
załącznik nr 7 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Pięcioletnia kontrola obiektów hydrotechnicznych wraz z  

dokumentacją pokontrolną 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rocznej kontroli obiektów 
hydrotechnicznych zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7.07.1994 r. – 
Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186 ze zmianami). Zakres kontroli należy 
wykonać zgodnie z § 75 - 80 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 
23.10.2006 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego 
zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych (Dz. U. 2006 Nr 206, poz. 1516).  

Niezbędne do wykonania przedmiotu umowy książki obiektów budowlanych i 
protokoły z poprzednich kontroli okresowych obiektów objętych przedmiotem umowy 
zostaną udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego.  

Wykonawca musi dysponować osobą posiadającą uprawnienia bez ograniczeń 
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w tym do oceniania 
i badania stanu technicznego budowli hydrotechnicznych, która jest wpisana na listę 
członków właściwej izby samorządu zawodowego i w dniu podpisania umowy 
przedstawi wymagane uprawnienia wraz z zaświadczeniem o przynależności do 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 
Wykonawca lub podwykonawca prac podwodnych musi posiadać aktualny certyfikat 
zgodnie z wymaganiami systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 
wydany przez jednostkę certyfikującą w oparciu o art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 
17.10.2003 o wykonywaniu prac podwodnych  (Dz. U. z 2014 poz. 1389). 

W przypadku obiektów dostępnych od strony lądu dojazd do obiektów objętych 
przedmiotem umowy w zakresie własnym Wykonawcy. 
W przypadku obiektów dostępnych wyłącznie od strony wody transport wodny do 
obiektów objętych przedmiotem umowy zapewni Zamawiający.  

Listę obiektów podlegających kontroli stanowi załącznik nr 1 do powyższego opisu 
przedmiotu zamówienia 
 
Dokumentację należy wykonać oddzielnie dla każdego obiektu  w 2 egz. w formie 
pisemnej wraz zapisem elektronicznym na płycie CD.  Zapis na płycie powinien być w 
formie edytowalnej oraz PDF a budowle posegregowane według miejsc występowania. 
Na stronie tytułowej należy umieścić nazwę obiektu wraz z numerem 
inwentarzowym obiektu podanym w Zestawieniu obiektów do przeglądu rocznego. 
 
 
Gdynia , 27.08.2019.  
 
 
 
 
 
 
 

 


