkowita długość obiektu jest równa 50 m lub większa – 
do 5 dni od dnia wydania decyzji pozwolenie na uŜytkowanie; 

 
16.2. Po zakończeniu realizacji inwestycji wykonać rejestrację video pasa drogowego w postaci plików 

filmowych: 
a) w formacie mov lub dav lub avi lub mp4 o rozdzielczości 2048 x 1536 pikseli z wykorzystaniem co 

najmniej 32 bitowej głębi kolorów (filmy w jakości HD), 
b) jednocześnie z 8 kamer: kamery głównej (widok do przodu), dwóch bocznych przednich– prawej (widok 

do przodu/prawa strona drogi) i lewej (widok do przodu / lewa strona drogi), tylnej (widok do tyłu), 
dwóch bocznych tylnych – prawej (widok do tyłu / prawa strona drogi) i lewej (widok do tyłu / lewa 
strona drogi) oraz kamer połoŜonych prostopadle do osi jezdni (lewej i prawej) tzw. kamer zjazdowych. 

Rejestrację wideo naleŜy wykonać przy zachowaniu następujących warunków: 
a) zgodnie z kierunkiem przebiegu drogi (narastania pikietaŜa), 
b) pozycje kamer względem drogi (wysokość, kąt nachylenia) i ich parametry muszą być stałe dla 

wszystkich wykonanych filmów, 
c) videorejestracja musi odbywać się w porze dziennej oraz podczas sprzyjających warunków 

atmosferycznych tj. bez opadów deszczu, śniegu, widoczność nie moŜe być mniejsza niŜ 300m. nie 
dopuszczalna jest videorejestracja w przypadku zalegającego śniegu i błota pośniegowego w granicach 
pasa drogowego, 

d) kamera główna powinna być umieszczona na wysokości przynajmniej 2,5m. naleŜy wykluczyć odblask 
od szyby frontowej, 

e) w czasie realizacji filmu naleŜy wykonać pomiary, które umoŜliwią wyskalowanie obrazu umoŜliwiające 
pomiar szerokości i wysokości elementów znajdujących się w pasie drogowym drogi wojewódzkiej, 

f) dla zachowania jakości filmów maksymalna prędkość pojazdu rejestrującego to 40 km/h. 
Do filmów naleŜy dostarczyć pliki ze współrzędnymi GPS w formacie nmea.  
Komplet danych powinien być dostarczony na zewnętrznym dysku USB. 

 
16.3. Do obowiązków Konsultanta naleŜy równieŜ wykonanie: 

a) filmu z powietrza (drona) stanu przed realizacją inwestycji tzw. stanu zerowego, 
b) filmu z powietrza(drona) po zakończeniu inwestycji dla całego odcinka drogi po jego osi, filmowanie z 

wysokości ok. 50 m, pliki w formacie mov lub mp4. filmy w jakości 4K, 
c) do filmów naleŜy dostarczyć pliki ze współrzędnymi GPS w formacie nmea. 
 

17.  OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY Z KONSULTANTEM 

17.1. Zamawiający zobowiązani będzie do: 
a) zapewnienia prawa dysponowania terenem, na którym będą prowadzone roboty budowlane, w 
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zakresie decyzji ZRID, z zastrzeŜeniem wymagań dla nieruchomości podlegających ograniczeniu w 
korzystaniu; 

b) przekazania InŜynierowi Kontraktu dokumentacji, niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia, 
a będącej w posiadaniu Zamawiającego; 

c) zapewnienia pomocy w załatwianiu spraw formalnych, w zakresie gdzie udział Zamawiającego jest 
przewidziany prawem lub teŜ udzielenia Konsultantowi przez Zamawiającego odpowiednich 
pełnomocnictw do reprezentacji formalnej w tych sprawach;  

d) zapewnienie wsparcia i wyjaśnień ze strony projektantów w zakresie opracowań projektowych; 
e) wyznaczenia osób powołanych do sprawowania funkcji kierowniczych ze strony Zamawiającego przy 

realizacji umowy. 
 

18. LOGISTYKA I ROZKŁAD W CZASIE 

18.1. Zadanie będzie realizowane w Polsce. Funkcje związane z wykonywaniem zadań Konsultanta 
pełnione będą na terenie miejscowości Wisła i Ustroń, w powiecie cieszyńskim. 

18.2. Przewidywany termin zakończenia świadczenia usługi Konsultanta – zgodnie z pkt 6 OPZ. 
Zamawiający dopuszcza wydłuŜenie czasu realizacji usługi, w szczególności w przypadku zmiany 
terminu wykonania umowy, zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych 
i zmiany terminu zakończenia robót budowlanych. 

 
19. PERSONEL I CZAS PRACY 

19.1. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie powierzona osobom wskazanym w ofercie 
Konsultanta niniejszego zamówienia, na formularzu stanowiącym załącznik do SIWZ oraz osobom 
spełniającym określone w SIWZ minimalne wymagania, a takŜe osobom stanowiącym personel 
pomocniczy, w skład którego powinny wchodzić co najmniej: inspektor nadzoru branŜy mostowej, 
sanitarnej, telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej, inspektor ds. rozliczeń (osoba z 
doświadczeniem w rozliczaniu inwestycji, w tym w zakresie inwestycji dofinansowanych ze środków 
UE), geodeta (lub geodeci) z uprawnieniami w zakresie 1), 2) i 4), geolog z uprawnieniami w 
kategoriach: IV lub V oraz VI lub VII, geotechnik, pracownik biurowy. KaŜdą z tych osób naleŜy 
zgłosić do Zamawiającego, przedstawiając jej doświadczenie zawodowe w zgłaszanej branŜy 
(minimum 2 letnie doświadczenie na deklarowanym stanowisku). Wykonawca ma obowiązek 
skierowania i zaangaŜowania do wykonania przedmiotu zamówienia niezbędnej ilości osób, stosownie 
do zakresu rodzaju prac oraz wymiaru czasu pracy umoŜliwiającej wykonanie umowy zgodnie z jej 
przedmiotem i treścią. 

