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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży teletechnicznej  

 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest  wykonanie   kompleksowej   usługi   pełnienia 

Nadzoru Inwestorskiego nad budową/przebudową sieci teletechnicznej, nad robotami 

budowlanymi wynikającymi z dokumentacji technicznych przy realizacji następujących 

zadań inwestycyjnych: 

1) „Rozbudowa al. Kilińskiego i ulic Mostowej i Kolejowej w Płocku" w ramach Rozwoju 

zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Miasta Płocka – etap II. 

2) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 5220W ulicy Grabówka i ulicy Korczaka w Płocku" 

w ramach zadania budżetowego pn.: „Budowa brakującej ścieżki rowerowej w ulicy 

Grabówka i ul. Korczaka".  

3) „Rozbudowa i przebudowa dróg na osiedlu Radziwie w Płocku” – ul. Kolejowa i ul. 

Krakówka. 

2. Orientacyjny zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony na mapach 

poglądowych – Załącznik Nr 1 do Działu III SIWZ. 

3. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie odbywała się w oparciu o: 

1) Decyzję Nr 5/2018 o zmianie decyzji Nr 5/2017 z dnia 26.05.2017 r. o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej z dnia 08.08.2018 roku znak: WRM-IV.6740.4.2.2017.KP 

zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, w tym zatwierdzającej projekt 

budowlany dla inwestycji polegającej na rozbudowie dróg powiatowych klasy G – alei 

Jana Kilińskiego i ulic Mostowej i Kolejowej w Płocku w niezbędnym zakresie wraz z 

przebudową dróg innej kategorii oraz budową i przebudową sieci uzbrojenia terenu – 

znak: WRM-IV.6740.4.4. 2018.KP; 

2) Decyzję Nr 10/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na 

rozbudowie dróg powiatowych klasy G – alei Jana Kilińskiego i ulic Mostowej i Kolejowej 

w Płocku w niezbędnym zakresie wraz z przebudową dróg innej kategorii oraz budową 

i przebudową sieci uzbrojenia terenu, w części dotyczącej nieruchomości: obręb 0009 – 

Wyszogrodzka, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock, powiat płocki, 

województwo mazowieckie, działka nr ewidencyjny: 281 z dnia 27.11.2017 r. znak: 

WRM-IV.6740.4.2.2017.KP; 

3) Decyzję Nr 5/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na 

rozbudowie dróg powiatowych klasy G – alei Jana Kilińskiego ulic Mostowej i Kolejowej 

w Płocku w niezbędnym zakresie wraz z przebudową dróg innej kategorii oraz budową 

i przebudową sieci uzbrojenia terenu z dnia 26.05.2017 r. znak: WRM-

IV.6740.4.2.2017.KP; 

4) Decyzję Nr 1/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa 

ciągu komunikacyjnego: al. Kilińskiego, ul. Mostowej i Kolejowej w Płocku w 

niezbędnym zakresie – Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. Piłsudskiego (odc. ul. 

Otolińska – al. Kilińskiego)” z dnia 21.10.2013 r. znak: WIŚ-P.7820.1.2.2013.MG; 

5) Decyzję Nr 3/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 

24.05.2017 roku polegającej na rozbudowie ulicy drogi publicznej – ulicy Janusza 

Korczaka w Płocku na odcinku od 4+673,80 km  do 5+127,80 km drogi powiatowej nr 

5220W w ramach „Opracowanie dokumentacji projektowej wprowadzenia rozwiązań 

komunikacyjnych ułatwiających ruch pieszy i osób poruszających się niskoemisyjnymi 
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środkami transportu” (PGN) wraz z budową sieci uzbrojenia terenu oraz przebudową 

dróg innej kategorii i sieci uzbrojenia terenu – pismo znak: WRM-IV.6740.4.2.2017.KB; 

