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1  1.INFORMACJE PODSTAWOWE 

1.1 Zamawiający 

Miasto Bydgoszcz, w którego imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji 
Publicznej w Bydgoszczy. 
 
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174 a, 85-844 Bydgoszcz, 
telefon: 52 582 27 23, fax: 52 582 27 77, email: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl 

1.2 Przedmiot zamówienia 

 
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zarządzaniu i nadzorze nad zadaniem: „Program 

utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy” w systemie zaprojektuj  
i wybuduj- Część 2 – Budowa ulic: Kaplicznej, Łubinowej i Siewnej. 

1.3 Cel zamówienia 

 
W zakresie niniejszego zamówienia Wykonawca, zwany dalej Inżynierem Kontraktu ma zapewnić 

płynne wdrożenie Kontraktu w zakresie realizacji dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych, 
sprawny i terminowy odbiór dokumentów i robót oraz prawidłowe przyszłe funkcjonowanie 
zrealizowanych obiektów przez Zamawiającego.   

1.4  Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
71.52.00.00-9 - Usługi nadzoru budowlanego 

71.24.70.00-1 – Nadzór nad robotami budowalnymi 

71.24.80.00-8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją 

1.5 Termin realizacji przedmiotu zamówienia 

 
Termin realizacji zamówienia: około 16 (dla ul. Kaplicznej) i około 17 miesięcy  (dla ulic Łubinowej  
i Siewnej) od podpisania umowy, przy czym Zamawiający wymaga, aby Usługa została zrealizowana  
w terminie od dnia podpisania Umowy do okresu końcowego rozliczenia Kontraktu będącego 
przedmiotem nadzoru. Na zakładany czas trwania zamówienia:  

a. Dla ulicy Kaplicznej - do dnia 28.02.2020 r., w tym: 

  Pełnienie nadzoru w okresie realizacji zadania: do dnia 30.12.2019 r. 

 2 miesiące na końcowe rozliczenie kontraktu i czynności odbiorowe 
b. Dla ulic Łubinowej i Siewnej - do dnia 25.03.2020 r., w tym: 

  Pełnienie nadzoru w okresie realizacji zadania: do dnia 25.01.2020 r. 

  2 miesiące na końcowe rozliczenie kontraktu i czynności odbiorowe 

2. INFORMACJE O PROJEKCIE 

Inwestycje, o których mowa w pkt. 1.2. realizowana jest w systemie zaprojektuj i wybuduj zgodnie  
z wymaganiami określonymi w Programach funkcjonalno-użytkowych (PFU), w ramach których 
zaplanowano: 

Etap I - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
 

mailto:zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl
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• Opracowanie dokumentacji projektowych dla ulic Kaplicznej, Łubinowej i Siewnej  

w Bydgoszczy (dla każdej ulicy odrębnie), w których w skład wchodzą elementy składowe m.in.: 

- uzyskanie, bądź aktualizacja warunków, opinii i uzgodnień wymaganych przepisami 

szczególnymi dla opracowanej dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekt 

wykonawczy), 

- przygotowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych, 

- wykonanie projektu budowlanego dla wszystkich projektowanych branż: drogowa, wodno-

kanalizacyjna, elektryczna, teletechniczna, gazowa, ciepłownicza, konstrukcyjna, zieleń. 

- uzyskanie decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych (pozwolenia na budowę 

lub zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub decyzji ZRID). Dla zadań 

wymagających decyzji ZRID - przygotowanie wniosku i uzyskanie opinii w trybie o którym 

mowa w ustawie z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 2031), 

- wykonanie projektów wykonawczych dla wszystkich projektowanych branż: drogowa, 

wodno-kanalizacyjna, elektryczna, teletechniczna, gazowa, konstrukcyjna, zieleń, stała 

organizacja ruchu drogowego, 

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla 

wszystkich projektowanych branż, 

- przygotowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich, 

- opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas wykonywania 

robót budowlanych 

- opracowanie projektów podziału nieruchomości (po uprawomocnieniu decyzji ZRID 

wyniesienia zatwierdzonych podziałów w teren) 

Dokumentacje projektowe obejmują następujące elementy składowe (branże): 
- drogowa, 

- kanalizacja deszczowa i sanitarna, 

- sieć wodociągowa, 

- sieć elektryczna, 

- sieć gazowa, 

- sieć ciepłownicza, 

- oświetlenie uliczne, 

- sieć teletechniczna,  

- zieleń, 

- stała organizacja ruchu drogowego, 

- usunięcie kolizji z projektowanym układem drogowym 

 
Etap II - ROBOTY BUDOWLANE 

 
Zadanie 1. Ulica Kapliczna o długości ok. 830 m 
 

• Roboty rozbiórkowe obejmujące m.in. rozbiórkę istniejących nawierzchni  asfaltobetonowych, 

nawierzchni z kostki kamiennej lub wylewki betonowej 

• Roboty związane z budową układu drogowego obejmujące m.in.: 
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1  - Budowę ulicy Kaplicznej o przekroju 1x2 i o zasadniczej szerokości j jezdni 5,50m  

z wydzielonym jednostronnym chodnikiem, 

- Budowę progów zwalniających wzdłuż ul. Kaplicznej, 

- Budowę zatoki postojowej wzdłuż ulicy Kaplicznej, 

- Budowę zjazdów indywidualnych i publicznych, 

- Budowę dojść do posesji/chodników, 

- Wykonanie umocnień skarp wiaduktu linii kolejowej, 

- Dowiązanie do nawierzchni istniejącego odcinka ul. Kaplicznej, 

- Wykonanie oznakowanie pionowego i poziomego. 

• Roboty branży kanalizacji deszczowej obejmują m.in.  

- Budowę urządzeń rozsączających, 

- Budowę rowów przydrożnych odparowujących, 

- Budowę przepustów drogowych z systemowymi wlotami pod zjazdami.  

• Roboty branży gazowej obejmują m.in. 

- Regulację skrzynek armatury gazowej do projektowanego poziomu terenu. 

• Roboty branży wodociągowej obejmują m.in. 

- Regulację pionową elementów sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem w tym ewentualną 

wymianę skrzynek zasuw, 

- Przebudowę poza pas jezdni i chodnika kolidujących istniejących hydrantów 

przeciwpożarowych, 

- Ewentualną przebudowę sieci wodociągowej (km 0+295,00). 

• Roboty branży kanalizacji sanitarnej obejmują m.in.: 
- Wymianę płyt pokrywowych studni rewizyjnych,  
- Wymianę włazów na studniach rewizyjnych w obrębie układu drogowego. 

• Roboty branży elektrycznej obejmują m.in.: 
- Demontaż istniejącego oświetlenia oraz istniejącej linii napowietrznej, 
- Budowę nowego oświetlenia drogowego, 
- Usunięcie kolizji i zabezpieczenie urządzeń. 

• Roboty branży teletechnicznej obejmują m.in.  
- Regulację wysokościową ram studni kablowych do poziomu planowanej nawierzchni, 
- Wymianę ram i pokryw studni kablowych na typu ciężkiego,  

- Zabezpieczenie osłonami rurowymi dzielonymi kabli telefonicznych.  

• Roboty branży zieleń obejmują m.in.  
- Wycinkę drzew i krzewów pozostających w kolizji z planowanym układem drogowym, 
- Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych, 

- Wykonanie trawników i odtworzenie zieleni przyulicznej. 
 

Wskazane powyżej zakresy poszczególnych branż przyjęto na podstawie opracowanej koncepcji 
programowo-przestrzennej. Zamawiający zastrzega możliwość zmian na etapie realizacji dokumentacji 
projektowej i robót budowlanych. 

 
Zadanie 2. Ulica Łubinowa o długości ok. 711 m 
 

• Roboty rozbiórkowe obejmujące m.in. rozbiórkę istniejących nawierzchni  asfaltobetonowych, 

nawierzchni z kostki kamiennej lub wylewki betonowej. 

• Roboty związane z budową układu drogowego obejmujące m.in.: 
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1  - Budowę ulicy Łubinowej o przekroju 1x2 jako pieszojezdni z wyznaczonymi miejscami 

postojowymi (utwardzenie całej szerokości pasa drogowego tj. ok. 8,60m, w tym szerokość 

jezdni 5,0m), 

- Budowę 5 sięgaczy ul. Łubinowej w pełnej szerokości działek pasa drogowego, 

- Budowę progów zwalniających wzdłuż ul. Łubinowej, 

- Budowę zjazdów indywidualnych, 

- Budowę dojść do posesji/chodników, 

- Budowę skrzyżowania wyniesionego z ul. Chmielną, 

- Wykonanie oznakowanie pionowego i poziomego. 

• Roboty branży kanalizacji deszczowej obejmują m.in.  

- Odprowadzenie wody deszczowej do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, 

- Budowę przykanalików, 

- Budowę wpustów deszczowych, 

- Budowę odwodnieni liniowych. 

• Roboty branży kanalizacji sanitarnej obejmują m.in. 