19.2. Konsultant dla wykonania swoich obowiązków ustanowi InŜyniera Kontraktu oraz zespół 
inspektorów nadzoru, obejmujący inŜynierów branŜowych oraz niezbędnych specjalistów, zdolnych do 
prowadzenia powierzonych zadań i uprawnionych do prowadzenia nadzoru inwestorskiego, zgodnie 
z przepisami ustawy Prawo budowlane, wymaganiami OPZ i umowy, i w zgodzie z postanowieniami 
zezwoleń na realizację robót budowlanych. Inspektorzy nadzoru pełnić będą obowiązki wynikające 
m.in. z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane. InŜynier Kontraktu będzie koordynował czynności 
inspektorów nadzoru, zgodnie z art. 27 ww. ustawy. Nadzór nad robotami będzie obejmował 
wszystkie roboty konieczne do wykonania danego zadania.  

19.3. Osobą odpowiedzialną za kierowanie zespołem inspektorów nadzoru, nadzorujących roboty 
budowlane, będzie InŜynier Kontraktu. Zamawiający nie dopuszcza przekazania jakichkolwiek 
obowiązków i uprawnień InŜyniera Kontraktu, innym członkom zespołu nadzoru.  

19.4. Zamawiający wymaga aby minimalny czas pobytu InŜyniera Kontraktu na budowie zapewniał 
sprawną realizację zadania i musi być dostosowany do realizowanego zadania. Czas pracy powinien 
być dostosowany do potrzeb pełnionej funkcji przy realizowanym zadaniu, z uwzględnieniem 
spełnienia wymagań zawartej umowy i OPZ, w tym pkt 19.7. Praca InŜyniera Kontraktu nie moŜe 
powodować opóźnień w realizacji robót budowlanych, w związku z nieprawidłową pracą Konsultanta. 
Czas pracy InŜyniera Kontraktu powinien obejmować równieŜ wszystkie niezbędne prace przy 
realizacji zadania, w tym wynikające z ustaleń z rad technicznych, notatek, ustaleń, spotkań, itp. 

19.5. Zamawiający wymaga takiej organizacji pracy Konsultanta, aby nie powodował on przerw w 
prowadzeniu robót budowlanych i zobowiązuje Konsultanta do bezzwłocznego przystępowania do 
odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót budowlanych. 

19.6. Zamawiający wymaga, aby osoba wskazana na stanowisko InŜyniera Kontraktu oraz 
co najmniej jedna osoba wskazana na stanowisko inspektora nadzoru robót drogowych: 
1) była zatrudniona przez Konsultanta do wyłącznej obsługi niniejszego zadania (tzn. 

osoba ta nie moŜe wykonywać jakichkolwiek czynności, ani pełnić jakichkolwiek 
funkcji związanych z innymi zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi przez 
Zamawiającego), 
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2) nie wykonywała na rzecz innych niŜ Konsultant podmiotów jakichkolwiek czynności, 
ani nie pełniła jakichkolwiek funkcji związanych z innymi zadaniami inwestycyjnymi 
realizowanymi przez Zamawiającego, 

- Konsultant wskaŜe te osoby i na kaŜde wezwanie Zamawiającego będzie składał 
oświadczenie w tym zakresie. Zamawiający będzie uprawniony do weryfikacji złoŜonego 
oświadczenia. Na wypadek niewykonania lub nienaleŜytego wykonania niniejszych wymagań 
przez Konsultanta zastrzeŜona została kara umowna. 
19.7. Zamawiający wymaga: 

1) ciągłej obecności osoby wskazanej na stanowisko InŜyniera Kontraktu na budowie 
(w godzinach pracy Wykonawcy robót) przez co najmniej 3 godzin dziennie, przy 
czym obecność musi przypadać w godzinach od 8:00 –16:00. Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do weryfikacji obecności InŜyniera Kontraktu na budowie. Na wypadek 
niewykonania lub nienaleŜytego wykonania tego obowiązku przez Konsultanta 
zastrzeŜona została kara umowna. 

2) ciągłej obecności (w godzinach pracy Wykonawcy robót) co najmniej jednego 
inspektora nadzoru robót drogowych na budowie. Inspektorzy branŜowi powinni być 
obecni na budowie w okresach prowadzenia robót branŜowych, w tym podczas badań oraz 
odbiorów, w zaleŜności od specjalności, stosownie do wymagań technologicznych 
prowadzonych robót. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji obecności 
inspektorów nadzoru robót drogowych na budowie. Na wypadek niewykonania lub 
nienaleŜytego wykonania tego obowiązku przez Konsultanta zastrzeŜona została 
kara umowna. 

19.8. Wszyscy pracownicy na terenie budowy zobowiązani są do noszenia w widocznym miejscu 
identyfikatorów zawierających minimum zdjęcie, imię i nazwisko oraz pracodawcę. 

19.9. Obecność pracowników Konsultanta będzie potwierdzana na liście obecności, znajdującej się 
na budowie. 

19.10. Konsultant powinien ocenić swoje potrzeby i zatrudnić zespół wystarczający na wykonanie 
wszystkich obowiązków wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia. Jeśli Konsultant uzna, Ŝe 
zaproponowany przez Zamawiającego skład personelu nie pozwala na wypełnienie obowiązków 
omówionych w opisie przedmiotu zamówienia, powinien przewidzieć zatrudnienie dodatkowych osób, 
których wynagrodzenie naleŜy uwzględnić w wycenie usługi. Personel, podany przez Konsultanta w 
ofercie nie wyczerpuje wymagań dla rzetelnego wypełnienia zobowiązań i winien być traktowany jako 
minimalne wymogi Zamawiającego. 

19.11. Konsultant powinien zaproponować w trakcie realizacji usługi personel pomocniczy, potrzebny 
do wykonania wszystkich zadań, zawartych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. Skład, 
specjalności i doświadczenie zaproponowanego zespołu personelu pomocniczego oceniany będzie w 
trakcie realizacji świadczenia usługi Konsultanta dla niniejszego zadania. 

19.12. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości łączenia poszczególnych stanowisk personelu oraz 
delegowania obowiązków związanych ze stanowiskiem członka personelu na innych członków 
personelu. 