6) Decyzję Nr 4/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 

24.05.2017 roku do projektu zamiennego na odcinku od 3+978,00 km do 4+673,80 km 

drogi powiatowej nr 5220W dla zadana pn.: „Rozbudowa ulicy Grabówka w Płocku wraz 

z brakującą infrastrukturą (sieć kanalizacji deszczowej wraz z budową rowów, 

kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa, oświetlenie uliczne, zasilanie przepompowni 

kanalizacji sanitarnej) na odcinku od km 1+803 do km 2+706 i od km 2+706 i od km 

2+838 do km 4+472” – pismo znak: WRM-IV.6740.4.4.2017.KB; 

7) Zgłoszenia „Przebudowy drogi krajowej nr 62 w istniejącym pasie drogowym od km 

116+722 do km 118+495,5 wraz z odcinkiem w pasie drogowym drogi wojewódzkiej  

nr 575 od km 0+000 do km 0+035 w Płocku – pismo znak: WI-P.7843.1.4.2016.MK. 

8) Zgłoszenia budowy przyłącza kanalizacji deszczowej oraz wykonania robót budowlanych 

polegających na remoncie sieci oświetlenia ulicznego, przebudowie dróg w zakresie  

skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi oraz przebudowie sieci 

telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej, kanalizacyjnej i oświetlenia ulicznego, 

przewidzianych do realizacji przy ul. Kolejowej, ul. Ogrodowej, ul. Popłacińskiej, ul. 

Zielonej, ul. Cichej i ul. Spokojnej w Płocku – pismo znak: WRM-IV.6743.124.2016.AD.  

4. Szczegółowy zakres robót budowlanych objęty nadzorem inwestorskim opisuje 

dokumentacja techniczna wymieniona w wykazie – Załącznik Nr 2 do Działu III SIWZ  

w zakresie: 

1) „Rozbudowa al. Kilińskiego i ulic Mostowej i Kolejowej w Płocku" w ramach Rozwoju 

zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Miasta Płocka – etap II. 

Uwaga: dokumentacja dostępna w wersji elektronicznej na stronie MZD 

http://www.mzd-plock.eu/ w zakładce Zamówienia publiczne powyżej 30 000 

Euro- roboty budowlane. 

2) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 5220W ulicy Grabówka i ulicy Korczaka w Płocku" w 

ramach zadania budżetowego pn.: „Budowa brakującej ścieżki rowerowej w ulicy 

Grabówka i ul. Korczaka". Uwaga: dokumentacja dostępna w wersji 

elektronicznej na stronie MZD http://www.mzd-plock.eu/ w zakładce 

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro - roboty budowlane. 

3) „Rozbudowa i przebudowa dróg na osiedlu Radziwie w Płocku” – ul. Kolejowa i ul. 

Krakówka- dokumentacja teletechniczna w załączeniu. 

   

II. Zakres nadzoru 

Zakres nadzoru obejmuje roboty w branży teletechnicznej nad robotami realizowanymi w 

ramach zadań inwestycyjnych: 

1) „Rozbudowa al. Kilińskiego i ulic Mostowej i Kolejowej w Płocku" w ramach Rozwoju 

zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Miasta Płocka – etap II. 

2) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 5220W ulicy Grabówka i ulicy Korczaka w Płocku" 

w ramach zadania budżetowego pn.: „Budowa brakującej ścieżki rowerowej w ulicy 

Grabówka i ul. Korczaka".  

3) „Rozbudowa i przebudowa dróg na osiedlu Radziwie w Płocku” – ul. Kolejowa i ul. 

Krakówka. 

 III. WYTYCZNE DO ZAKRESU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Nadzorem inwestorskim należy objąć wszystkie prace związane z realizowanymi 

zadaniami inwestycyjnymi w zakresie sieci teletechnicznej. 

2. Funkcję koordynatora inspektorów nadzoru będzie pełnił Inspektor nadzoru branży 

drogowej z ramienia Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku. 

3. Wymagana obecność na budowie  – wg   potrzeb   wynikających   z   realizacji 

poszczególnych zakresów robót z ewentualnym uzgodnieniem pobytu z  

koordynatorem. 

http://www.mzd-plock.eu/
http://www.mzd-plock.eu/
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4. Zamawiający informuje o możliwości zmiany zakresu przedmiotu zamówienia w 

przypadku nie realizowania lub rozszerzenia któregoś z zadań inwestycyjnych lub jego 

części. 