- wymianę płyt pokrywowych studni rewizyjnych, 
- wymianę włazów na studniach rewizyjnych w obrębie układu drogowego. 

• Roboty branży gazowej obejmują m.in. 

- Przebudowę gazociągu ze względu na zbyt płytkie położenie, 

- Przebudowę przyłączy. 

• Roboty branży wodociągowej obejmują m.in. 

- Regulację pionową elementów sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem w tym ewentualną 

wymianę skrzynek zasuw. 

• Roboty branży elektrycznej obejmują m.in.: 
- Demontaż istniejącego oświetlenia oraz istniejącej linii napowietrznej, 
- Budowę nowego oświetlenia drogowego, 
- Przebudowę linii kablowych SN i nn, 
- Usunięcie kolizji i zabezpieczenie urządzeń. 

• Roboty branży teletechnicznej obejmują m.in.  
- Przebudowę kanalizacji teletechnicznej i linii telefonicznych, 

- Przebudowę linii napowietrznej, 

- Regulację wysokościową ram studni kablowych do poziomu planowanej nawierzchni, 

- Zabezpieczenie osłonami rurowymi dzielonymi kabli teletechnicznych w miejscach 

skrzyżowań z krawężnikami, zjazdami i inną infrastrukturą oraz w przypadku ich odkrycia 

na trasie robót. 

• Roboty branży zieleń obejmują m.in.  
- Wykonanie trawników i odtworzenie zieleni przyulicznej, 
- Zabezpieczenie istniejących drzew. 

 
Wskazane powyżej zakresy poszczególnych branż przyjęto na podstawie opracowanej koncepcji 
programowo-przestrzennej. Zamawiający zastrzega możliwość zmian na etapie realizacji dokumentacji 
projektowej i robót budowlanych. 

 

 
Zadanie 3. Ulica Siewna o długości ok. 310 m 
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• Roboty rozbiórkowe obejmujące m.in. rozbiórkę istniejących nawierzchni  asfaltobetonowych, 

nawierzchni z kostki kamiennej lub wylewki betonowej 

• Roboty związane z budową układu drogowego obejmujące m.in.: 

- Budowę ulicy Siewnej o przekroju 1x2 jako pieszojezdni z wyznaczonymi miejscami 

postojowymi (utwardzenie całej szerokości pasa drogowego tj. ok. 8,60m, w tym szerokość 

jezdni 5,0m), 

- Budowę sięgacza ul. Siewnej w pełnej szerokości działek pasa drogowego, 

- Budowę progów zwalniających wzdłuż ul. Siewnej, 

- Budowę dojść do posesji/chodników, 

- Budowę zjazdów indywidualnych, 

- Dowiązanie do nawierzchni ul. Chłopskiej i  ul. Leszczyna, 

- Wykonanie oznakowanie pionowego i poziomego. 

• Roboty branży kanalizacji deszczowej obejmują m.in.  

- Budowę kanalizacji deszczowej, 

- Budowę przykanalików, 

- Budowę wpustów deszczowych, 

- Budowę osadnika piasku, 

- Budowę separatora substancji ropopochodnych, 

- Budowę zbiornika rozsączającego, 

- Budowę odwodnieni liniowych. 

• Roboty branży gazowej obejmują m.in. 

- Przebudowę przyłączy, 

- Regulację skrzynek armatury gazowej do projektowanego poziomu terenu. 

• Roboty branży wodociągowej obejmują m.in. 

- Regulację pionową elementów sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem w tym ewentualną 

wymianę skrzynek zasuw. 

• Roboty branży kanalizacji sanitarnej obejmują m.in.: 
- Wymianę płyt pokrywowych studni rewizyjnych, 
- wymianę włazów na studniach rewizyjnych w obrębie układu drogowego. 

• Roboty branży elektrycznej obejmują m.in.: 
- Demontaż istniejącego oświetlenia oraz istniejącej linii napowietrznej, 
- Budowę nowego oświetlenia drogowego, 
- Przebudowę linii napowietrznej nn. 

• Roboty branży teletechnicznej obejmują m.in.  
- regulację wysokościową ram studni kablowych do poziomu planowanej nawierzchni, 
- wymianę ram i pokryw studni kablowych na typu ciężkiego, 

- zabezpieczenie osłonami rurowymi dzielonymi kabli telefonicznych. 

• Roboty branży zieleń obejmują m.in.  
- Wykonanie trawników i odtworzenie zieleni przyulicznej. 

 
Wskazane powyżej zakresy poszczególnych branż przyjęto na podstawie opracowanej koncepcji 
programowo-przestrzennej. Zamawiający zastrzega możliwość zmian na etapie realizacji dokumentacji 
projektowej i robót budowlanych. 
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1  3. DOKUMENTACJA ZAMAWIAJĄCEGO 

3.1 Dokumenty inwestycji 

 
Zamawiający przekaże Inżynierowi Kontraktu, na czas pełnienia nadzoru inwestorskiego, kopie 

następujących dokumentów: 
a. Umowy na realizacje zadań w systemie zaprojektuj i wybuduj, zwanego dalej Wykonawcą Zadania), 
b. Ofertę/Oferty  Wykonawcy Zadania, 
c. Treść zapytań do treści istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z wyjaśnieniami i zmianami 

treści SIWZ (o ile wystąpią na etapie przeprowadzania procedury przetargowej) 
d. Koncepcje programowo-przestrzenne dla budowy ulic Kaplicznej, Łubinowej i Siewnej  

wraz z programami funkcjonalno-użytkowymi (opracowanymi dla każdej ulicy oddzielnie)- wersja 
elektroniczna, 

e. Decyzje administracyjne pozwalające na realizację robót budowlanych (po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę Zadania),  

f. zalecenia dotyczące ochrony przyrody, w tym Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach (po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę Zadania) dokumenty związane z realizacją inwestycji, w tym 
powstałe lub pozyskane w trakcie realizacji inwestycji, np. Umowy na realizację zamówień, o 
których mowa w art. 67 ust. 1.6, aneksy do Umów, korespondencję, wystąpienia wykonawcy, 
faktury, rozliczenia, projekty zamienne itp. niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu 
zamówienia. 

 
Zaleca się, aby Inżynier Kontraktu przed sporządzeniem oferty zapoznał się z materiałami 

przetargowymi dla realizacji zadania pn. Budowa ulicy w ramach „Programu utwardzania ulic 
gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy” w systemie zaprojektuj i wybuduj- Część 2 
– Budowa ulic: Kaplicznej, Łubinowej i Siewnej.  (Wersję elektroniczną umieszczono na stronie 
internetowej Zamawiającego – Sprawa nr 036/2018). 

3.2 Wzory formularzy 

Inżynier Kontraktu przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia  wzory  następujących formularzy: 
 

• Wzór protokołu konieczności na roboty dodatkowe, uzupełniające, zamienne 

• Wzór  wystąpienia wykonawcy na  akceptację materiału,  

• Wzór protokołu przekazania dokumentacji projektowej 

• Wzór protokołu odbioru końcowego dokumentacji projektowej 

• Wzór protokołu odbioru częściowego robót budowlanych, 

• Wzór protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, 

• Wzory druków rozliczeń, 

• Wzory druków raportów. 

4. OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTAKTU 

4.1 Zapoznanie się z dokumentacją  

1) Inżynier Kontraktu zapozna się z Dokumentacją Zamawiającego (opisanej w punkcie 3.1).  
W przypadku wątpliwości co do konkretnych rozwiązań, nawiąże kontakt z Zamawiającym. 

2) W przypadku stwierdzenia możliwości zaistnienia problemów mogących wpłynąć niekorzystnie 
na realizację kontraktu, na jakość robót, termin lub koszt zadania, bądź też pociągnąć za sobą 
ewentualne roszczenia ze strony Wykonawcy Zadania – Inżynier Kontraktu podejmie niezbędne 



 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Opis przedmiotu zamówienia  

 

 

 9 

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH  

I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY 

1  kroki zmierzające do likwidacji zagrożeń, stosownie do wielkości zagrożeń dokona niezbędnych 
uzgodnień z Zamawiającym. 

3) Inżynier Kontraktu przeprowadzi inspekcję terenu budowy w celu sprawdzenia zgodności stanu 
istniejącego z dokumentacją projektową. 

4) Inżynier Kontraktu zidentyfikuje ryzyka i potencjalne problemy, które mogą wystąpić podczas 
dalszej realizacji Projektu i zaproponuje sposoby rozwiązania tych problemów. Wyniki takiej 
analizy ryzyk i sugerowanych rozwiązań zawarte będą w raportach otwarcia. 