19.13. Zmiana członków personelu Konsultanta, w uzasadnionych przypadkach, moŜe nastąpić 
jedynie po uzyskaniu przez Konsultanta pisemnej zgody Zamawiającego, na osobę spełniającą 
wymagania SIWZ. 

19.14. Konsultant powinien dostarczyć swoim inspektorom niezbędne wsparcie i pomoc techniczną 
ze strony innych specjalistów czy rzeczoznawców, która moŜe być niezbędna do właściwego 
świadczenia usługi Konsultanta oraz wykonania zadania (np. dodatkowi inspektorzy nadzoru, radca 
prawny, osoba znająca przepisy i praktyczne zastosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych, 
hydrolog, dendrolog, archeolog, specjalista ds. telekomunikacji, specjalista ds. przyrody, specjalista 
ds. BHP, informatycy, personel pomocniczy, kierowcy, itp.). KaŜdorazowo kiedy będzie tego wymagać 
sytuacja bądź na Ŝądanie Zamawiającego, Konsultant włączy niezbędne osoby, celem prawidłowej 
realizacji zadania. Koszty operacyjne i wynagrodzenie całego personelu są zawarte w wycenie usługi 
Konsultanta. 

19.15. W celu uniknięcia opóźnień w realizacji robót budowlanych, podczas nieobecności InŜyniera 
Kontraktu lub jakiegokolwiek inspektora nadzoru, wynikającej np. z okresu wakacyjnego lub choroby, 
Konsultant zapewni zastępstwo krótkoterminowe, na cały okres załoŜonej pracy InŜyniera Kontraktu 
lub inspektora nadzoru. Zastępstwo będzie zaproponowane uprzednio na piśmie wraz z opisem 
dotychczasowego doświadczenia zawodowego pracownika obejmującego zastępstwo, spełniającego 
wymagania dla danego stanowiska określone w SIWZ, do zaaprobowania przez Zamawiającego. 

19.16. Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie naleŜne członkom zespołu Konsultanta z tytułu pracy w 
godzinach nadliczbowych, nocnych i w dni wolne od pracy, nie będzie podlegało odrębnej zapłacie 
przez Zamawiającego i Konsultant powinien je uwzględnić w wycenie usługi. 

19.17. Personel Konsultanta będzie wykonywał swoje obowiązki z naleŜytą starannością, 
a w szczególności będzie: 
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a) dokumentował decyzje i rozstrzygnięcia, mające wpływ na realizację zadania; 
b) dbał o kompletność korespondencji i prawidłowość przedstawionej dokumentacji; 
c) nie dopuszczał do sytuacji, w których jego działania lub zaniechania będą stanowiły podstawę 

do roszczeń Wykonawcy robót budowlanych; 
d) dokumentował obecność na terenie budowy podpisem na liście obecności. Lista obecności 

personelu Konsultanta winna być prowadzona na bieŜąco i winna być dostępna dla 
Zamawiającego (dowolny przedstawiciel) na zapleczu budowy oraz przedłoŜona na kaŜde 
Ŝądanie Zamawiającego. 

19.18. W okresie trwania zadania Konsultant na własny koszt i ryzyko przeprowadzi rozpoznanie 
warunków panujących w miejscowości Wisła i Ustroń i na terenie budowy oraz zagwarantuje dla 
swojego personelu, w ramach oferowanej ceny ofertowej: 

a) koszty administracyjne zatrudnienia inspektorów nadzoru, koszty związane z dojazdem do 
pracy tak w Polsce jak i z/do kraju macierzystego, zakwaterowanie, diety, urlop, ubezpieczenie 
medyczne i inne wydatki związane z zatrudnieniem inspektorów nadzoru; 

b) transport lokalny na terenie budowy; 
c) inne świadczenia wynikające z przepisów i obowiązków wykonywanych na budowie. 

19.19. Po podpisaniu umowy, Konsultant przedstawi Zamawiającemu organizację zespołu w 
powiązaniu z czasem pracy i obowiązkami przydzielonymi poszczególnym pracownikom; 

19.20. W sytuacjach wyjątkowych, w przypadku nieobecności osoby ze strony Konsultanta (np. w 
spotkaniu czy w radzie technicznej), naleŜy zgłosić taki fakt do Zamawiającego i podać dane osoby 
zastępującej, która będzie uczestniczyć w spotkaniu. Dotyczy to w szczególności nieobecności 
InŜyniera Kontraktu na radzie technicznej czy inspektorów nadzoru w ustalonych spotkaniach. W 
takim wypadku informację naleŜy przekazać do Zamawiającego najpóźniej do godz. 15 dnia 
poprzedniego. 

19.21. W sytuacjach wyjątkowych, w przypadku nieobecności osoby ze strony Konsultanta 
(np. w spotkaniu czy w radzie technicznej), naleŜy zgłosić taki fakt do Zamawiającego i podać dane 
osoby zastępującej, która będzie uczestniczyć w spotkaniu. Dotyczy to w szczególności nieobecności 
InŜyniera Kontraktu na radzie technicznej czy inspektorów nadzoru w ustalonych spotkaniach. 
W takim wypadku informację naleŜy przekazać do Zamawiającego najpóźniej do godz. 15 dnia 
poprzedniego. Zastępstwo będzie zaproponowane przez Konsultanta uprzednio wraz z opisem 
dotychczasowego doświadczenia zawodowego pracownika obejmującego zastępstwo, spełniającego 
wymagania dla danego stanowiska określone w SIWZ, celem zaaprobowania przez Zamawiającego. 
Dopiero po  zaaprobowaniu przez Zamawiającego osoby wskazanej do wykonywania zastępstwa, 
nieobecność osoby zastępowanej ze strony Konsultanta będzie uznana za usprawiedliwioną. 

19.22. W przypadku niewykonywania lub nienaleŜytego wykonywania obowiązków przez którąkolwiek 
osobę wchodzącą w skład personelu Konsultanta lub niespełniania przez tą osobą jakichkolwiek 
wymagań zastrzeŜonych przez Zamawiającego, Zamawiający zaŜąda od Konsultanta zmiany 
personelu, a Konsultant przedstawi niezwłocznie osobę spełniającą wymagania SIWZ. Na wypadek 
niewykonania lub nienaleŜytego wykonania niniejszych wymagań przez Konsultanta 
zastrzeŜona została kara umowna. 