IV. ZADANIA NADZORU INWESTORSKIEGO 

1. Pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym oraz 

przepisami i zarządzeniami wykonawczymi do tej ustawy.  

2. Reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności 

realizacji robót z dokumentacjami projektowymi, specyfikacjami technicznymi, SIWZ, 

obowiązującymi przepisami, w tym prawa budowlanego, zasadami współczesnej 

wiedzy technicznej, wymogami BHP oraz postanowieniami warunków umów na 

wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych 

Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku. 

V. ZAKRES OBOWIĄZKÓW  

Zakres obowiązków wynikających z wykonania przedmiotu zamówienia obejmuje w 

szczególności: 

1. zapoznanie się z dokumentacjami technicznymi (projektami budowlanymi, projektami 

wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 

ewentualną dokumentacją prawną, terenem budowy, jego uzbrojeniem i 

zagospodarowaniem). 

2. zapoznanie się z pytaniami Wykonawców i udzielonymi przez Zamawiającego 

odpowiedziami na etapie procedury przetargowej na realizację robót,    

3. ewentualny udział w przekazaniu placu budowy Wykonawcy robót. 

4. nadzorowanie wykonania robót pod względem technicznym, 

5. kontrolowanie: przestrzegania zasad BHP i p.poż. w trakcie realizacji robót oraz 

utrzymania porządku na budowie i drogach dojazdowych. 

6. ustalanie i monitorowanie postępu robót w stosunku do harmonogramów 

realizacyjnych. 

7. nadzór nad jakością wykonywanych robót i kontrola jakości wbudowywanych 

materiałów. 

8. sprawdzanie dokumentów dla wbudowywanych materiałów w zakresie ich 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie, kontrola i weryfikacja atestów i 

certyfikatów. 

9. akceptacja wszystkich materiałów stosowanych do wykonania robót, pod katem ich 

rodzaju, zgodności z dokumentacją (zatwierdzanie Kart materiałowych), jakości, cech 

i źródeł pochodzenia. 

10. kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz 

uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót.  

11. nadzór nad prawidłowością dokumentowania robót związanych z wywożeniem i 

składowaniem lub utylizacją materiałów odpadowych.  

12. uzgadnianie wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej.  

13. egzekwowanie od kierowników budów dokonania poprawek bądź ponownego 

wykonania wadliwie wykonanych robót,  wydawanie poleceń usuwania efektów robót   

wykonanych   niewłaściwie   lub   poniżej   standardu,   a   także   wstrzymania 

dalszych   robót   budowlanych   w   przypadku,   gdyby   ich   kontynuacja   mogłaby 

wywoływać   zagrożenie   bądź   spowodować   niedopuszczalną   niezgodność z 

projektem. 

14. ocena   pracy   Wykonawców   i   wnioskowanie   o   zmianę   organizacji   robót,   w 

przypadku   braku   oczekiwanego   postępu   i   opóźnień   w   stosunku   do 

harmonogramu realizacyjnego.  

15. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz sprawdzanie prawidłowości i 

zgodności   rozliczeń   okresowych   oraz   ostatecznych   rozliczeń   robót,   w   tym 
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ustalenie   ewentualnych   potrąceń   za   wady   trwałe   w   uzgodnieniu   z 

Zamawiającym.  

16. potwierdzanie   faktycznego   zaawansowania   robót   wpisami   do dziennika każdej 

budowy oraz dokonywanie w nich wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności 

mające znaczenie dla właściwego przebiegu procesu budowlanego. 

17. dokumentowanie na piśmie wydawanych kierownictwu budów poleceń, uzgodnień,   

wytycznych, dotyczących usuwania nieprawidłowości lub zagrożeń (kierowanie w/w 

korespondencji do wiadomości Zamawiającego). 

18. niezwłoczne rozwiązywanie bieżących problemów technicznych powstających w 

trakcie realizacji robót, współpraca z projektantami. 

19. W razie konieczności udział w narad roboczych i koordynacyjnych. 

21. weryfikację   zgodności   wykonanych   prac   w   stosunku   do   budżetów 

przeznaczonych   na   realizację   inwestycji,   harmonogramów   oraz   innych 

dokumentów inwestycji.  