5) Uszczegółowienie zasad działania zespołu Inżyniera Koordynatora: 
a) zapoznanie się z podziałem kompetencji przedstawicieli wszystkich uczestników procesu 

realizacji zadania; 
b) określenie potrzeb w zakresie nadzorów specjalistycznych (np. ze strony właścicieli urządzeń 

obcych itp.) i ustalenie zasad współpracy w tym zakresie; ustalenie trybu postępowania  
w przypadku konieczności skorzystania z nadzoru autorskiego; 

c) ustalenie zasad współpracy z laboratorium Inżyniera Kontraktu oraz laboratorium 
Zamawiającego; 

6) Organizacja pracy Biura Inżyniera Kontraktu: 
- przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiającym szczegółowych procedur administracyjnych, 

wzorów raportu i innych dokumentów oraz aktualnego harmonogramu prac nadzoru; 
- przygotowanie spisu akt, założenie segregatorów i teczek oraz założenie rejestru 

korespondencji 
 - przygotowanie rozliczenia wartościowego wytworzonych środków trwałych w trakcie 

realizacji zadania na podstawie kosztorysów powykonawczych, zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego. 

4.2 Realizacja zadania 

 
Wykonawca będzie pełnił funkcję Inżyniera Kontraktu dla inwestycji wyszczególnionej w pkt. 1.2., jak 
również pełnił funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa                    
i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie budowy, (zakłada się pracę wykonawcy 
robót budowlanych w godz. od 6 do 22, od poniedziałku do piątku, a w razie wystąpienia konieczności 
również w sobotę), a w tym: 
 

1) Ustanowienie Koordynatora prac projektowych zgodnie z wymogami SIWZ i ofertą Wykonawcy 
Zadania. 

2) Egzekwowanie od Wykonawcy Zadania realizacji zamówienia osobami wskazanymi w Umowie.  
W przypadku wykrycia niezgodności – niezwłoczne podjęcie działań w celu ich wyeliminowania 
zgodnie z warunkami Umowy.  

3) Inżynier Kontraktu będzie prowadził nadzór nad przygotowaniem dokumentacji projektowej (w 
systemie „zaprojektuj i wybuduj”) oraz nadzór nad uzyskaniem przez Wykonawcę Zadania 
warunków technicznych, opinii i uzgodnień od gestorów sieci oraz decyzji administracyjnych 
umożliwiających realizację robót budowlanych (w tym decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, pozwoleń wodno-prawnych, pozwolenia na budowę/przyjęcia zgłoszenia 
robót/decyzji ZRID itp.).  

4) Inżynier Kontraktu będzie prowadził nadzór nad realizacją opracowania dokumentacji 
projektowych zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, w tym z wytycznymi zawartymi w PFU oraz 
zgodności proponowanych rozwiązań ze stanem faktycznym w terenie. W przypadku 
wątpliwości co do konkretnych rozwiązań,  nawiąże kontakt z Wykonawcą Zadania, po 
uprzedniej konsultacji i uzgodnieniu z Zamawiającym.  
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1  5) Inżynier Kontraktu będzie organizował i uczestniczył w naradach koordynujących prace 
projektowe.  
W przypadku wystąpienia ryzyka opóźnień w realizacji zadania – niezwłocznie zawiadomi 
Zamawiającego i przedstawi możliwe rozwiązania wyeliminowania ryzyka opóźnienia. 

6) Inżynier Kontraktu będzie weryfikował rozwiązania projektowe przedstawiane podczas trwania 
procesu projektowego oraz odpowiadał na pytania stawiane przez Wykonawcę Zadania 

7) Inżynier Kontraktu będzie uczestniczył w naradach Zespołu ds. Warunków i Ocen Dokumentacji 
Projektowych (ZWiODP), na których przedstawi swoje uwagi. 

8) Inżynier Kontraktu zweryfikuje poprawność wprowadzenia uwag zgłoszonych w protokole  
z posiedzenia ZWiODP. 

9) Inżynier Kontraktu zweryfikuje opracowaną dokumentację projektową pod kątem formalno-
prawnym oraz zgodności przyjętych rozwiązań z uzyskanymi decyzjami, warunkami, 
uzgodnieniami i opiniami oraz wytycznymi Zamawiającego  

10) Inżynier Kontraktu zweryfikuje wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji -
ZRID/pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót(w tym wszystkie wymagane przez organ 
administracyjny uzupełniania i wyjaśnienia do wniosku) pod względem merytorycznym  
i formalnym. 

11) Inżynier Kontraktu odpowiada na pytania Wykonawcy Zadania oraz weryfikuje dokumentację 
projektową (w tym jej poszczególne elementy, branże, opracowania częściowe), niezwłocznie 
po ich otrzymaniu, lecz w terminie nie dłuższym niż 14 dni.  

12) Ustalenie wymagań wynikających z zezwolenia na realizację inwestycji drogowej lub  
pozwolenia na budowę oraz innych warunków technicznych i uzgodnień (w tym decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach): 
a) w przypadku stwierdzenia możliwości wystąpienia opóźnienia w realizacji kontraktu Inżynier 

Koordynator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego; 
b) przekazanie Zamawiającemu oświadczeń Inspektorów Nadzoru o przyjęciu obowiązków oraz 

poświadczonych kopii uprawnień budowlanych wraz z aktualnymi zaświadczeniami  
o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa;  

13) Egzekwowanie od Wykonawcy Zadania zmiany Podwykonawcy, którego kwalifikacje lub 
wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania Zadania lub dotrzymania 
terminów. 

14) Ustanowienie Inspektorów Nadzoru zgodnie z wymogami SIWZ i ofertą Wykonawcy Zadania ze 
wskazaniem Inspektora – Koordynatora.  

15) Udział w przekazaniu Wykonawcy Zadania terenu budowy zgodnie z procedurami określonymi        
w ustawie Prawo budowlane oraz wyegzekwowanie od Wykonawcy Zadania bieżącego 
utrzymania porządku na terenie budowy jak również odpowiedniego zabezpieczenia 
podlegających ochronie elementów środowiska przyrodniczego. 

16) Dokonanie przeglądu terenu inwestycji przed rozpoczęciem robót budowlanych, w tym 
przeglądu środowiska przyrodniczego. 

17) Egzekwowanie od Wykonawcy Zadania bieżącego utrzymania porządku na terenie budowy jak 
również odpowiedniego zabezpieczenia podlegających ochronie elementów środowiska 
przyrodniczego. 

18) Odbiór i nadzór nad poszczególnymi etapami tymczasowej organizacji ruchu (wprowadzanej 
przez Wykonawcę Zadania) oraz jej zmiany zgodne z zatwierdzonymi projektami tymczasowej 
organizacji ruchu.  

19) Odbiór trasowania dla stałej organizacji ruchu drogowego przy udziale Przedstawicieli Wydziału 
Inżynierii Ruchu ZDMiKP.  

20) Wydawanie poleceń o rozpoczęciu robót po odbiorze tymczasowej organizacji ruchu dla danego 
etapu budowy. 
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1  21) Egzekwowanie ustawienia tablic informacyjnych o realizacji inwestycji oraz aktualizacji treści  
tablic informacyjnych.  

22) Zapewnienie obsługi prawnej inwestycji. 
23) Na etapie prowadzenia robót budowlanych – zwoływanie, organizowanie i przewodniczenie 

cotygodniowym naradom koordynacyjnym  na budowie z udziałem, co najmniej personelu 
Wykonawcy Zadania, w szczególności Kierownika Budowy oraz personelu Inżyniera Kontraktu i 
Przedstawicieli Zamawiającego oraz sporządzanie protokołów z tych narad i przekazywanie ich 
Zamawiającemu i Wykonawcy Zadania w terminie 3 dni od dnia narady. 

24) Udzielanie Wykonawcy Zadania wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących 
realizacji umowy na roboty budowlane. 

25) Nadzorowanie robót i wydawanie poleceń Kierownikowi Budowy i kierownikom robót 
branżowych. 

26) Wnioskowanie do Wykonawcy Zadania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby spośród 
personelu Wykonawcy Zadania lub Podwykonawcy, która zachowuje się niewłaściwie lub jest 
niekompetentna, lub niedbała w swojej pracy, bądź nie jest zatrudniona na umowę o pracę 
zgodnie z wymogami umowy zawartej między Zamawiającym, a Wykonawcą Zadania  

27) Egzekwowanie od Wykonawcy Zadania prowadzenia prac zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody 
oraz Ustawą Prawo ochrony środowiska 

28) Weryfikacja stosownych odstępstw od obowiązujących zakazów w trybie art. 56 ustawy  
o ochronie przyrody. 

29) Reprezentowanie Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych  
z Kontraktem, a w szczególności współpracy z lokalnymi samorządami i mieszkańcami, 
współdziałania z użytkownikami urządzeń podziemnych w przypadkach uszkodzeń nie 
zinwentaryzowanych urządzeń, współpracy z administratorami dróg, 

30) Udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją 
Kontraktu. 

31) Sprawdzanie i zgłaszanie do zatwierdzenia Zamawiającemu projektu umów o podwykonawstwo 
wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych 
przedstawionych w Ofercie Wykonawcy Zadania, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej 
wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo  
w terminie 4 dni po ich otrzymaniu od Wykonawcy Zadania. 