  
20. WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 

20.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Konsultanta lub podwykonawcę przy realizacji 
przedmiotu zamówienia osób na podstawie umowy o pracę zgodnie z pkt 20.3. Wykonawca – 
Konsultant zobowiązany jest złoŜyć oświadczenie, Ŝe osoby, zatrudnione na podstawie umowy o 
pracę są zatrudnione przez Wykonawcę – Konsultanta lub podwykonawcę na podstawie umowy o 
pracę. Oświadczenie to Konsultant składa przed przystąpieniem do wykonania usługi oraz jako 
załącznik do kaŜdego zestawienia wykonanych w danym okresie rozliczeniowym usług oraz na kaŜde 
Ŝądanie Zamawiającego. 

20.2. Konsultant będzie zobowiązany do codziennego prowadzenia i comiesięcznego (do 5-go dnia 
następnego miesiąca) dostarczania przedstawicielowi Zamawiającego list obecności zawierających 
imiona, nazwiska i podpisy osób wykonujących w danym dniu czynności w zakresie przedmiotu 
zamówienia, w szczególności osób wykonujących prace na podstawie umowy o pracę. Osoby 
wykonujące prace na podstawie umowy o pracę powinny być zgodne z Wykazem, o którym mowa w 
pkt 20.1 OPZ. Miesięczną listę obecności osoby wykonujące czynności w ramach umowy, w tym pracę 
na podstawie umów o pracę podpisują własnoręcznie, kaŜdego dnia kiedy jest ona wykonywana, 
zgodnie z niniejszym OPZ i umową, przed przystąpieniem do pracy. Listę obecności naleŜy prowadzić 
w formie papierowej, na terenie budowy. Ponadto lista ta ma być udostępniona przedstawicielowi 
Zamawiającego na kaŜde jego Ŝądanie. Miesięczne listy obecności mają w szczególności zawierać: 
miesiąc którego dotyczą, narastająco kolejne dni miesiąca, imiona i nazwiska osób wykonujących 
pracę na podstawie umów o pracę, imiona i nazwiska osób wykonujących czynności w ramach umowy 
wraz z własnoręcznymi podpisami obecności, w dniach obecności i pełnienia czynności związanych ze 
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świadczeniem usług Konsultanta, rodzaj wykonywanych prac przez daną osobę w odniesieniu do 
wymagań OPZ, imię nazwisko i podpis zatwierdzającego listę obecności (umocowany zgodnie z 
zawartą umową przedstawiciel Wykonawcy) oraz klauzulę: „Dane osób wymienione w niniejszej 
miesięcznej liście obecności są zgodne ze stanem faktycznym oraz Wykazem osób zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę” (Wykaz osób wg pkt 20.1). Zamawiający zgodnie z wzorem Umowy jest 
uprawniony do kontroli zgodności ww. listy obecności z Wykazem osób oraz stanem faktycznym. 
Niezgodność listy obecności z ww. Wykazem oraz niezgodność listy obecności ze stanem 
rzeczywistym skutkować będzie naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w umowie. 

 
 
Konsultant będzie zobowiązany do codziennego prowadzenia i comiesięcznego (do 5-go dnia następnego 
miesiąca) dostarczania przedstawicielowi Zamawiającego list obecności zawierających imiona, nazwiska, 
godziny rzeczywistej obecności i podpisy osób wykonujących w danym dniu czynności w zakresie 
przedmiotu zamówienia, w szczególności osób wykonujących prace na podstawie umowy o pracę. Osoby 
wykonujące prace na podstawie umowy o pracę powinny być zgodne z Wykazem, o którym mowa w pkt 
20.1 OPZ. Miesięczną listę obecności osoby wykonujące czynności w ramach umowy, w tym pracę na 
podstawie umów o pracę podpisują własnoręcznie, kaŜdego dnia kiedy jest ona wykonywana, zgodnie 
z niniejszym OPZ i umową, przed przystąpieniem do pracy. Listę obecności naleŜy prowadzić w formie 
papierowej, na terenie budowy. Ponadto lista ta ma być udostępniona przedstawicielowi Zamawiającego 
na kaŜde jego Ŝądanie. Miesięczne listy obecności mają w szczególności zawierać: miesiąc którego 
dotyczą, narastająco kolejne dni miesiąca, imiona i nazwiska osób wykonujących pracę na podstawie 
umów o pracę, imiona i nazwiska osób wykonujących czynności w ramach umowy wraz z własnoręcznymi 
podpisami obecności, w dniach obecności i pełnienia czynności związanych ze świadczeniem usług 
Konsultanta, rodzaj wykonywanych prac przez daną osobę w odniesieniu do wymagań OPZ, imię nazwisko 
i podpis zatwierdzającego listę obecności (umocowany zgodnie z zawartą umową przedstawiciel 
Wykonawcy) oraz klauzulę: „Dane osób wymienione w niniejszej miesięcznej liście obecności są zgodne ze 
stanem faktycznym oraz Wykazem osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę” (Wykaz osób wg pkt 
20.1). Zamawiający zgodnie z wzorem Umowy jest uprawniony do kontroli zgodności ww. listy obecności z 
Wykazem osób oraz stanem faktycznym. Niezgodność listy obecności z ww. Wykazem oraz niezgodność 
listy obecności ze stanem rzeczywistym skutkować będzie naliczeniem kar umownych w wysokości 
określonej w umowie. 
 
  
20.3. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę 
20.3.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca-Konsultant zatrudniał na podstawie umowę o pracę w 

wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadań, wszystkich pracowników fizycznych, 
biurowych i administracyjnych wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, z zakresu 
prac administracyjno–biurowych oraz sprzątania i ochrony. W przypadku gdy czynności w zakresie 
realizacji przedmiotu zamówienia zostaną powierzone do wykonania podwykonawcy, wymóg 
zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy pracowników podwykonawcy. 

