Opis przedmiotu zamówienia
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży budowlanej z uprawnieniami
konstrukcyjnymi bez ograniczeń lub melioracyjnymi lub hydrotechnicznymi nad realizacją zadania:
„Budowa pomostów na zalewie wodnym – wykonanie przyczółka”

Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego polegać będzie w szczególności na:
a) reprezentacji Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji
z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej;
b) sprawdzaniu jakości wykonanych robót, wybudowanych wyrobów budowlanych, a
w dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;
c) sprawdzeniu i odebraniu robót budowlanych ulegających zakryciu, uczestniczy w próbach
i odbiorach technicznych instalacji urządzeń technicznych oraz przygotowuje i bierze udział
w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych wchodzących w skład wykonywanego
przedmiotu umowy i przekazywanie ich do użytkowania;
d) potwierdzaniu faktycznie wykonanych robót oraz usunięciu wad, a także kontroli rozliczeń
budowy;
e) zawiadamianiu Zamawiającego o konieczności wykonania dodatkowych nieprzewidzianych
niniejszą umową robót celem prawidłowego wykonania przedmiotu umowy;
f) udzieleniu odpowiedzi w terminie 2 dni na każdy wpis do dziennika budowy.
Zakres robót budowlanych podlegających nadzorowi:
- geodezyjną obsługę inwestycji,
- wykonanie odtworzenia trasy i punktów wysokościowych – obsługa geodezyjna przez uprawnionego do
tego typu robót geodetę,
- rozebranie nawierzchni z płyt betonowych typu trylinka i krawężników betonowych,
- wykonanie umocnienia pionowego ścian wykopów stalowymi palami szalunkowymi wraz z ich rozbiórka
po wykonaniu przyczółka,
- wykonanie wykopów pod posadowienie przyczółka,
- wykonanie podkładów betonowych na podłożu gruntowym z betonu B10,
- wykonanie ścian oporowych poziomych i pionowych z montażem zbrojenia i wypełnieniem betonem
B37,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z powłok bitumicznych,
- zasypanie wykopów z zagęszczeniem mechanicznym i formowaniem nasypów,
- zabezpieczenie strefy nadbrzeżnej (skarp) posadowionego przyczółka istniejącymi kamieniami polnymi i
elementami z rozbiórki,
- osadzone w przyczółku kotwy M12 do montażu belek drewnianych zabezpieczyć przed skutkami erozji
powierzchownej.
Oraz :
- Wykonawca do geodezyjnej obsługi inwestycji (tyczenie obiektu, prowadzenie budowy obiektu oraz
wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu) zapewni poprzez uprawnionego geodetę
posiadającego min. zakres 4 uprawnień tj. uprawnienia do obsługi inwestycji budowlanej,
- Wykonawca w imieniu Zamawiającego dokona zgłoszenia rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania w
Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Białymstoku i uzyska w jego imieniu decyzję

pozwolenia na użytkowanie części objętej zamówieniem w terminie wskazanym na realizację zadania.
Uzyskanie powyższej decyzji będzie warunkowało przystąpienie do odbioru końcowego zadania.
- Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy: węzeł sanitarny pracownikom, zasilanie w energię
elektryczną i wodę oraz inne niezbędne media,

Przewidywany okres wykonania do 30.06.2019r.

Termin złożenia oferty na załaczonym druku – do 19.04.2019r. godz. 9.00

