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ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ 

  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Nagłówki i numeracje umieszczone w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia umieszczono jedynie 
dla wygody stron, nie wywierają one wpływu na interpretację zapisów OPZ. 
 

Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 
2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) – dalej jako UPb - wraz z usługami dodatkowy określonymi w 
niniejszym OPZ, w podziale na części według branż: 

Cz. 1. Drogowej wraz z koordynacją pracy inspektorów nadzoru pozostałych branż, 
Cz. 2. Sanitarnej, 
Cz. 3. Elektrycznej, 
Cz. 4. Teletechnicznej, 

przy budowie drogi gminnej w ramach zadania inwestycyjnego pn. : „Budowa ul. Chmielnej i Gronowej 
w m. Dębogórze oraz ul. Paska w m. Suchy Dwór”. 
Na podstawie Art.25 pkt 4) UPb, Zamawiający wprowadza obowiązek kontrolowania rozliczeń budowy 
przez każdego z inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie ich branży. 
Na podstawie Art.27 Ustawy Prawo Budowlane, Zamawiający wyznacza inspektora branży drogowej 
jako koordynatora czynności pozostałych inspektorów nadzoru inwestorskiego na budowie. 
Uszczegółowienie czynności objętych zamówieniem zawiera w dalszej części niniejszy Opis 
Przedmiotu Zamówienia oraz zawarta umowa. 
 
Na wykonanie inwestycji, przez Starostę Puckiego została wydana decyzja ZRiD nr AB/RW-

6740/150/19/K z 08.07.2019r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ulicy 

Chmielnej i ulicy Gronowej w miejscowości Dębogórze oraz ulicy Paska w miejscowości Suchy Dwór”, 

na terenie działek ew. nr: 172, 178/112, 171/19, 178/144, 185, 171/89, 190/1, 190/493, 176/4, 171/21, 

190/8, 177/1 (177), 178/147 (178/121), 1201/1 (1201), 1111/12 (1111/3), 171/211 (171/65), 171/209 

(171/105), 171/207 (171/110), 171/205 (171/58), 1186/1 (1186), 1187/1 (1187), 1116/3 (1116/2), 

171/203 (171/18) - jednostka ewidencyjna 221105_2 Kosakowo, obręb geodezyjny 0007 Pogórze; 48/3 

(48/2), 121/44 (121/25), 67/15 (67/1), 234/2 (234), 233/25 (233/13), 82/1 (82), 83/1 (83), 237/21 

(237/19), 84/1 (84), 85/3 (85/1), 94/6 (94/5), 86/3 (86/2), 95/1 (95), 96/17 (96/4), 97/1 (97), 88/66 

(88/65), 89/6 (89/5), 90/3 (90/1), 91/1 (91), 51/1 (51), 121/8, 121/18, 121/20, 121/22, 121/24, 157/5, 

235, 49, 66, 50, 236/20, 237/15, 96/10, 92 - jednostka ewidencyjna 221105_2 Kosakowo, obręb 

geodezyjny 0008 Dębogórze. Decyzja jest ostateczna. 

Dla nadzorowanych robót budowlanych Zamawiający uzyskał dofinansowanie od Wojewody 
Pomorskiego w ramach  dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 
Dla zrealizowania zadania inwestycyjnego Zamawiający zawarł umowę na wykonanie robót (zwaną 
dalej Kontraktem) z Konsorcjum firm: 

− Kruszywo Sp. z o.o. z siedzibą  w Linii (kod pocztowy 84-223)  przy ul. Długiej 4B, NIP 
8411348795, REGON 190905370, KRS 0000128657 – Lider Konsorcjum 

− GRUPA KRUSZYWO Sp. z o.o. z siedzibą w Linii (kod pocztowy 84-223)  przy ul. Długiej 4B, 
NIP 5833291515, REGON 369709540, KRS 0000723135 - Partner  

reprezentowanym przez Lidera Konsorcjum w imieniu którego działa Jacek Wicki – Prezes Zarządu. 
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Niniejszy Opis Przedmiotu Zamówienia określa obowiązki i wymagania w zakresie wszystkich części 
przedmiotu zamówienia jakie Zamawiający określa dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (zwanym 
Inspektorem Nadzoru). Wykonawca składający ofertę na wybraną część usług uwzględnia 
wymagania określone odpowiednio dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pełniącego funkcję 
koordynatora pracy inspektorów lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pozostałych branż. 
 