20.3.2. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w zakresie czynności i osób o których 
mowa w akapicie 1 nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w 
rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane, w szczególności inspektorów nadzoru, a 
takŜe podwykonawców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  lub innych równowaŜnych rejestrów 
wykonujących osobiście i samodzielnie powierzone im czynności w zakresie realizacji zamówienia. 

20.3.3. Wykonawca-Konsultant jest zobowiązany zawrzeć w kaŜdej umowie o podwykonawstwo 
postanowienia zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
wszystkich osób, o których mowa w akapicie 1, z zastrzeŜeniem akapitu 2. 

20.3.4. Wykonawca-Konsultant zobowiązany jest złoŜyć oświadczenie, Ŝe osoby, o których mowa w 
akapicie 1 są zatrudnione przez Wykonawcę-Konsultanta lub podwykonawcę na podstawie umowy o 
pracę. Oświadczenie wskazane w zdaniu pierwszym Wykonawca-Konsultant składa przed 
przystąpieniem do wykonywania usługi oraz jako załącznik do kaŜdego zestawienia wykonanych w 
danym okresie rozliczeniowym usług oraz na kaŜdorazowe Ŝądanie Zamawiającego. 

20.3.5. Warunkiem dokonania przez Zamawiającego zapłaty kaŜdej części naleŜnego Wykonawcy-
Konsultantowi wynagrodzenia jest przedstawienie przez Wykonawcę-Konsultanta oświadczeń 
wskazanych w akapicie 4. 

20.3.6. W trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy-Konsultanta odnośnie spełniania przez Wykonawcę-Konsultanta lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w 
akapicie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
a) Ŝądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 
dokonywania ich oceny, 
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b) Ŝądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

20.3.7. W trakcie realizacji zamówienia na kaŜde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie Wykonawca-Konsultant przedłoŜy Zamawiającemu wskazane poniŜej dowody w 
celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę-
Konsultanta lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w akapicie 1 czynności w trakcie 
realizacji zamówienia: 
a) oświadczenie Wykonawcy-Konsultanta lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 
złoŜenia oświadczenia, wskazanie, Ŝe objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru 
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złoŜenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy-Konsultanta 
lub podwykonawcy; 
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę-Konsultanta lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 
czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy-Konsultanta lub podwykonawcy (wraz z 
dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeŜeli został sporządzony). Kopia umowy/umów 
powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w 
szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data 
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być moŜliwe do zidentyfikowania; 
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę-
Konsultanta lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 
na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę-Konsultanta lub 
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 
ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

20.3.8. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę-Konsultanta lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w akapicie 1 czynności, Zamawiający 
przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę-Konsultanta kar umownych. 

20.3.9. NiezłoŜenie przez Wykonawcę-Konsultanta w przewidzianym w Umowie lub wyznaczonym 
przez Zamawiającego terminie Ŝądanych przez Zamawiającego oświadczeń lub dowodów w celu 
potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę-Konsultanta wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę, traktowane będzie jako równoznaczne z niespełnieniem przez Wykonawcę-Konsultanta lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w 
akapicie czynności. 

20.3.10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę-
Konsultanta lub podwykonawcę Zamawiający moŜe zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy. 

 
21. BIURO I SPRZĘT KONSULTANTA  

21.1. Konsultant będzie utrzymywał przez cały czas trwania robót budowlanych biuro, wyposaŜone 
w sposób zapewniający prawidłową realizację całej umowy. Biuro powinno być odpowiednio 
umeblowane i wyposaŜone w sprzęt biurowy i telekomunikacyjny, zapewniający zespołowi 
Konsultanta dostęp do linii telefonicznych, faksu, Internetu. 

21.2. Pomieszczenia na terenie zaplecza budowy osobno dla Kierownika Projektu, osobno dla 
personelu Konsultanta zapewnia Wykonawca robót budowlanych. 

21.3. Biuro Konsultanta powinno być wyposaŜone w stosowną do ilości personelu ilość komputerów, 
drukarek, kserokopiarek, skanerów, aparatów fotograficznych i innego sprzętu, niezbędnego do 
wykonywania obowiązków opisanych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. Nie przewiduje się 
dostarczania Ŝadnego sprzętu dla Konsultanta przez Wykonawcę robót budowlanych. 

21.4. Koszt wyposaŜenia i utrzymania biura (wraz z opłatami za media, czynsz i połączenia 
telefoniczne), jak równieŜ wszelkie koszty związane z ubezpieczeniem i eksploatacją niezbędnych 
środków transportu będą pokryte przez Konsultanta i są traktowane jako wliczone w wycenę usługi. 
Koszt ubezpieczenia biura i jego wyposaŜenia, zabezpieczenia przeciwpoŜarowego i przed kradzieŜą 
poniesie Konsultant. 

21.5. Wykonawca niniejszego zamówienia wyposaŜy biura na koszt własny w niezbędne meble i 
sprzęt biurowy dla całego zespołu nadzoru. WyposaŜenie ww. pomieszczeń biurowych InŜyniera 
Kontraktu, musi zapewnić prawidłową realizację przedmiotowego projektu. InŜynier Kontraktu 
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zapewni we własnym zakresie, na własny koszt, podłączenia przedmiotowych pomieszczeń 
biurowych, we wszystkie niezbędne media warunkujące prawidłowe świadczenie usługi oraz będzie 
ponosił koszty ich utrzymania i eksploatacji. Konsultant wyposaŜy swój personel w niezbędny sprzęt, 
środki transportu i łączności, co najmniej w zakresie określonym poniŜej: 
Sprzęt: 

1. Zestaw komputerowy z licencjonowanym oprogramowaniem (na miejscu budowy) 
2. Drukarka formatu A4 i A3 
3. Skaner umoŜliwiający skanowanie w kolorze A4 i A3 
4. Kserokopiarka 
5. Aparat fotograficzny cyfrowy z moŜliwością nagrywania filmów 

Środki łączności: 
1. Telefony komórkowe 
2. Telefon i faks w biurze InŜyniera Kontraktu 
3. Dostęp do Internetu i poczty e-mail 

 
21.6. Ww. potencjał techniczny, przeznaczony zostanie wyłącznie do dyspozycji osób realizujących 

przedmiot zamówienia. Osoby zespołu nadzoru przebywające na budowie zaopatrzone będą 
w ubrania robocze lub ochronne ze stosownym oznaczeniem jednoznacznie identyfikującym 
pracowników nadzoru.  