32) Rozpatrywanie roszczeń Wykonawcy Zadania i przedstawianie stanowiska w odniesieniu do 
nich. Po otrzymaniu formalnego przedłożenia roszczenia, Inżynier Kontraktu zapozna się 
dokładnie ze wszystkimi czynnikami i rozwiązaniami wchodzącymi w zakres rzeczowy. Może to 
obejmować dalsze wyjaśnienia i negocjacje z Wykonawcą Zadania. W razie potrzeby Inżynier 
Kontraktu skorzysta z własnej obsługi prawnej. Inżynier Kontraktu prześle Zamawiającemu 
szczegółową ocenę roszczenia wraz z obszernymi rekomendacjami. Jeśli roszczenie dotyczy 
przedłużenia terminu zakończenia robót, Inżynier Kontraktu wyszczególni wszystkie dni, do 
których zgłaszane jest roszczenie i podstawę roszczenia. Określi krytyczny wpływ na 
harmonogram robót oraz klauzulę kontraktową stanowiącą podstawę roszczenia, a także 
wystąpi z wnioskiem o przesunięcie planowanej daty zakończenia. Ocena powinna mieć formę 
pisemną i zostać przedstawiona Zamawiającemu. 

33) Monitorowanie postępu prac projektowych/robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego 
zaawansowania i zgodności realizacji z harmonogramem prac projektowych/robót. Zespół 
Inżyniera  Kontraktu będzie sprawdzał postęp prac projektowych/robót i w przypadku 
stwierdzenia opóźnień wezwie Wykonawcę Zadania do przedłożenia zaktualizowanego 
harmonogramu uwzględniającego ponowne rozplanowanie, skoordynowanie czynności 
podwykonawców i zapewniającego ukończenie prac projektowych/robót w wyznaczonym 
terminie. Jeżeli opóźnienia nie zostaną nadrobione, a zaktualizowany harmonogram nie będzie 
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1  realizowany - Inżynier Kontraktu poinformuje pisemnie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji. 
34) Sprawdzanie i opiniowanie miesięcznych Raportów (sprawozdań) przedkładanych przez 

Wykonawcę Zadania. 
35) Prowadzenie nadzorów przyrodniczych. 
36) Prowadzenie nadzoru archeologicznego – w przypadku wystąpienia takiej konieczności oraz 

przekazanie Zamawiającemu oraz służbom konserwatorskim sprawozdania z prowadzenia 
nadzoru (dokumenty w oryginale). 

37) Prowadzenie nadzoru saperskiego - w przypadku wystąpienia takiej konieczności oraz 
przekazanie Zamawiającemu sprawozdania z prowadzenia nadzoru (dokumenty w oryginale). 

38) Wyegzekwowanie od Wykonawcy Zadania prowadzenia prawidłowej obsługi geodezyjnej 
zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133). 

39) Wnioskowanie do Zamawiającego o konieczności dokonania zmian jakości, ilości lub technologii 
robót lub ich części, które uzna za niezbędne dla uzyskania celu oznaczonego w umowie o 
roboty budowlane oraz sporządzanie wraz z Kierownikiem Budowy protokołów konieczności na 
okoliczność wykonania zamówień dodatkowych, zaniechania wykonania robót określonych 
dokumentacją projektową oraz wykonania robót zamiennych i przedstawianie protokołów 
konieczności do zaakceptowania Zamawiającemu. 

40) Sporządzanie przedmiarów robót dla robót wskazanych w punkcie 39 oraz na żądanie 
Zamawiającego  sporządzanie  kosztorysów inwestorskich. 

41) Wstrzymanie wpisem do Dziennika budowy wykonywania robót budowlanych na podstawie 
Umowy w przypadku: 
a)    wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Dokumentacją projektową lub w sposób 

naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób 
znajdujących się na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, 
przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie 
Wykonawcę, 

b)   wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, 
z tym zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku  
z wystąpieniem tych okoliczności, Inżynier Kontraktu i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnią 
nowe terminy wykonania robót w Harmonogramie rzeczowo – finansowym, 

c)   gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować 
niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją projektową lub z pozwoleniem na budowę. 

d)   z innych powodów, w uzgodnieniu z Zamawiającym, na okres, który uzna za konieczny. 
42) Jeżeli umowa o roboty budowlane nie może być realizowana z powodu siły wyższej lub jej 

następstw i w przypadku wstrzymania robót przez Wykonawcę Robót, Wykonawca potwierdzi 
stan zaawansowania robót na dzień ich wstrzymania oraz wyda polecenie wznowienia robót po 
ustaniu przyczyn spowodowanych siłą wyższą lub jej następstwami. 

43) Egzekwowanie organizacji pracy w oparciu o opracowany przez Wykonawcę Robót plan BIOZ. 
44) Kontrola przestrzegania przez Wykonawcę Zadania zasad bezpieczeństwa pracy. 
45) Kontrola zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji 

ruchu. 
46) Sprawdzanie i wydawanie decyzji odnośnie materiałów, które należy traktować jako staro-

użyteczne oraz wskazywanie Wykonawcy Zadania miejsca składowania tych materiałów.  
47) Wydawanie poleceń Wykonawcy Zadania odnośnie właściwego zabezpieczenia miejsc 

wykopalisk i znalezisk, obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania. 
48) Analiza ostrzeżenia Wykonawcy Zadania o szczególnych przyszłych wydarzeniach, problemach  

i okolicznościach i ocena wpływu przyszłego wydarzenia i okoliczności na cenę umowną i termin 
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1  zakończenia prac projektowych/robót oraz ewentualna akceptacja propozycji Wykonawcy 
Zadania dotyczącej uniknięcia zagrożeń lub wydanie stosownych poleceń w tym zakresie. 

49) Wydawanie zgody na wykonywanie robót w godz. 22.00 – 6.00 na terenach nie objętych 
ochroną przed hałasem oraz w dni wolne od pracy. 

50) Prowadzenie kontroli jakości wszystkich wykonywanych robót, wbudowywanych materiałów, 
wyrobów i urządzeń, a w szczególności sprawdzanie ich zgodności z wymaganiami SST 
 i Dokumentacji Projektowej oraz zapobieganie zastosowania materiałów, wyrobów i urządzeń 
wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie poprzez ewentualną 
decyzję o wstrzymaniu robót lub usunięciu wad w określonym terminie. 

51) Poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawcę Zadania. 
52) Zlecanie Wykonawcy Zadania  wykonania dodatkowych badań robót, materiałów, wyrobów 

 i urządzeń, które budzą wątpliwości, co do ich jakości a w przypadku wbudowania przez 
Wykonawcę Zadania niezaakceptowanych przez Inżyniera Kontraktu materiałów, wyrobów  
i urządzeń wydanie polecenia o natychmiastowym ich demontażu, usunięciu i zastąpieniu 
zaakceptowanymi. 

53) Kontrola wytwórni materiałów w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod 
produkcyjnych i jakości materiałów z wymaganiami SST. 

54) Kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów na terenie budowy. 
55) Kontrola nad zagospodarowaniem materiałów z odzysku. 
56) Dokumentowanie robót (wpisy do dziennika budowy) oraz prowadzenie identyfikacji robót 

podlegających zakryciu metodą fotograficzną (cyfrową), która polega na bieżącym 
dokumentowaniu każdej roboty budowlanej przed jej zakryciem i stanowi dokument 
potwierdzający prawidłowe wykonanie robót. 

57) Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu w terminie nie dłuższym niż 
2 dni od daty zgłoszenia tych robót do odbioru wpisem Wykonawcy Zadania do dziennika 
budowy. 

58) Uczestniczenie w czynnościach obmiarów robót dokonywanych przez Wykonawcę Zadania 
przed ich zakryciem. 

59) Kontrola prawidłowości sporządzonych przez Wykonawcę Zadania zestawień wartości robót, co 
do zakresu i ich wartości oraz potwierdzanie kwoty należnej Wykonawcy Zadania do zapłaty – 
na zasadach określonych w Umowie z Wykonawcą Zadania.  

60) Sprawdzenie kompletności dokumentów dot. częściowego i końcowego rozliczenia 
wynagrodzenia wykonawcy Zadania, a mianowicie: 

- sprawdzanie oświadczeń Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu 
względem nich wszystkich należności lub dowodów potwierdzających zapłatę 
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczących tych 
należności, których termin upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, 
podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców albo inne dowody na potwierdzenie 
dokonanej zapłaty wynagrodzenia, powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych  
w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających 
z Umów o podwykonawstwo. 

