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W dniu 08.03.2019 r. zostało wszczęte postępowanie pn. Pełnienie nadzoru
inwestorskiego nad realizacją zadania „Przebudowa ul. Granicznej w Starachowicach
z urządzeniem miejsc postojowych oraz przebudową kanalizacji deszczowej”.
Przedmiotem zamówienia jest: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją
zadania „Przebudowa ul. Granicznej w Starachowicach z urządzeniem miejsc
postojowych oraz przebudową kanalizacji deszczowej”.
Zamówienie obejmuje świadczenie usługi w okresie realizacji oraz w okresie rękojmi
za wady i polega na koordynacji, zarządzaniu, kontroli, nadzorowaniu i rozliczeniu
robót budowlanych w tym ewentualnych robót dodatkowych i zamiennych.
Roboty budowlane będą wykonywane na podstawie odrębnej umowy zawartej
pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót budowlanych.
Główny zakres zamówienia obejmuje nadzór nad przebudową ulicy, wraz z
przebudową kanalizacji deszczowej i kolidującego uzbrojenia technicznego, tj:
wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku o długości 262,97 m
– od skrzyżowania z ul. Majówka do ul. Kopalnianej oraz jako najważniejsze
elementy na odcinku ul. Granicznej:
- przebudowa kanalizacji deszczowej - wykonanie studni rewizyjnych i
włączeniowych oraz wpustów ulicznych,
- wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych,
- wykonanie warstw konstrukcyjnych dla poszczególnych elementów realizacyjnych,
- ustawienie krawężników, obrzeży i oporników,
- wykonanie nawierzchni ulicy wraz z wyniesieniem skrzyżowania w celach
bezpieczeństwa ruchu,
- wykonanie nawierzchni chodników, zjazdów i parkingów,
- regulacja urządzeń typu zasuwy, hydranty, studzienki, włazy itp.,
- wykonanie zieleni w formie trawnika,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
Termin realizacji zamówienia – wymagany:
1. Termin realizacji usługi w okresie realizacji robót:
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termin rozpoczęcia – od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy robót
budowlanych.
termin zakończenia - do dnia 30.09.2019 r. - (obejmuje także rozliczenie końcowe
nadzorowanych robót budowlanych i w razie potrzeby - uzyskanie decyzji
pozwolenia na użytkowanie, jednakże – w nawiązaniu do rzeczywistego terminu
zakończenia tych robót i uzyskania decyzji).
2. Termin realizacji usługi w okresie rękojmi:
termin rozpoczęcia – od dnia dokonania odbioru końcowego robót budowlanych,
termin zakończenia - do dnia, w którym upłynie okres rękojmi dla robót
budowlanych lub do dnia odbioru usunięcia usterek przez Wykonawcę robót
budowlanych, w zależności od tego, który termin później się kończy (okres rękojmi
za wady jest kryterium oceny w przetargu na roboty budowlane i wynosić będzie 84
miesiący, licząc od dnia odbioru końcowego nadzorowanych robót budowlanych).
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej bip.um.starachowice.pl
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