 
22. RADY TECHNICZNE, RADY BUDOWY 

Rady techniczne na budowie odbywać się będą 1 raz w tygodniu, rady budowy – 1 raz w danym 
miesiącu. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość ustalenia składu osobowego uczestników organizowanych 
rad technicznych i rad budowy. Na radach Konsultant będzie zobligowany do raportowania wszystkich 
czynności, wynikających z dokumentów związanych z umową na roboty budowlane (w szczególności 
niniejszego OPZ) oraz podjętych przez Konsultanta zobowiązań, wynikających z warunków umowy i 
niniejszego OPZ. Protokół z rady technicznej/rady budowy powinien składać się m.in. z następujących 
zagadnień:  

1. omówienie i ocena stanu zaawansowania robót budowlanych, 
2. plan robót w okresie tygodniowym, miesięcznym, kwartalnym,  
3. postęp robót i płatności w podziale na kategorie robót, w powiązaniu z planem na kaŜdy miesiąc, 
4. realizacja harmonogramu robót, 
5. realizacja planu finansowego, 
6. harmonogram płatności na kolejne miesiące w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy robót 

budowlanych, 
7. raport pogodowy za miniony tydzień, 
8. organizacja ruchu i raport z przeglądu oznakowania na czas robót, 
9. ocena realizacji robót przez nadzór inwestorski, 
10. wprowadzone zmiany, 
11. wnioski o zatwierdzenie materiałów z informacją o zatwierdzeniu, 
12. BHP, 
13. ochrona środowiska, 
14. raport z działań promocyjnych projektu, 
15. sprawy inne, wolne wnioski, 
16. uwagi nadzoru (z potwierdzeniem wywiązywania się Wykonawcy robót z obowiązków, wynikających z 

zawartej umowy na roboty budowlane),  
17. dokumentacja fotograficzna (w tym załączona na płycie CD/DVD) z postępu robót budowlanych, 

wykonanych w danym miesiącu, w tym robót zanikających i ulegających zakryciu. 
W zaleŜności od potrzeb, Konsultant przedstawi propozycję uwzględnienia dodatkowych punktów i 

zagadnień do protokołu. Protokołowanie będzie odbywało się na bieŜąco na kaŜdej radzie technicznej/budowy, 
sporządzony protokół zostanie przekazany bezpośrednio po zakończeniu rady. Za sporządzenie protokołu 
odpowiada Konsultant. 

Zamawiający zobowiązuje Konsultanta do przygotowania krótkiej prezentacji multimedialnej z postępu 
robót w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo – finansowego (zaawansowanie rzeczowe, finansowe, 
dokumentacja fotograficzna, krótki film z postępu prac, itp.) i przedstawienia na kaŜdej radzie budowy. 

W kaŜdej radzie technicznej lub radzie budowy winien uczestniczyć InŜynier Kontraktu, inspektor 
nadzoru robót drogowych i mostowych oraz inspektorzy nadzoru w zakresie branŜ, dla których roboty są w 
toku. Radzie budowy/technicznej przewodniczy InŜynier Kontraktu. W przypadku braku InŜyniera Kontraktu 
podczas Rady budowy/technicznej Zamawiający wyznaczy kolejny termin tej Rady budowy/technicznej, w 
której personel Konsultanta winien bezwzględnie uczestniczyć. 
 
23. RAPORTY, DRUKI 
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23.1. Wykonawca niniejszego zamówienia ma obowiązek sporządzać raporty w czasie trwania 
umowy na roboty budowlane w zakresie i terminach określonych poniŜej. Raporty będą składane do 
Zamawiającego, celem zatwierdzenia. 

 
1) Raport początkowy . 
W terminie 4 tygodni od dnia podpisania umowy na świadczenie usługi Konsultanta, InŜynier Kontraktu, 
przedłoŜy do Zamawiającego, raport początkowy, zawierający komentarz, dotyczący ogólnej organizacji 
budowy, zidentyfikuje ryzyka i potencjalne problemy, które mogą wystąpić podczas realizacji zadania z 
propozycją sposobu ich rozwiązania. Raport będzie zawierać równieŜ opinię w zakresie dokumentacji 
projektowej.  
 
2) Raporty miesięczne  
InŜynier Kontraktu przez cały okres trwania usługi sporządza raporty miesięcznie. KaŜdy raport miesięczny 
będzie wyszczególniał wykonane przez inspektorów prace i kontrolne badania laboratoryjne oraz będzie 
informował o postępie robót budowlanych, poziomie jakości robót, sprawach finansowych i występujących 
problemach w realizacji umowy na roboty budowlane i rozwiązaniach tych problemów. Raport będzie 
zawierał m.in.: 

a) opis postępu robót i powstałych problemów oraz rozwiązania tych problemów; 
b) zaangaŜowanie sił i środków Wykonawcy robót budowlanych; 
c) raport pogodowy dla dni, w których prowadzone były roboty budowlane; 
d) zaangaŜowanie rzeczowe i finansowe w odniesieniu do harmonogramu; 
e) postęp robót i płatności w podziale na kategorie robót w powiązaniu z planem na kaŜdy miesiąc; 
f) harmonogram płatności na kolejne miesiące w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych 

oraz Konsultanta; 
g) raport z działań promocyjnych (po uzyskaniu dofinansowania projektu), 
h) graficzne przedstawienie postępu robót w powiązaniu z harmonogramem; 
i) fotografie dokumentujące postęp robót wykonane w sposób pozwalający na porównanie postępu robót; 
j) wykaz zatwierdzonych i nie zatwierdzonych podwykonawców oraz sprawozdanie z kontroli pracy 

podwykonawców; 
k) informację o protokołach konieczności (zatwierdzonych i nie zatwierdzonych); 
l) aktualne szacunki kosztu końcowego na róŜnych etapach wdraŜania i trwania zadania, 

m) wyniki kontroli finansowej zadania i związane z nim rozliczenia; 
n) wykaz roszczeń i sposób ich rozpatrzenia; 
o) sprawozdanie z wywiązywania się z obowiązków Konsultanta, o których mowa w niniejszym OPZ. 