1. Opis nadzorowanych robót budowlanych. 

Zakres inwestycji obejmuje budowę połączenia drogowego z Dębogórza do Suchego Dworu w Gminie 
Kosakowo w ciągu ul. Gronowej, Chmielnej i Paska. 
Projekt zakłada budowę w/w ulic na odcinku 1880 m wraz z budową skrzyżowania typu małe rondo z 
ulicą Pomorską i Lnianą w miejscowości Dębogórze, budową skrzyżowania typu małe rondo z ulicami 
Reja, Szkolną i Sowią w miejscowości Suchy Dwór oraz budowę zatok autobusowych w obrębie 
projektowanych skrzyżowań.  
Projektowana szerokość drogi to 6m, wzdłuż niej przewidziano budowę chodnika od 2 do 2,5m oraz na 
całej długości budowę ścieżki rowerowej o szerokości 3,5m. Projekt budowy drogi przewiduje 
odprowadzenie wód deszczowych do istniejących zbiorników retencyjnych w Suchym Dworze oraz w 
Dębogórzu poprzez wpusty deszczowe szczelnej kanalizacji deszczowej, która jednocześnie będzie 
przejmowała powierzchniowo wodę opadową zgromadzoną w rowach. 
Zakres inwestycji obejmuje również budowę oświetlenia wszystkich projektowanych dróg, doświetlenie 
przejść dla pieszych w głównych ciągach komunikacyjnych, budowę kanalizacji technologicznej wraz 
ze studniami oraz przebudowę infrastruktury elektroenergetycznej znajdującej się w kolizji z 
projektowanymi układami drogowymi.  
Przy budowie nowej drogi przewidziano przebudowę istniejącej sieci gazowej niskiego i średniego 
ciśnienia polegającą na zmianie trasy sieci tak, aby nie przebiegały one pod projektowaną jezdnią, 
krawężnikiem i żeby nie kolidowała z projektowaną infrastrukturą drogową. 
Opracowaniem objęto także projekt przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, sieci 
wodociągowej  w związku z kolizją projektowanej infrastruktury drogowej z istniejącymi sieciami. 
 
Podstawowe parametry techniczne projektowanego układu drogowego:  

− jezdnie: 15235 m ², 

− zatoki autobusowe: 447 m ², 

− pierścień ronda: 284 m ², 

− wyspy kanalizujące: 230 m ², 

− zjazdy: 1416 m ², 

− opaska: 413 m ², 

− zawrotka: 260 m², 

− ciąg pieszo-rowerowy: 7815 m ², 

− ciąg pieszy 1550m², 

− ścieżka rowerowa: 262 m ² 
pozostała powierzchnia to: zieleń i rezerwy terenu na infrastrukturę towarzyszącą. 
 

Branża drogowa: 

 

Nowo wybudowana droga ul Paska, Chmielna i Gronowa będzie drogą o parametrach klasy zbiorczej 

(Z): 

− Klasa drogi – Z ½ 

− Kategoria ruchu – KR4 

− Prędkość projektowa - Vp=60 km/h 
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− Szerokość drogi – 6,00m, 

− Szerokość pasa ruchu – 3,00m 

− Szerokość poszerzenia pasa na łuku – 0,40m 

− Szerokość pasa ruchu na łuku – 3,40m 

− Szerokość ciągu pieszo-rowerowego – 3,50m 

− Szerokość chodnika –zmienna od 2,00m do 2,50m 

− Szerokość pobocza – 1,00m 

 

Przewidziano przebudowę odcinka ulicy Szkolnej o parametrach drogi klasy lokalnej (L): 

− Klasa drogi – L ½ 

− Kategoria ruchu – KR3 

− Prędkość projektowa - Vp=60 km/h 

− Szerokość drogi – 7,00m 

− Szerokość pasa ruchu – 3,50m 

− Szerokość chodnika – 2,00m  

− Szerokość ścieżki rowerowej – 2,00m  

 

Przebudowę odcinka ulicy Sowiej o parametrach drogi klasy dojazdowej (D): 

− Klasa drogi – D ½ 

− Kategoria ruchu – KR3 

− Prędkość projektowa - Vp=50 km/h 

− Szerokość drogi – 6,00m, 

− Szerokość pasa ruchu – 3,00m 

− Szerokość chodnika – 2,00m  

 