- sprawdzanie wystawionych przez Wykonawcę faktur, przedstawianych Zamawiającemu 
wraz : 

a) z protokołem odbioru zakończonego etapu robót, w którym będą wyszczególnione 
wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców, lub do którego będą załączone protokoły odbioru częsciowego robót 
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1  wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w ramach 
odbieranego etapu robót,  

b) z kopiami faktur lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez 
Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich 
roboty, dostawy i usługi,  

c) z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi nie 
więcej niż 5 dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami Podwykonawców  
i dalszych Podwykonawców o nie zaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę 
lub przez Podwykonawców, 

d) a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przed dniem Odbioru częściowego robót 
budowlanych, lub jeżeli roszczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców nie 
były jeszcze wymagalne - wraz z oświadczeniami Podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców w tym zakresie.   

61) Weryfikacja dokumentacji projektowych zamiennych sporządzanych przez Wykonawcę 
Zadania. 

62) Weryfikacja dokumentacji powykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę Zadania. 
63) Sprawowanie specjalistycznego nadzoru geotechnicznego na obiektach budowlanych tego 

wymagających, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. 
64) Przeprowadzenie odbiorów częściowych oraz uczestniczenie w próbach i odbiorach 

technicznych. 
65) Potwierdzenie wiarygodności wyników badań laboratoryjnych, przedstawianych przez 

Wykonawcę Zadania, poprzez przeprowadzanie na swój koszt badań kontrolnych. O zakresie  
i częstotliwości badań kontrolnych będzie decydował Inżynier Kontraktu, jednak należy nimi 
objąć co najmniej 10% badań przewidzianych do wykonania w poszczególnych SST,  będących 
elementem przygotowanych przez Wykonawcę Zadania dokumentacji projektowych.  

Inżynier Kontraktu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy Zadania, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy Zadania 
są niewiarygodne, to Inżynier Kontraktu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, sam lub 
poprzez Wykonawcę Zadania, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu 
laboratorium. 
66) Ścisła współpraca z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego  

i uzyskiwanie od Projektanta zgody na zmiany w zakresie dokumentacji projektowej. 
67) W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym w terenie 

rozstrzyganie takich problemów przy ewentualnej bezpośredniej konsultacji z Projektantem. 
68) Powiadomienie Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach powstałych w trakcie realizacji zadania, 

w tym o roszczeniach finansowych i dotyczących zmiany terminu realizacji przez Wykonawcę 
robót budowlanych, w terminie maksymalnie do 3 dni od daty zaistnienia roszczeń. 

69) Przedstawianie Zamawiającemu pisemnych  opinii na temat wyceny wszelkich 
nieprzewidzianych robót. 

70) Przygotowania kompletu dokumentów wymaganych w trakcie realizowanych kontroli przez  
organy kontrolne. 

71) Zorganizowanie i uczestniczenie w odbiorze końcowym robót. Przygotowanie materiałów 
koniecznych do dokonania odbioru końcowego robót: 

• potwierdzenie w dzienniku budowy gotowości inwestycji do odbioru końcowego, 

• kontrola i ocena kompletności oraz prawidłowości dokumentacji powykonawczej 
wykonanej przez Wykonawcę robót budowlanych, 
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1  
• koordynowanie odbiorów specjalistycznych, 

• inne czynności wynikające z ustawy Prawo budowlane i decyzji ZRID/pozwolenia na 
budowę, 

• Wystąpienie do Zamawiającego o powołanie komisji odbioru końcowego robót 
 i powiadomienie o odbiorze wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego 

72) Uzgadnianie przedstawionego przez Wykonawcę Zadania programu naprawczego   
i przedstawienie w/w dokumentu do akceptacji przez Zamawiającego. 

73) Wydawanie Wykonawcy Zadania na piśmie uzgodnionych uprzednio z Zamawiającym poleceń 
poprzez: 

a)   zmniejszenie lub zwiększenie ilości robót budowlanych, do ilości dostosowanych do potrzeb 
realizacji przedmiotu Umowy lub pominięcie określonych robót budowlanych opisanych w 
dokumentacji projektowej, jeżeli zmiana taka byłaby konieczna dla realizacji Umowy zgodnie 
z zasadami wiedzy technicznej i właściwej gospodarki środkami publicznymi, a nie będzie 
stanowiła istotnego odstępstwa od projektu budowlanego,  

b)    zmianę kolejności wykonywania robót budowlanych, określonej Harmonogramem 
rzeczowo-finansowym. 

74) Udział w sporządzeniu protokołu odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających oraz 
rozliczenie w/w robót w przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcy Zadania lub 
Zamawiającego 

75) Inne obowiązki wynikające z umowy z Wykonawcą Zadania. 
 
W przypadku wystąpienia kolizji w terminach stawienia się Inżyniera Kontraktu na terenie budowy, przez 
co rozumie się konieczność stawienia się w różnych miejscach w tym samym czasie, Inżynier Kontraktu 
niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. Zamawiający dokonuje wskazania kolejności 
realizacji obowiązków przez Inżyniera Kontaktu.  
 

4.3 Końcowe rozliczenie zadania 

 
1) Po zakończeniu robót sprawdzenie stanu uporządkowania terenu budowy i odbiór terenu 

budowy od Wykonawcy Zadania. 
2) Przygotowanie listy wad  stwierdzonych przy odbiorze końcowym z propozycją terminu ich 

usunięcia. Wyliczenie kwot wstrzymanych do momentu usunięcia wad/usterek przez 
Wykonawcę Zadania. Wyliczenie wysokości potrąceń za wady stwierdzone przy odbiorze 
końcowym  i przedłożenie propozycji potrąceń do zatwierdzenia Zamawiającemu. 

3) Nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do usunięcia wad; 
4) Odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad; 
5) Wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów 

wraz z rozpatrywaniem roszczeń Wykonawcy Zadania i przedstawiania stanowiska w 
odniesieniu do nich; 

6) Wyegzekwowanie od Wykonawcy Zadania przygotowania Operatu Kolaudacyjnego 
(Odbiorowego) wraz z jego sprawdzeniem 

7) Sprawdzenie przedłożonego przez Wykonawcę Zadania szczegółowego rozliczenia 
przysługującego mu wynagrodzenia i określenie ostatecznej kwoty wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy Zadania 

8) Egzekwowanie od Wykonawcy Zadania  skompletowania dokumentów wymaganych do 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych oraz zgłoszenia w PINB 
zakończenia robót budowlanych. 
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1  9) Rozliczenie oraz inwentaryzacja wykonanych prac projektowych/robót w przypadku 
rozwiązania, wypowiedzenia umowy lub wstrzymania prac na budowie, pośredniczenie 
pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą Zadania wraz z późniejszym przekazaniem 
zinwentaryzowanych i rozliczonych prac/robót, kolejnemu Wykonawcy Zadania. 

10) Udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją 
Kontraktu w tym udzielania Zamawiającemu wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień w 
terminie do 14 dni od daty wpływu pisma. 

11) Przygotowania kompletu dokumentów wymaganych w trakcie realizowanych kontroli przez 
organy kontrolne 

12) Przygotowanie rozliczenia wartościowego wytworzonych środków trwałych w trakcie realizacji 
zadania  zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 

13) Przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji z przebiegu realizacji zadania do 
archiwizacji zgodnie z zarządzeniem Dyrektora nr 39/2010 z późniejszymi zmianami.  

14) Dopilnowania, aby Wykonawca Zadania wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwolenie 
na użytkowanie obiektów powstałych w ramach Inwestycji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr.94 poz.414, z późniejszymi zmianami) po 
zakończeniu budowy lub przed ukończeniem wszystkich robót. 

15) Wzięcie udziału w kontroli Nadzoru Budowlanego (WINB,PINB) 
16) Przekazania Zamawiającemu obiektu do eksploatacji po uprzednim uzyskaniu przez Wykonawcę 

robót  (na podstawie pełnomocnictwa Zamawiającego) stosownych pozwoleń wymaganych 
przepisami prawa oraz obowiązkiem nałożonym w decyzjach ZRID. 

17) Zapewnienia wykonywania Robót Inwestycyjnych z zachowaniem warunków zapewniających 
bezpieczne prowadzenie ruchu drogowego w obrębie inwestycji oraz zgodnie z obowiązującymi 
przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), w tym obowiązującymi przy 
wykonywaniu robót budowlanych. 

4.4 Przygotowywanie materiałów informacyjnych i współpraca z osobami ds. Kontaktów z Mediami 

1) Inżynier Kontraktu będzie przygotowywał, w okresie realizacji Kontraktu, szczegółowe raporty z 
postępu prac projektowych i robót budowlanych (materiały informacyjne), które będą 
przedstawiane Zamawiającemu raz w miesiącu – w terminie do 10 dnia miesiąca następującego 
po miesiącu raportowanym. Raport zostanie zaopatrzony w dokumentację fotograficzną 
dokumentującą wykonane prace budowlane. Raport należy przygotowywać w formie pisemnej 
oraz elektronicznej (format pliku *.doc). W terminie do 30 dni od wystawienia protokołu 
odbioru końcowego, lecz nie później niż dwa miesiące od zakończenia robót, Inżynier Kontraktu 
sporządzi i przekaże Zamawiającemu raport końcowy. 