KaŜdy raport miesięczny Konsultanta powinien zawierać harmonogram płatności na kolejne miesiące 
zarówno w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych, jak i Konsultanta. Na podstawie 
danych przedstawionych w raporcie, Zamawiający będzie zabezpieczał środki finansowe i realizował 
płatności naleŜne Wykonawcy robót oraz Konsultantowi. 

 
W zaleŜności od potrzeb, Konsultant przedstawi propozycję uwzględnienia dodatkowych zagadnień do 

raportu. 
 

3) Raport techniczny 
Przedstawiciel Konsultanta, InŜynier Kontraktu przygotuje (wtedy, kiedy będzie to konieczne lub na 
Ŝądanie Przedstawiciela Zamawiającego) raport, informujący o problemach technicznych, jakie wystąpiły w 
trakcie realizacji robót budowlanych. Taki raport będzie wymagany, kiedy wystąpią powaŜne zmiany w 
dokumentacji projektowej oraz odstępstwa od harmonogramu robót budowlanych lub wymagań 
dokumentacji projektowej. Raport techniczny powinien zawierać m.in.: 

a) załoŜenia, w oparciu o które została opracowana dokumentacja projektowa; 
b) zestawienie wszystkich nowych załoŜeń projektowych konieczne do oceny zaproponowanej zmiany; 
c) zestawienie rysunków powykonawczych pokazujących lokalizację i szczegółowe wymiary wszystkich 

robót do dnia sporządzenia raportu; 
d) kopie wszystkich wcześniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian; 
e) kopie kalkulacji cen jednostkowych oferty Wykonawcy robót budowlanych, które będą występowały 

w związku z wprowadzona zmianą; 
f) opis przyjętych projektowych załoŜeń i róŜnice w załoŜeniach projektowych w stosunku 

do oryginalnych, ofertowych rozwiązań; 
g) nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadające proponowanym zmianom projektowym 

w porównaniu z ofertą Wykonawcy robót budowlanych; 
h) rysunki pokazujące dokładną lokalizację proponowanych zmian projektowych; 

 
4) Raporty dotyczące sporu 
InŜynier Kontraktu przedłoŜy Zamawiającemu „Raporty dotyczące sporu”: 



Strona 23 z 25 
 

a) w kaŜdym wypadku gdy w trakcie realizacji usługi zostanie wszczęty spór między Zamawiającym a 
Wykonawcą robót budowlanych, dotyczący realizacji zadania, 

b) po wykonaniu zadania i załatwieniu wszystkich spraw spornych, jakie wystąpiły w trakcie realizacji, w 
których Wykonawca robót budowlanych co prawda nie wszczął sporu sądowego, ale nie zgodził się ze 
stanowiskiem Konsultanta i Zamawiającego. 

KaŜdy „Raport dotyczący sporu” zawierał będzie szczegółowy opis zdarzeń i korespondencji dotyczącej sporu 
(wraz z kalendarium). Do „ Raportu” powinny być załączone wszelkie istotne dokumenty, które pozwolą na 
przeanalizowanie przebiegu sporu i stanowisk stron. Jeśli nie będzie wynikało to z korespondencji InŜynier 
Kontraktu będzie zobowiązany do zawarcia w „Raporcie” swego wyraźnego i jednoznacznego stanowiska co do 
przedmiotu sporu oraz uzasadnienia dla podejmowanych w związku ze sporem rozstrzygnięć. 

 

5) Raport końcowy 
Po odbiorze końcowym robót budowlanych, rozliczeniu robót oraz wykonaniu wszystkich czynności 
opisanych umową, w tym OPZ, nie później niŜ do dnia 05.12.2019r. InŜynier Kontraktu przedłoŜy 
zamawiającemu „Raport końcowy”, zawierający między innymi: 

1. Informacja o Zadaniu 
1.1. Krótki opis zadania - inwestycji, orientacja, lokalizacja 
2. Dokumentacja projektowa 
2.1. ZałoŜenia projektowe 
2.2. Zmiany projektowe w trakcie realizacji 
3. Organizacja i zarządzanie umową 
3.1. Struktura Zarządzania Wykonawcy 
3.2. Struktura Nadzoru Inwestorskiego 
3.3. Harmonogram robót 
3.4. Badania kontrolne 
3.5. System kontroli jakości 
3.6. Program zapewnienia jakości 
3.7. Praca zespołu Konsultanta 
4. Wykonawstwo i zakres robót 
4.1. Postęp robót 
4.2. Uwagi do poszczególnych asortymentów robót w ujęciu STWiORB 
4.3. Obsługa geodezyjna inwestycji 
4.4. Sprawy formalno prawne związane z zajmowanymi nieruchomościami 
4.5. Osiągnięcia jakości robót w zgodności ze Specyfikacjami Technicznymi – dla wszystkich robót 

objętych zadaniem 
4.6. Zestawienie wbudowanych materiałów z oświadczeniem Kierownika budowy i Inspektora 

nadzoru o ich wbudowaniu na terenie budowy z podziałem na branŜe 
4.7. Zaistniałe wady i przyczyny ich wystąpienia 
4.8. Podsumowanie realizacji zadania wraz z oceną techniczną 
5. Działania promocyjne (wyłącznie po uzyskaniu dofinansowania projektu)  
6. Opinia technologiczna wykonanych robót w ujęciu STWiORB poparta badaniami wraz z 

oceną jakości wykonanych robót 
7. Umowa o roboty budowlane i zmiany 
7.1. Czas trwania umowy o roboty budowlane 
7.2. Zgłoszone roszczenia 
8. Sprawy finansowe 
8.1. Analiza płatności 
8.2. Protokoły odbioru robót budowlanych 
8.3. Końcowe rozliczenie ilościowe wykonanych robót 
8.4. Informacja o udzielonych zamówieniach dodatkowych/ polegających na powtórzeniu podobnych 

usług lub robót budowlanych/odrębnych umowach związanych z realizacją zadania wraz z ich 
zestawieniem. 

9. Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji umowy dotyczące dokumentacji projektowej, 
warunków umowy, ogólnych i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych, czasu trwania umowy o roboty budowlane, technologii 
robót. Rekomendacja na przyszłe podobne zadania 

10. Dokumentacja fotograficzna z datami i opisem zdjęć 
 
23.2. W zaleŜności od potrzeb Konsultant zaproponuje dodatkowe zagadnienia do raportu 

końcowego i uzgodni z Zamawiającym.  
23.3. Wszystkie raporty będą przedkładane do Przedstawiciela Zamawiającego – w 2 egzemplarzach 

na piśmie oraz w wersji elektronicznej (płyta CD, załączona do kaŜdego raportu), w języku polskim. 
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23.4. Format Raportów, uwzględniający wymagania Zamawiającego zostanie przedstawiony do 
zaaprobowania w terminie do 3 tygodni od dnia podpisania umowy z Konsultantem. 

23.5. KaŜdorazowo na wezwanie Zamawiającego, InŜynier Kontraktu jest zobowiązany przedstawić 
raport określający zaawansowanie rzeczowe i finansowe robót budowlanych (z podziałem na 
asortyment robót), a takŜe przewidywany do wykonania rzeczywisty zakres robót budowlanych, w 
szczególności pod koniec roku kalendarzowego, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie 
dłuŜszym niŜ 3 dni robocze. 

23.6. NiezaleŜnie od przygotowania raportów jw., Konsultant przedstawi do akceptacji 
Zamawiającego, propozycje druków, jakie obowiązywać będą przy realizacji zadania. 
 

24. WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE SPOSOBU WYCENY 

24.1. W wycenie uwzględnić koszty: 
- wynagrodzenia wraz z narzutami, 
- urządzenia stanowiska pracy, szkoleń personelu nadzoru, 
- zakwaterowania i delegacji, 
- wyposaŜenia bhp, 
- transportu i łączności, 
- wynagrodzenia wraz z narzutami pracy dodatkowego personelu, wykraczającego poza zakres 

wskazany w niniejszym OPZ oraz wszelkie inne koszty związane z zatrudnieniem i pracą tych osób, 
- koszty związane z przeprowadzeniem dodatkowych badań laboratoryjnych, niezaleŜnych od zadań 

przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych, 
- wszystkie inne koszty związane z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia, związane 

z prawidłowym wykonaniem usługi. 
24.2. W pozycji „Działania promocyjne” naleŜy uwzględnić: 
- opracowanie wzoru wraz z wydrukiem broszur w formie teczki zawierającej informacje dotyczące 

projektu, zgodnie z ww. wytycznymi oraz przeniesienie na rzecz Zamawiającego praw autorskich 
majątkowych (moŜliwość nieodpłatnego powielenia); 

a) format broszur A4; teczka + min. 2 kartki z informacją dot. projektu – ilość kartek zaleŜna od 
ilości informacji umieszczonych w broszurze (wzór broszury Wykonawca przedkłada 
Zamawiającemu do akceptacji); 

b) gramatura papieru – powyŜej 90 g/m2; 
c) wersja językowa – język polski; 
d) ilość sztuk – 200; 

- wykonanie filmu informacyjnego (oraz jego aktualizacja), w tym: 
a) opracowanie scenariusza i jego uzgodnienie z Zamawiającym, 
b) filmowania i/lub zgromadzenia innego materiału filmowego, 
c) przygotowania wykresów, map, schematów do zaprezentowania w filmie, 
d) opatrzenia filmu komentarzem, 
e) udźwiękowienie filmu, 
f) powielenia filmu w 10 egz. w formacie DVD i dostarczenie do Zamawiającego, 
g) przeniesienie na rzecz Zamawiającego praw autorskich majątkowych (moŜliwość 

nieodpłatnego kopiowania, wyświetlania, udostępniania jako materiał promocyjny); 
h) liczba dni zdjęciowych – Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie – Wykonawca sam 

określa ilość dni koniecznych dla przygotowania filmu informacyjnego; 
i) parametry filmu – Full HD 1920 x 1080; 
j) czas trwania filmu – do 10 minut; 
k) ilość filmów – 1 film, aktualizowany w trakcie trwania robót budowlanych w zaleŜności od 

potrzeb i postępu prac budowlanych; 
l) na filmie powinny występować znaki graficzne związane z dofinansowaniem projektu ze 

środków pochodzących z EFRR; 
- wykonanie informacyjnej strony „WWW, w tym: 

a) zakupienie/wynajęcie domeny o nazwie jednoznacznie kojarzącej się z tytułem projektu - czas 
prowadzenia/funkcjonowania strony – do końca okresu trwałości projektu, 

b) opracowanie projektu graficznego strony www i jego uzgodnienie z Zamawiającym, 
c) przygotowanie wykresów, map, schematów do zaprezentowania na stronie internetowej, 
d) gromadzenie danych i zdjęć do zaprezentowania na stronie, 
e) regularne aktualizowanie danych na stronie (nie rzadziej niŜ raz w tygodniu); 

24.3. Koszty dla całości zamówienia powinny dotyczyć całego okresu realizacji zadania. Rozliczenie 
będzie zgodne z faktycznie zrealizowanym zakresem prac przez Konsultanta i będzie realizowane na 
zasadach określonych w umowie. 

24.4. W przypadku konieczności udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług 
dla niniejszego zadania, cena ryczałtowa za kaŜdy miesiąc sprawowania nadzoru będzie obliczona 
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proporcjonalnie do zaakceptowanego przez Zamawiającego planu płatności, o którym mowa w pkt 6 
niniejszego OPZ, z uwzględnieniem koniecznego zaangaŜowania zespołu Konsultanta. 

24.5. Wszystkie koszty związane z wymaganiami zawartymi w OPZ związane z prawidłowym 
wykonaniem usługi w zakresie dotyczącym dofinansowaniem projektu ze środków pochodzących z 
EFRR. 