Przebudowa odcinka ulicy Reja o parametrach drogi klasy dojazdowej (D): 

− Klasa drogi – D ½ 

− Kategoria ruchu – KR3 

− Prędkość projektowa - Vp=50 km/h 

− Szerokość drogi – 6,00m, 

− Szerokość pasa ruchu – 3,00m 

− Szerokość chodnika – 2,00m  

− Szerokość ścieżki rowerowej – 2,00m  

 

Połączenie projektowanej ulicy Paska z ulicami Reja, Szkolną i Sowią planuje się, jako skrzyżowanie 

typu małe rondo o parametrach: 

− Średnica zewnętrzna - 30,00m 

− Średnica pierścienia - 18,00m 

− Średnica wewnętrzna - 12,00m 

− Szerokość jezdni - 6,00m 

− Szerokość pierścienia - 3,00m 

− Szerokość wlotu na rondo - 3,50m  

− Szerokość wylotu z ronda – 4,00m  
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− Promień wjazdowy - R=10,00m 

− Promień wyjazdowy z ronda - R=12,00m 

 

W ramach inwestycji należy również wykonać przebudowę odcinka ulicy Pomorskiej z dowiązaniem 

do stanu istniejącego. Parametry ulicy Pomorskiej:   

− Klasa drogi - L1/2 

− Kategoria ruchu – KR3 

− Prędkość projektowa - Vp=50 km/h 

− Szerokość drogi - 6,00m 

− Szerokość pasa ruchu – 3,00m 

− Szerokość ciągu pieszo-rowerowego – 3,00m 

 

Połączenie nowo budowanej ulicy Gronowej z ulicą Pomorską zaprojektowano, jako skrzyżowanie typu 

małe rondo o parametrach: 

− Średnica zewnętrzna - 30,00m 

− Średnica pierścienia - 18,00m 

− Średnica wewnętrzna - 12,00m 

− Szerokość jezdni - 6,00m 

− Szerokość pierścienia - 3,00m 

− Szerokość wlotu na rondo - 3,50m  

− Szerokość wylotu z ronda – 4,00m 

− Promień wjazdowy - R=10,00m 

− Promień wyjazdowy z ronda - R=12,00m 

 

W ramach zadania zaplanowano 4 zatoki autobusowe o szerokości 3,00m i parametrach: 

− Długość krawędzi zatrzymania – 20m 

− Szerokość zatoki – 3m 

− Wyokrąglenie załomów krawędzi – promień R=30m  

− Skos wyjazdowy krawędzi jezdni – 1:8 

− Skos wjazdowy krawędzi jezdni – 1:4 

Przy każdej zatoce należy ustawić wiatę przystankową zgodną z wymogami Zamawiającego, które 

należy pozyskać z Referatu Ochrony Środowiska UG Kosakowo.  

 

Zjazdy publiczne zaprojektowano o szerokości od 4,00m do 6,00m, a zjazdy do posesji prywatnych 

zaprojektowano jako zjazdy indywidualne o szerokości od 3,00m do 6,00m.  

W związku ze zmianą przebiegu istniejącej ulicy Chmielnej, na końcu zamykanego odcinka 

zaprojektowano zawrotkę o wymiarach 12,50m x 12,50m. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, wzdłuż 

krawędzi zawrotki zaprojektowano bariery drogowe ochronne o długości 26 m, a wzdłuż chodników o 

długości 125m. 

Wzdłuż projektowanego ciągu pieszo-rowerowego, co około 300m, zaprojektowano miejsca 

odpoczynku w formie tzw. „przysiadaków”, a w okolicy ul. Kukułczej miejsce odpoczynku dla 

rowerzystów o wymiarach 10x10m.  
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Nawierzchnię ulic: Polnej, Paska, Gronowej, Pomorskiej, Sowiej, Szkolnej oraz Paska należy wykonać 

z betonu asfaltowego (AC 11S).  

Zjazdy publiczne należy wykonać z betonu asfaltowego (AC11S). 

Zjazdy publiczne należy wykonać z kostki betonowej gr. 8cm. 

Zjazdy indywidualne należy wykonać z kostki betonowej niefazowanej 10x20cm. 