22. śledzenie proponowanych zmian do harmonogramów inwestycji oraz ich wpływu   na 

terminy zakończenia i budżet poszczególnych inwestycji, 

23. bieżącą   ocenę   realności   zakończeń   inwestycji   w   terminie   określonym   w 

umowach z wykonawcami robót. 

24. sprawdzanie   dokumentów   rozliczeniowych   Inwestycji   pod   względem 

merytorycznym i rachunkowym. 

25. potwierdzanie zgodności  zaawansowania inwestycji z  fakturami wystawianymi przez 

wykonawców robót. 

26. sprawdzanie   i   odbiór   robót   ulegających   zakryciu   lub   zanikających   –

bezzwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 2 dni roboczych od daty otrzymania 

zgłoszenia poprzez wpis do dziennika budowy. 

27. sprawdzanie i odbiór skończonych elementów robót, podlegających odbiorowi 

częściowemu   –   bezzwłocznie,   jednak   nie   później   niż   w   terminie   do   5   dni 

roboczych od daty otrzymania zgłoszenia poprzez wpis do dziennika budowy. 

28. sprawdzenie   i   odbiór   robót   objętych   odbiorem   końcowym   –   bezzwłocznie, 

jednak   nie   później   niż   w   terminie   do   7   dni   roboczych   od   daty   wpisu   

o zakończeniu przedmiotu umowy, potwierdzenie w dzienniku budowy osiągnięcia 

gotowości do odbioru. 

29. sprawdzenie kompletności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów i 

oświadczeń   niezbędnych   do   przeprowadzenia   odbiorów,  potwierdzenie gotowości 

do odbioru. 

30. uczestniczenie   w   próbach   i   odbiorach   technicznych,   których   obowiązek 

przeprowadzenia wynika z przepisów szczególnych.  

31. pomoc   w   przygotowaniu   przez   Wykonawców   niezbędnych   dokumentów 

potrzebnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

32. weryfikacja   i   potwierdzenie   poprawności   wykonania   dokumentacji 

powykonawczej. 

33. rozliczanie Wykonawców robót budowlanych - weryfikacja protokołów odbioru 

poszczególnych etapów robót pod względem rzeczowym i finansowym. 

34. Wykonawca zobowiązany jest do  przybycia na każde uzasadnione wezwanie 

Zamawiającego   i   Wykonawców   robót   objętych   nadzorem   oraz   udzielania 

Zamawiającemu informacji o stanie realizacji robót. 

35. Wykonawca nie może powodować nieuzasadnionych przestojów  w prowadzeniu prac 

przez wykonawcę robót oraz winien dostosować czas pełnienia nadzoru do czasu 

pracy budowy (praca w trybie 2, 3 zmianowym oraz w dni ustawowo wolne od pracy), 

36. w   przypadku   konieczności przedstawienia dokumentów,    Wykonawca   zobowiązany   

jest   do   aktywnej   współpracy   z   Zamawiającym   w zakresie   sporządzania   
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materiałów   i   informacji   o   charakterze   rzeczowo- finansowym związanym z 

realizowanymi robotami, a niezbędnymi ze względu na źródło finansowania 

pochodzącymi   ze   środków   funduszy   europejskich. 

37. Zamawiający   poinformuje   pisemnie   Wykonawcę   o   zawarciu   umowy   na   roboty 

      budowlane,   których   zakres  nie obejmuje   prac   związanych   z   pełnieniem   funkcji 

      inspektora w przedmiotowym zamówieniu.  

Uwaga: 

Inspektor nadzoru nie może podejmować decyzji skutkujących dla Zamawiającego 

zwiększeniem nakładów na realizację nadzorowanych robót budowlanych. Decyzje takie 

zastrzeżone są do wyłącznej kompetencji Zamawiającego. 

Bez   uprzedniej   zgody   Zamawiającego   mogą   być   wykonywane   jedynie   roboty 

niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji bezpośrednich zagrożeń dla życia 

lub zdrowia ludzi poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy i niezwłoczne 

zawiadomienie Zamawiającego. 


