d) inne będące w jego posiadaniu dokumenty składające się na zadanie.
8.5. Zaplecze wykonawcy
8.5.1. Zamawiający nie zapewnia Nadzorowi biura ani żadnych elementów zaplecza. Nadzór
zobowiązany będzie we własnym zakresie zorganizować na okres prowadzenia robót biuro
w pobliżu terenu budowy, wyposażone w sprzęt komputerowy (Internet), telefon, faks,
kserokopiarkę, meble biurowe, sprzęt geodezyjny i inny sprzęt niezbędny do prowadzenia
nadzoru. Koszty urządzenia i utrzymania biura winny być uwzględnione w cenie ofertowej.
8.5.2. Nadzór uwzględni w ofercie konieczność zapewnienia pomieszczenia dla prowadzenia
rad budowy o metrażu min 40 m2, przystosowanego do prowadzenia rad budowy z udziałem
co najmniej 25 osób.
8.5.3. Warunkiem podpisania umowy z Wykonawcą jest dostarczenie Zamawiającemu przez
Wykonawcę, któremu zostanie powierzone wykonanie niniejszego zamówienia,
dokumentów potwierdzających, iż Nadzór ma zapewniony dostęp do pomieszczeń
biurowych (przed podpisaniem umowy) lub dysponuje potencjałem umożliwiającym
utworzenie takich pomieszczeń (oświadczenie).
8.6. Warunki wykonania badań laboratoryjnych kontrolnych.
Nadzór zapewni wykonanie badań laboratoryjnych kontrolnych w zakresie minimalnym
określonym w załączonym Wykazie badań kontrolnych stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ,
z uwzględnieniem terminów (które są również określone w ww. wykazie) opracowania ich
wyników.
8.7. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu, którego dotyczy zamówienie
oraz zdobył wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.
8.8. Zamawiający nie wymaga gwarancji jakości.
8.9. Zgodnie z zapisami art. 29 ust 3a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1843 – tekst jednolity z późn. zm.) zamawiający zobowiązuje wykonawcę lub
podwykonawcę, przy realizacji przedmiotowego zadania, do zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osoby wykonującej czynności wymienione poniżej:
– sprawdzanie rozliczeń składanych przez wykonawcę robót pod względem merytorycznym
i rachunkowym oraz w zakresie ich zgodności z księgami obmiaru, dokumentacją i
zapisami w Dzienniku budowy,
– sprawdzanie szacunkowej kontraktowej wartości realizowanych robót i aktualizowanie
szacowanej końcowej wartości kontraktu,
– kontrola sposobu składowania wszelkich materiałów budowlanych oraz gruntów, wraz z
monitoringiem ich właściwości - jako podstawa do oceny możliwości ich wbudowania,
– formułowanie zaleceń dot. przechowywania i składowania materiałów budowlanych i
gruntów przewidzianych do wbudowania,
– uczestnictwo w czynnościach dot. pobierania prób wszelkich materiałów budowlanych, w
tym m.in. mas bitumicznych i betonów (potwierdzone na protokołach z pobrań)
prowadzonych przez wykonawcę oraz weryfikacja dokumentacji z w/w badań,
– uczestnictwo w czynnościach dotyczących pobierania prób wszelkich materiałów
budowlanych do badań prowadzonych przez nadzór oraz udział w opracowaniu
dokumentacji z w/w badań,
– kontrola jakości wbudowywanych materiałów i prowadzonych procesów
technologicznych,
– kontrola jakości wbudowanych materiałów

14