Wyspy kanalizujące należy wykonać z kostki betonowej fazowanej 10x20cm. 

Zatoki autobusowe należy wykonać z kostki kamiennej 8/11cm. 

Pierścień rodna należy wykonać z kostki kamiennej 19/21cm.  

Ciągi pieszo rowerowe oraz ścieżkę rowerową należy wykonać z mastyksu grysowego (SMA5). 

Ciągi piesze oraz opaski należy wykonać z kostki betonowej 20x20cm.  

Krawężniki betonowe 15x30x100cm należy ustawić na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15.  

Oporniki betonowe 15x30x100cm należy ustawić na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. 

Chodniki należy ułożyć w obrzeżach betonowych 8x25x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu 

C12/15. 

Odwodnienie przedmiotowych ulic odbywać się będzie częściowo przez system rowów 

odwadniających, a częściowo przez system szczelnej kanalizacji deszczowej, która jednocześnie 

będzie przejmowała wodę opadową zgromadzoną w rowach. 

Odbiornikiem wód opadowych będą istniejące zbiorniki wodne: bezodpływowy zlokalizowany na dz. nr 

1116/2 w Suchym Dworze) – dot. odwodnienia ronda w skrzyżowaniu ulic: Szkolnej, Sowiej, części 

Paska, Reja w Suchym Dworze, oraz odpływowy zlokalizowany na granicy dz. nr 48/2 i 51 w Dębogórzu 

– dot. skrzyżowania ulic: Pomorskiej, Lnianej, Gronowej, Chmielnej i części Paska. W celu zapewnienia 

rezerwy na wody opadowe, należy wykonać ich powiększenie.  

W celu zabezpieczenia zbiornika znajdującego się na dz. nr 1116/2 przed przelaniem przewidziano by 

pass, dzięki któremu nadmiar wody będzie kierowany poprzez nowo wybudowane rowy odwadniające 

do zbiornika w Dębogórzu dz. nr 48/2 i 51. 

 

Branża sanitarna: 

 

Kanalizacja sanitarna 

W stanie istniejącym częściowo kanalizacja sanitarna tłoczna Ø110 występuje w kolizji z nowo 

budowanym rondem na skrzyżowaniu ulic: Sowiej, Szkolnej, Reja i przewiduje jej przebudowę poza 

pas drogowy, zachowując jej parametry. Na dz. nr 866 znajduje się studnia kanalizacyjna, która 

pozostaje w kolizji z nowo budowanym zjazdem z ronda w ul. Reja. W tym miejscu należy przebudować 

studnię poza skrajnię jezdni zachowując jej parametry. Łączna długość przebudowywanej sieci wynosi 

93,5m. 

Przebudowa gazociągu 

Istniejące gazociągi częściowo przebiegają pod nowo budowaną drogą. Zgodnie z Warunkami 

Technicznymi gazociągi należy zlokalizować poza pasami jezdni (z wyjątkiem skrzyżowań). 

Przebudowa istniejącej sieci gazowej niskiego ciśnienia PE dn110 i sieci gazowej średniego ciśnienia 

PE dn125, dn90, dn63 oraz sieci gazowej średniego ciśnienia stal DN100 polegać będzie na zmianie 

trasy sieci tak, aby nie przebiegała ona pod projektowaną jezdnią, krawężnikiem i żeby nie kolidowała 

z projektowaną infrastrukturą drogową. 

Przebudowa wodociągu 
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W stanie istniejącym wodociągi Ø160, Ø110 i Ø63 występują w kolizji z nowo budowanym układem 

drogowym oraz rondem na skrzyżowaniu ulic: Sowiej, Szkolnej, Reja i należy je przebudować poza pas 

drogowy, zachowując istniejące parametry. Obecnie na dz. nr 190/493 na sieci wodociągowej znajduje 

się hydrant, pozostający w kolizji z projektowaną siecią wodociągową w ul. Szkolnej, który należy 

przesunąć zachowując jego pierwotne parametry. Na dz. nr 176/4 znajduje się studnia wodomierzowa, 

pozostająca w kolizji z projektowanym krawężnikiem oraz siecią deszczową i również należy ją 

przesunąć zachowując istniejące parametry. Dodatkowo od studni wodomierzowej Sw1 należy zrobić 

przepięcia istniejących przyłączy DN80. 