2) Inżynier Kontraktu będzie współpracował z właściwymi komórkami Zamawiającego ds. 
kontaktów z Mediami w zakresie przepływu informacji, w tym: 

• będzie dostarczał Zamawiającemu aktualne informacje z postępu robót oraz na temat 
ważnych/interesujących opinię publiczną zdarzeń na budowie (na bieżąco), 

• na żądanie Zamawiającego będzie niezwłocznie przygotowywał informacje dla mediów  
w zakresie realizacji robót budowlanych, 

• będzie przygotowywał i przekazywał wskazanemu przez Zamawiającego pracownikowi ds. 
komunikacji z mediami ogłoszeń i komunikatów dotyczących realizacji robót budowlanych, 

• będzie brał udział w organizowanych konferencjach prasowych. 

3) Inżynier Kontraktu nie przekaże do wiadomości publicznej oraz nie ujawni żadnych szczegółów 
Umowy i Kontraktu, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego. 
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1  4.5 Pozostałe zadania Inżyniera Kontraktu  

 
Inżynier Kontraktu będzie akceptować (w porozumieniu z Zamawiającym): 
1) Harmonogram rzeczowo – finansowy i jego aktualizacje  w ciągu 7 dni roboczych od 

dostarczenia w/w dokumentu przez Wykonawcę Zadania 
2) Laboratorium Wykonawcy Robót, o ile nie zostało wskazane w jego ofercie, oraz propozycję 

Wykonawcy Robót odnośnie zmiany Laboratorium na inne niż wskazane w ofercie Wykonawcy 
Robót; 

3) Sprzęt i urządzenia pomiarowe Wykonawcy Robót, o ile nie zostały wskazane w ofercie 
Wykonawcy Robót oraz propozycję Wykonawcy Robót odnośnie zmiany sprzętu lub urządzeń; 

4) Źródła pozyskania materiałów miejscowych. 
5) Recepty i technologie proponowane przez Wykonawcę Robót, 
6) Informację Wykonawcy  robót o wytwarzanych odpadach 
7) Dokumentację powykonawczą zadania 
8) Opracowany przez Wykonawcę Robót plan BIOZ. 
9) Opracowany przez Wykonawcę Robót Program Zapewnienia Jakości i będzie uprawniony do 

audytu stosowania PZJ przez Wykonawcę.  
 
Inżynier Kontraktu  będzie wnioskować do Zamawiającego o: 

1) Przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależne  Laboratorium, 
jeżeli byłoby to wymagane okolicznościami. 

2) Zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo – finansowego przedstawionego przez Wykonawcę 
Zadania oraz jego aktualizacji, 

3) Zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca Zadania nie usunie ich            
w wyznaczonym terminie. 

4) Zmianę terminu wykonania prac projektowych/robót objętych Kontraktem, kiedy zmiana taka 
nie wynika z winy Wykonawcy Zadania. 

5) Zalecenie wykonania robót zamiennych. 

6) Zalecenie wykonania robót dodatkowych, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu 
konieczności i podpisaniu aneksu do umowy z Wykonawcą Zadania. 

7) Udzielenie zamówień dodatkowych lub uzupełniających niezbędnych do prawidłowej realizacji 
zamówienia podstawowego, zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych, w szczególności       
z art. 67 ust. 1 pkt. 5 i 6 Ustawy. 

8) Akceptację propozycji Wykonawcy Kontraktu odnośnie zmiany Kierownictwa Wykonawcy 
Zadania (na inne niż wskazane w ofercie Wykonawcy Zadania). 

9) Zatwierdzenie projektów tymczasowej organizacji ruchu 

4.6 Czynności pozostające wyłącznie w zakresie Zamawiającego 

Zamawiający zastrzega sobie wyłączne prawo do: 

 

1) Składania oświadczeń wobec Wykonawcy Zadania o jednostronnym ograniczeniu zakresu 
umowy. 

2) Składania oświadczeń o odstąpieniu od umowy z Wykonawcą Zadania. 

3) Podpisywania aneksów do umowy z Wykonawcą Zadania. 

4) Podpisywania i odbioru faktur wystawionych przez Wykonawcę Zadania. 
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1  5) Składania oświadczeń o zmianie ceny lub terminu realizacji umowy z Wykonawcą Zadania. 

6) Zawarcia umowy na zamówienia dodatkowe i zamówienia uzupełniające. 

7) Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonywania dodatkowych badań kontrolnych dla robót 
drogowych  siłami  Laboratorium przy ZDMiKP w Bydgoszczy.      

5. RAPORTY 

 
Zamawiający wymaga, aby niżej wymienione raporty były opracowywane dla każdej ulicy oddzielnie.  

5.1 Raporty otwarcia: 

 
Inżynier Kontraktu przygotuje dwa raporty otwarcia:  

1) Raport otwarcia dla etapu sporządzenia dokumentacji projektowej: 

Inżynier Kontraktu przedłoży Zamawiającemu Raport Otwarcia zawierający komentarz dotyczący 
ogólnej organizacji Kontraktu na czas prowadzenia prac projektowych oraz  listę zagrożeń 
zaopatrzonych w propozycję rozwiązań wykrytych w dokumentacji przetargowej, a mogących 
wpłynąć na termin realizacji zadania na dalszych etapach. 

Raport zostanie opracowany w ciągu 14 dni od dnia przekazania Inżynierowi Kontraktu materiałów 
wyjściowych tj. koncepcji programowo-przestrzennych wraz z programami funkcjonalno-
użytkowymi,  Umowy z Wykonawcą Zadania i Oferty Wykonawcy Zadania. 

2) Raport otwarcia dla etapu robót budowlanych: 

Inżynier Kontraktu przedłoży Zamawiającemu Raport Otwarcia zawierający komentarz dotyczący 
ogólnej organizacji Kontraktu na czas prowadzenia robót budowlanych, dokumentacji projektowej 
(w tym uzyskanych decyzji administracyjnych, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
przedsięwzięcia itp.) oraz problemów, jakie wynikły w początkowym okresie realizacji Kontraktu. 

Raport zostanie opracowany w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu budowy.  

5.2   Raporty miesięczne: 

 
Inżynier Kontraktu będzie sporządzał miesięczne „Raporty Inżyniera Kontraktu”. Miesięczne raporty 
będą przedkładane Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach. 
Pierwszy raport będzie obejmował okres do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego po miesiącu, 
w którym miało miejsce protokolarne przekazanie nadzoru nad realizacją zadania. Następnie raporty 
będą przedkładane comiesięcznie, każdy w ciągu 10 dni od ostatniego dnia okresu, którego dany raport 
dotyczy. 
Raport miesięczny będzie zawierał wykonane przez zespół ekspertów prace i kontrolne badania 
laboratoryjne oraz poinformuje o postępie prac/robót, uzyskiwanym poziomie jakości robót, sprawach 
finansowych oraz występujących problemach w realizacji umowy na prace projektowe/roboty 
budowlane i propozycjach rozwiązania tych problemów. 
Raport będzie zawierał: 

1) opis postępu prac projektowych/robót w stosunku do przyjętego harmonogramu 
2) wykaz opóźnień w realizacji dokumentacji projektowej/robót budowlanych w powiazaniu z 

przyjętym harmonogramem, 
3) wykaz powstałych problemów i zagrożeń mogących wpłynąć na termin realizacji zadania wraz 
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1  propozycjami rozwiązania tych problemów lub podjętych działań w celu ich usunięcia, 
4) zaangażowanie sił i środków Wykonawcy Zadania, 
5) zaangażowanie finansowe w powiązaniu z przyjętym harmonogramem, 
6) postęp prac i płatności w podziale na kategorie prac/robót w powiązaniu z planem na każdy 

miesiąc, 
7) plan robót i finansów na kolejny miesiąc, 
8) graficzne przedstawienie postępu prac/robót w powiązaniu z harmonogramem, 
9) graficzną prezentację postępu robót na planie i/lub rysunkach obiektów, 
10) dokumentację fotograficzną dokumentującą postęp robót budowlanych, 
11) lista poleceń zmian z wartością odnośnych prac/robót oraz wartością netto polecenia zmian, 
12) wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia. 
13) wykaz  zaakceptowanych przez projektanta zmian w dokumentacji projektowej, 
14) wykaz wystąpień Wykonawcy robót budowlanych i sposób ich rozpatrzenia.  

 

5.3 Raport techniczny: 

 
Inżynier Kontraktu przygotuje (wtedy, kiedy to konieczne) raport informujący o problemach 
technicznych, jakie wystąpiły w trakcie realizacji robót. Taki raport będzie wymagany, kiedy wystąpią 
poważne zmiany w dokumentacji projektowej. 
Raport techniczny powinien zawierać: 
1) Założenia, na podstawie których została opracowana dokumentacja projektowa, 
2) zestawienie wszystkich nowych założeń projektowych konieczne do oceny zaproponowanej 

zmiany, 
3) zestawienie rysunków powykonawczych pokazujących lokalizację i szczegółowe wymiary 

wszystkich wykonanych robót do dnia sporządzenia raportu, 
4) kopie wszystkich wcześniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian, 
5) kopie kalkulacji cen jednostkowych z oferty (kalkulację kosztów) Wykonawcy Robót, które będą 

występowały w związku z wprowadzaną zmianą, 
6) opis przyjętych projektowych założeń i różnice w założeniach projektowych w stosunku do 

oryginalnych, ofertowych rozwiązań, 
7) nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadające proponowanym zmianom 

projektowym w porównaniu z ofertą Wykonawcy Robót, 
8) rysunki pokazujące dokładną lokalizację proponowanych zmian projektowych. 