Przedmiotem przebudowy jest: 

• sieci wodociągowej Ø160 na odcinku od węzła ww1 do węzła ww16. Łączna długość 

przebudowywanej sieci Ø160PE wynosi 126,85m. 

• sieci wodociągowej Ø110 na odcinku od węzła ww8 do węzła ww20. Łączna długość 

przebudowywanej sieci Ø110PE wynosi 58,75m. 

• sieci wodociągowej Ø63 na odcinku od węzła ww5 do węzła ww5.2. Łączna długość 

przebudowywanej sieci Ø63PE wynosi 22,40m. 

• przepięcie istniejących przyłączy wodociągowych DN80 na odcinkach od studni 

wodomierzowej Sw1 do węzłów ww8.1 i ww8.2. Łączna długość przebudowywanych przyłączy 

DN80 stal wynosi 2,70m. 

 

Branża elektryczna 

 

Inwestycja obejmuje budowę oświetlenia wraz z kanalizacją technologiczną wszystkich projektowanych 

dróg, doświetlenie przejść dla pieszych w głównych ciągach komunikacyjnych, budowę kanalizacji 

technologicznej wraz ze studniami oraz przebudowę infrastruktury elektroenergetycznej znajdującej się 

w kolizji z projektowanymi układami drogowymi. 

W celu wykonania zasilania projektowanego oświetlenia należy wybudować projektowaną szafkę 

oświetleniową SO-Proj zlokalizowaną przy projektowanym przystanku autobusowym w pobliżu ulicy 

Gronowej w Dębogórzu, która docelowo będzie zasilania ze złącza kablowo-pomiarowego Energa-

Operator S.A. 

Z projektowanej szafki oświetleniowej należy wyprowadzić dwa obwody, które zasilą: 

- projektowane oświetlenie projektowanej ulicy Chmielnej w Dębogórzu w kierunku ulicy Pomorskiej w 

Dębogórzu oraz skrzyżowanie typu rondo projektowanej ulicy Chmielnej z ulicą Pomorską w 

Dębogórzu, 

- projektowane oświetlenie projektowanej ulicy Chmielnej w Dębogórzu w kierunku Suchego Dworu, 

ulicę Paska w Suchym Dworze oraz skrzyżowanie typu rondo projektowanej ulicy Paska z ulicami Reja, 

Sowią oraz Szkolną w Suchym Dworze. 

Podstawowe zasilanie projektowanego oświetlenia ulicy Chmielnej w kierunku ulicy Pomorskiej oraz 

skrzyżowanie tych ulic, odbywać się będzie z istniejącej szafki oświetleniowej SO-40, zlokalizowanej 

na skrzyżowaniu ulic Pomorskiej oraz Lnianej w Dębogórzu. W związku z powyższym szafka podlega 

wymianie na nową w ramach bieżącego zadania. 

Wyposażenie projektowanej szafki SO-Proj oraz istniejącej szafki SO-40 podlegającej wymianie będzie 

analogiczne. 

Zastosowane oprawy powinny być wyposażone w zasilacz elektroniczny zaprogramowany na redukcję 

mocy w godzinach od 23:00 do 5:00.  
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UWAGA:  Dodatkowo oprawy stosowane do doświetlenia przejść dla pieszych powinny być 

wyposażone w układy detekcji w postaci czujki ruchu, wykrywające zbliżanie się do przejścia pieszego 

lub rowerzysty. W przypadku wykrycia osoby/roweru zbliżającego się do przejścia strumień świetlny 

opraw znajdujących się na danym przejściu powinien wynosić 100% strumienia znamionowego. W 

każdym innym przypadku strumień świetlny opraw doświetlających przejście powinien być 

zredukowany do 40% strumienia znamionowego. 

Oprawy należy instalować na słupach okrągłych lub ośmiokątnych, stalowych ocynkowanych (średnia 

grubość ocynku 80µm) lub aluminiowych, o grubości ścianki min. 4 mm, spawanych niewidocznym 

wzdłużnym spawem, spełniających wytrzymałość na II strefę wiatrową. Wysokość montażu oprawy 

drogowych powinna wynosić 9 m (wysokość słupa h=8 m), zaś opraw doświetlających przejścia dla 

pieszych 5 m (wysokość słupa h=5 m). Oprawy należy montować na wysięgnikach półokrągłych 

Wszystkie elementy projektowanej latarni, tj. słupy, wysięgniki oraz oprawy powinny być malowane 

farbą chemoutwardzalną na kolor RAL 9006 

 

Dodatkowo nowo montowane latarnie muszą być dostosowane do montażu iluminacji świetlnych tj.: 

− otwór w ścianie słupa oświetleniowego do wyprowadzenia kabla zasilania zewnętrznego 

powinien być wykonany przed ocynkowaniem i malowaniem słupa; 

− wyprowadzenie kabla przez dławnicę kątową; 

− kabel przeznaczony do montażu zewnętrznego zakończony gniazdem hermetycznym 

gumowym min IP44 z klapką, 2P+Z, 230V/10A , podłączony do zasilania oprawy, 

− w/w gniazdo winno być zlokalizowane na słupie oświetleniowym po stronie tablicy słupowej 

na wys.4m i przytwierdzone opaską zaciskową z tworzywa odpornego na promieniowanie 

UV; 

− oświetlenie dekoracyjne zasilanie 230V/50Hz, prąd zasilania 6A, prąd rozruchowy 3A, moc 

<120W, wartość zabezpieczeń 6A. 

 

Branża teletechniczna 

Projekt zakłada: 

a) Przebudowę kolidującej sieci telekomunikacyjnej przez wybudowanie nowych studni, kanalizacji i 

kabli biegnących wzdłuż tras poza obszar projektowanej drogi. 

b) Zabezpieczenie kabli doziemnych rurami ochronnymi w miejscach poprzecznych przejść pod 

drogą i na wjazdach do posesji prywatnych. 

 

 
W trakcie realizacji robót budowlanych wykonywane będą również badania archeologiczne, prace 
związane z wycinką drzew i nasadzeniami zastępczymi.  
  
2. Podstawowe obowiązki Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego każdej z branż 

1) Zapoznanie się z przekazaną przez Zamawiającego wszelką dokumentacją dotyczącą 
nadzorowanego zadania inwestycyjnego oraz niniejszego Przedmiotu zamówienia, 

2) Udział w protokolarnym przekazaniu przez Zamawiającego dla Wykonawcy robót Placu Budowy, 
na zasadach i w sposób określony w Kontrakcie; 

3)  Reprezentowanie Zamawiającego na budowie w zakresie zapewnienia codziennego nadzoru 
inwestorskiego; 
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4)  Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zawartej Umowy; 

5) Uczestnictwo w cotygodniowych naradach technicznych  i co miesięcznych radach budowy z 
udziałem Inspektorów Nadzoru, Kierownika Budowy, przedstawicieli Podwykonawców robót oraz 
przedstawicieli Zamawiającego;  

6)  Sprawdzanie zgodności wykonywanych robót budowlanych z projektem i pozwoleniem na 
budowę, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej;  

7)  Sprawdzanie i potwierdzanie jakości dostarczanych przez Wykonawcę robót: materiałów 
budowlanych, urządzeń, wyposażenia, i innych elementów robót wymaganych zapisami 
Kontraktu, w sposób i na zasadach w nim opisanych; 

8)  Sprawdzanie dokumentów, zezwoleń, deklaracji właściwości użytkowych, certyfikatów itd., w celu 
uniknięcia użycia materiałów niezgodnych z projektem, uszkodzonych lub niemających 
wymaganych certyfikatów; 

9) Sprawdzanie i zaakceptowanie przedłożonych przez Wykonawcę robót (w formie pisemnej) 
harmonogramów rzeczowo-finansowych wraz z ich aktualizacjami; 

10)  Potwierdzanie i sprawdzanie stanu mobilizacji i zapewnienia sprzętu na Terenie Budowy jako 
odpowiedni lub nie dla wykonywanych robót budowlanych i jako zgodny lub nie z Kontraktem; 

11) Nadzór nad obsługą geodezyjną Wykonawcy robót budowlanych; 

12)  Dokonywanie kontroli w czasie dostarczania materiałów i urządzeń, które będą niezbędne do 
realizacji robót, 

13) Zapewnienie kontroli nad sposobem składowania i przechowywania materiałów; 