5.4 Raporty końcowe 

 
▪ Raport końcowy dla etapu związanego z opracowaniem dokumentacji projektowej 

 
W terminie 30 dni od wystawienia protokołu odbioru końcowego prac projektowych, Inżynier Kontraktu 
przedłoży Zamawiającemu „Raport końcowy” zawierający: 

1. Wstęp 
1.1. Krótki opis projektu 
1.2. Działania wykonane w czasie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu  

2. Organizację i zarządzanie Kontraktem 
2.1. Struktura Zarządzania Wykonawcy 
2.2. Struktura Nadzoru Inwestorskiego 
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1   
3. Opracowanie dokumentacji pprojektowej 

3.1. Założenia Projektowe 
3.2. Zmiany założeń projektowych w trakcie realizacji dokumentacji projektowej 
3.3. Przebieg prac projektowych (w tym daty uzyskiwania warunków technicznych, opinii, 

uzgodnień od gestorów sieci oraz decyzji administracyjnych) 
3.4. Uwagi do wykonania poszczególnych elementów prac projektowych i przyczyny wystąpienia 

wad/opóźnień (ze wskazaniem czasu opóźnień) 
4. Sprawy umowy o prace projektowe  

4.1. Czas trwania umowy na prace projektowe 
4.2. Zmiany w dokumentacji projektowej i ich przyczyny 
4.3. Wykaz naruszeń postanowień umowy 
4.4. Roszczenia 
4.5. Protokoły przekazania i odbioru końcowego dokumentacji projektowej 

 
5. Sprawy finansowe 

5.1. Przyczyny zmiany wartości wynagrodzenia Wykonawcy (o ile wystąpią) 
5.2. Wyliczenie ewentualnych kar umownych i potrąceń lub kwot wstrzymanych 
5.3. Analiza płatności 
5.4. Końcowe rozliczenie wykonanych prac zgodnie z umową z Wykonawcą Zadania. 

 
6. Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji Kontraktu dotyczące: 

6.1. Dokumentacji projektowej  (w tym wszystkie wystąpienia, zgłoszenia do organów  
administracji oraz korespondencję prowadzoną w ramach realizacji kontraktu w oryginale) 

6.2. Warunków Kontraktu 
6.3. Czasu trwania umowy  

 
 

▪ Raport końcowy dla etapu związanego z realizacją robót budowlanych 
 

W terminie 30 dni od wystawienia protokołu odbioru końcowego robót , Inżynier Kontraktu przedłoży 
Zamawiającemu „Raport końcowy” zawierający: 

1. Wstęp 
1.1. Krótki opis projektu 
1.2. Działania wykonane w czasie przejmowania funkcji Inżyniera Kontraktu - opis przebiegu 

wykonania Kontraktu i sprawozdanie z działalności Inżyniera Kontraktu, (w tym wszystkie 
wystąpienia, zgłoszenia do organów administracji uczestniczących w realizacji kontraktu w 
oryginale). 

2. Dokumentację Projektową 
2.1. Założenia Projektowe 
2.2. Zmiany projektowe w trakcie realizacji robót budowlanych  

3. Organizację i zarządzanie Kontraktem 
3.1. Struktura Zarządzania Wykonawcy 
3.2. Struktura Nadzoru Inwestorskiego 

4. Wykonawstwo 



 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Opis przedmiotu zamówienia  

 

 

 21 

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH  

I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY 

1  4.1. Postęp robót 
4.2. Uwagi do wykonania poszczególnych głównych elementów robót 

• Odpowiednie pozycje głównych elementów robót drogowych oraz przebudowy lub 
budowy infrastruktury towarzyszącej wg Specyfikacji i dokumentacji projektowej. 

•   Osiągnięta Jakość Robót w zgodności ze Specyfikacjami Technicznymi 

• Przyczyny wystąpienia wad 

• Przyczyny wystąpienia opóźnień  
 

5. Sprawy umowy o roboty budowlane  
5.1. Czas trwania umowy o roboty budowlane 
5.2. Zmiany w dokumentacji projektowej i ich przyczyny – dokumentacja zamienna 
5.3. Wykaz naruszeń postanowień umowy 
5.4. Roszczenia 
5.5. Protokoły przekazania i odbioru końcowego robót budowlanych z wyliczeniem kwot 

wstrzymanych i kwotami ewentualnych potrąceń   
6. Sprawy finansowe 

6.1. Przyczyny zmiany wartości wynagrodzenia Wykonawcy robót (o ile wystąpią) 
6.2. Wyliczenie ewentualnych kar umownych i potrąceń lub kwot wstrzymanych 
6.3. Analiza płatności 
6.4. Końcowe rozliczenie ilościowe wykonanych robót i obliczenie końcowej kwoty umownej     

zgodnie z umową Wykonawcy Zadania, 
 

7. Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji Kontraktu dotyczące: 
7.1. Dokumentacji projektowej 
7.2. Warunków Kontraktu 
7.3. Ogólnych i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych 
7.4. Czasu trwania umowy o roboty budowlane 
7.5. Technologii robót 

 
8. Pozwolenie na użytkowanie z kompletem dokumentów związanych z uzyskaniem pozwolenia 

(zgodnie przepisami Prawa Budowlanego i postanowieniami decyzji ZRID) 

9. Całą powykonawczą dokumentację odbiorową zawierającą takie dokumenty jak: sprawozdanie 

techniczne końcowe, protokoły z Rad Budowy, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 

mapę powykonawczą, wystąpienia Wykonawcy Robót budowlanych, instrukcje zmian, obmiary, 

aprobaty techniczne, atesty i deklaracje zgodności, receptury, świadectwa jakości, programy 

zapewnienia jakości, wyniki badań, protokoły porealizacyjne z przeglądów infrastruktury obcej 

zabudowanej w pasie drogowym, projekt budowlany powykonawczy, informacje niezbędne do 

sporządzenia dokumentów PT, OT zgodnie z wytycznymi Inwestora itp. 

 

6. ODSZKODOWANIA 

 
1) Inżynier Kontraktu zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty jakie Zamawiający poniesie z tytułu 

roszczeń, strat i szkód wynikłych z jakiegokolwiek nie wywiązania się Inżyniera Kontraktu z jego 
zobowiązań, pod warunkiem że: 
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1  a) Inżynier Kontraktu został powiadomiony o takich roszczeniach, stratach lub szkodach nie 
później niż w ciągu 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji o nich; 

b) górna granica (limit) odpowiedzialności Inżyniera Kontraktu będzie ograniczona do kwoty 
wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu określonego w Umowie, o ile roszczenie, strata lub 
szkoda nie zostały spowodowane świadomym działaniem Inżyniera Kontraktu; 

c) odpowiedzialność Inżyniera Kontraktu będzie ograniczona do roszczeń, strat i szkód 
spowodowanych bezpośrednio nie wywiązaniem się Inżyniera Kontraktu z zobowiązań 
wynikających z Umowy, chyba że nie wywiązanie się Inżyniera Kontraktu wynika  
z okoliczności, których nie można było przewidzieć. 

Inżynier Kontraktu na żądanie Zamawiającego, naprawi na koszt własny każdą nieprawidłowość  
w realizacji Usługi wynikającą z winy Inżyniera Kontraktu. 

2) Inżynier Kontraktu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za roszczenia, straty lub szkody 
spowodowane: 

a) nie podjęciem przez Zamawiającego działań wynikających z zaleceń Inżyniera Kontraktu  
a lub wydaniem polecenia przez Zamawiającego wykonania decyzji, z którą Inżynier 
Kontraktu nie zgadza się, lub w stosunku do której wyrażał swoje poważne wątpliwości; lub 

b) niewłaściwym wykonaniem zaleceń Inżynier Kontraktu przez przedstawicieli lub 
pracowników Zamawiającego, 

c) przypadkami wystąpienia siły wyższej. 
 

Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny za naruszenie swoich zobowiązań wynikających  
z Umowy. 

7. ZMIANY W SKŁADZIE PERSONELU 

 Inżynier Kontraktu nie może wprowadzać zmian w składzie personelu wskazanego w Ofercie bez 
uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego. 

Zmiana w składzie personelu wskazanego w Ofercie  możliwa będzie: 
a) W przypadku śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, 
b) w przypadkach, które nie są zależne od Wykonawcy. 

Zamawiający może wymagać, aby Inżynier Kontraktu usunął każdą osobę (lub spowodował Jej 
usunięcie) zatrudnioną w ramach Umowy, włącznie z Inżynierem Koordynatorem, jeśli ma to 
zastosowanie, która: 

a) uporczywie nieodpowiednio się zachowuje lub wykazuje brak staranności, 
b) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 
c) nie stosuje się do jakichkolwiek postanowień Umowy, lub 
d) uporczywie postępuje szkodliwie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska. 

 Jeżeli zachodzi konieczność zmiany Inspektora Koordynatora, to Inżynier Kontraktu wyznaczy 
odpowiednią osobę na zastępstwo (lub spowoduje jej wyznaczenie). Zamawiający zaakceptuje taką 
zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą takie same lub wyższe 
od kwalifikacji i doświadczenia wymaganego od tych osób postanowieniami Umowy lub Specyfikacja 
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

Inżynier Kontraktu musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa wyżej, 
nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do realizacji Umowy którejkolwiek osoby. 
Jakakolwiek przerwa w realizacji Umowy wynikająca z braku personelu Inżyniera Kontraktu będzie 
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Inżyniera Kontraktu i będzie stanowiła 
podstawę do naliczenia kary umownej  lub odstąpienia od umowy. 

Jeśli Personel Inżyniera Kontraktu ma być czasowo nieobecny podczas realizacji nadzorowanych 
przez siebie Prac/Robót, to, pod warunkiem uprzedniego powiadomienia, podpisanego przez Inżyniera 
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1  Koordynatora, wymieniającego osobę i precyzującego delegowane pełnomocnictwa, funkcje, 
upoważnienia oraz okres ich obowiązywania, czasowo będzie wyznaczona stosowna osoba zastępująca. 

Żadne takie zastępstwo nie wejdzie w życie, przed otrzymaniem pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

8. WYMAGANIA W ZAKRESIE POTENCJAŁU TECHNICZNEGO 

8.1 Wyposażenie biura 

 
Inżynier Kontraktu w ramach własnych kosztów zapewni (zorganizuje) dla obsługi Kontraktu biuro 

na terenie miasta Bydgoszczy.  
W biurze zostaną zapewnione następujące pomieszczenia, które będą funkcjonowały cały czas 

podczas realizacji kontraktu:  

• dla pracy personelu własnego, biuro. 

• dla organizacji narad - salę konferencyjną, 

• toaletę. 
Biuro zostanie wyposażone  w niezbędne meble, sprzęt biurowy i urządzenia, niezbędne dla 

realizacji zadań powierzonych Inżynierowi Kontraktu i zespołu.  Sala konferencyjna będzie wyposażona 
w stół, krzesła dla kilkunastu osób.  

Podczas realizacji kontraktu biuro Inżyniera Kontraktu będzie czynne we wszystkie dni powszednie     
w godzinach od 7.00 do 15.00. Ciągłą obsługę biura Inżyniera Kontraktu zapewni pracownik sekretariatu. 
Inżynier zapewni stały całodobowy kontakt telefoniczny do kompetentnego przedstawiciela 
(potrafiącego odpowiednio reagować) w przypadku nadzwyczajnych zdarzeń dotyczących terenu 
budowy i jego otoczenia.   

Biuro dla obsługi Kontraktu należy zorganizować zgodnie z powyższymi warunkami najpóźniej do  
dnia przekazania terenu budowy pierwszej z ulic objętej Zamówieniem.   

8.2 Środki transportu i łączności 

 
Inżynier Kontraktu w ramach własnych kosztów musi dysponować sprzętem i wyposażeniem   

w asortymencie i ilości umożliwiającej należyte wykonanie czynności wynikających z Umowy. Inżynier 
Kontraktu musi dysponować telefonem komórkowym oraz samochodem osobowym do przewozu  
min. 5 osób, który zostanie odpowiednio oznakowany np. „Nadzór budowy” i wyposażony w lampy 
ostrzegawcze. Samochód osobowy będzie w dyspozycji Inżyniera Kontraktu w miejscu realizacji 
Kontraktu przez cały okres jego realizacji. 

9. WYMAGANIA W ZAKRESIE POTENCJAŁU KADROWEGO 

9.1 Wymagany skład personelu Inżyniera Kontraktu 

 
Wykonawca przystępując do realizacji Umowy będzie dysponował personelem niezbędnym do 

poprawnej realizacji zamówienia, gwarantującymi właściwą jakość usług, o określonych kwalifikacjach  
i doświadczeniu zawodowym niezbędnym do wykonania zamówienia.  
 Osoby pełniące funkcje inspektorów nadzorów robót winny posiadać uprawnienia wymagane 
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (wg stanu prawnego obowiązującego na dzień 
wszczęcia postępowania) lub równoważnymi uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów, lub innymi uprawnieniami umożliwiającymi wykonywanie tych samych 
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1  czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej 
samej specjalności. 

Jeżeli uprawnienia budowlane wskazanej przez wykonawcę osoby nie będą obejmowały pełnego 
zakresu, wykonawca może na dane stanowisko skierować dodatkową osobę. 
Wykonawca w cenie oferty przewidzi wynagrodzenie dla dodatkowych osób (tj. asystentów inspektorów 
nadzoru, specjalistów ds. rozliczeń, botaników, przyrodników, specjalistów ds. środowiska itp.) 

Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie należne członkom zespołu Inżyniera Kontraktu z tytułu 
pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w dni wolne od pracy nie będzie podlegało odrębnej 
zapłacie przez Zamawiającego i Wykonawca powinien je uwzględnić w cenie oferty. 
Okoliczności podane powyżej nie będą stanowiły podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

Zamawiający wymaga wskazania: 

• Inspektor – Koordynator 
 

Wymagane kwalifikacje: 

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

inżynieryjnej drogowej 

Wymagane doświadczenie zawodowe: 

W ciągu ostatnich 5 lat uczestnictwo w realizacji co najmniej 2 zadań obejmujących budowę lub 

przebudowę dróg lub ulic w klasie funkcjonalnej min. D (dojazdowa) o wartości robót co najmniej  

1 mln PLN brutto każde, od rozpoczęcia robót do wykonania zadania na stanowisku: Inżyniera 

Kontraktu lub Dyrektora Kontraktu lub Inżyniera Rezydenta lub Zastępcy Dyrektora Kontraktu lub  

Kierownika Budowy lub równoważnego stanowiska; 

9.2 Wymagania dotyczące geodezyjnej obsługi Kontraktu 

Inżynier Kontraktu będzie dysponował osobami posiadającymi stosowne kwalifikacje i uprawnienia, 
wyposażonymi w niezbędny sprzęt geodezyjny w asortymencie i ilości zapewniającej właściwą kontrolę 
geodezyjną nad robotami zarówno w aspekcie prawidłowego ich wytyczenie sytuacyjnego i 
wysokościowego, jak i w zakresie prawidłowego wyliczenia ilości wykonanych robót dla celów 
rozliczeniowych.  Wynagrodzenie z tego tytułu będzie uwzględnione w cenie oferty. 

9.3 Wymagania dotyczące kadry związanej z zagadnieniami ochrony środowiska 

Przed przystąpieniem do inwestycji oraz prac rozbiórkowych i remontowych, powtórzyć 
rozpoznanie przyrodnicze mające na celu określenie ewentualnych dalszych działań minimalizujących i 
zabezpieczających, przez specjalistę przyrodnika lub zespół specjalistów przyrodników (zoologów,  
w tym ornitologa, chiropterologa, herpetologa oraz entomologa) w zakresie występowania siedlisk 
gatunków chronionych zwierząt na terenie zamierzenia. Konieczny jest również udział specjalisty   
ds. terenów zielonych (botanika) w związku z wycinką drzew oraz możliwością zniszczenia roślin objętych 
ochroną gatunkową, dodatkowo zadaniem będzie nadzorowanie prac związanych z gospodarką 
drzewostanem i zagospodarowaniem terenu zielenią. 
W przypadku konieczności wykonania innych prac związanych z ochroną przyrody (dotychczas  
nie stwierdzonych) Inżynier Kontraktu musi dysponować również ekspertami z dziedziny obejmującej 
wykonanie tych prac. 

Uprawnione osoby są zobowiązane do prowadzania ciągłego nadzoru nad tego rodzaju pracami 
i zgodności ich wykonania z otrzymanymi decyzjami administracyjnymi oraz uregulowaniami prawnymi, 
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1  w wyniku którego zostaną opracowane i przedłożone Zamawiającemu sprawozdania zawierające 
również materiał dowodowy w postaci zdjęć. 

Wynagrodzenie kadry związanej z zagadnieniami ochrony środowiska będzie uwzględnione  
w cenie oferty.  

9.4 Płatności 

Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru usługi za dany miesiąc z załączonym 
miesięcznym raportem realizacji nadzoru zaakceptowanym przez Zamawiającego.  

Płatności będą realizowane odrębnie dla każdej ulicy.  

 