14)  Sprawdzanie jakości oraz zgodności materiałów budowlanych i instalacyjnych z Kontraktem, 
organizowanie dodatkowych testów jakości, jeśli będzie to konieczne, polegających na zleceniu 
dodatkowych testów jakości przez specjalistyczne instytuty, jeżeli jest to niezbędne, przy czym 
dodatkowe testy wykonywane będą na koszt Wykonawcy robót – w przypadku użycia przez 
Wykonawcę materiału niezgodnego z Kontraktem; 

15)  Sprawdzanie poprawności wykonania i odbieranie Robót ulegających zakryciu lub zanikających; 

16)  Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych. 
Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót budowlanych oraz usuniętych wad/usterek; 

17)  Wprowadzanie w trakcie realizacji robót (w porozumieniu z Nadzorem Autorskim), zaleceń 
Zamawiającego; 

18)  Bieżące dokonywanie z projektantami stosownych uzgodnień oraz egzekwowanie uzupełnień 
w ramach prowadzonego nadzoru autorskiego i uzgadnianie z nimi ewentualnych zmian, 
wprowadzonych przez Zamawiającego i /lub Wykonawcę robót; 

19)  Informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych, uzupełniających 
i innych zgodnie z Kontraktem; 

20)  Przygotowywanie i przedkładanie Zamawiającemu kosztorysów dotyczących robót dodatkowych 
oraz uzupełniających i innych zgodnie z Kontraktem, a także opiniowanie ich zasadności oraz 
dokonywanie ich kontroli w trakcie realizacji; 

21) Analizowanie i weryfikowanie zgodności z zapisami Kontraktu, dokumentów sporządzanych przez 
Wykonawcę robót i projektantów, na etapie realizacji Kontraktu, wraz z ich pisemną opinią; 

22) Przygotowywanie i przedkładanie Zamawiającemu protokołów konieczności robót dodatkowych 
oraz uzupełniających i innych zgodnie z Kontraktem, wraz z kosztorysami dotyczącymi tych robót, 
a także opiniowanie ich zasadności;  
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23) Wystawianie protokołów upoważniających Wykonawców do wystawiania faktur wraz z ustalaniem 
wartości wykonanych robót, na zasadach i w sposób określony w Kontrakcie; 

24) Przeprowadzanie regularnych inspekcji Terenu Budowy sprawdzających w szczególności 
prawidłowość i jakość wykonywanych robót, zabezpieczenie bezpieczeństwa i zdrowia, jakość 
używanych materiałów, itp.; 

25)  Wydawanie Wykonawcy robót, Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robót, poleceń 
dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także 
wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz 
dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie wyrobów budowlanych, potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy; 

26)  Żądanie od Wykonawcy, Kierownika budowy lub Kierownika robót dokonania poprawek bądź 
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót budowlanych, a także wstrzymania ich 
dalszego wykonywania w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź 
spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę; 

27)  Nadzór nad właściwym wywiązywaniem się z Kontraktu przez Wykonawcę robót;  

28) Monitorowanie zgodności postępu rzeczowego i finansowego robót budowlanych z 
zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym; 

29) Niezwłoczne sprawdzanie zestawień ilości i wartości wykonanych robót, będących podstawą do 
rozliczeń finansowych Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych, odpowiednio do zakresu 
nadzorowanych robót; 

30)  Przeprowadzanie przy udziale Zamawiającego odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego w 
sposób i zgodnie z zapisami Kontraktu;  

31)  Nadzorowanie i dopilnowanie zaleceń komisji odbiorowej dotyczących usunięcia przez 
Wykonawcę robót stwierdzonych usterek dających się naprawić;  

32)  Opracowanie opinii dotyczącej wad obiektu uznanych za nie nadające się do usunięcia oraz 
wnioskowanie o obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy robót z określeniem utraty wartości robót 
budowlanych i kwot obniżonego wynagrodzenia za te roboty; 

33)  Opiniowanie proponowanych metod wykonania robót budowlanych zaproponowanych przez 
Wykonawcę robót; 

34) Uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich propozycji zmian dotyczących zakresu, technologii i 
wartości robót budowlanych; 

35) Sprawdzanie rozwiązań zamiennych i wnioskowanie do Zamawiającego o ich zastosowanie; 

36) Zatwierdzanie rysunków wykonawczych i warsztatowych sporządzonych przez Wykonawcę robót 
budowlanych; 

37) Informowanie Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrożeniach 
występujących podczas realizacji robót oraz podejmowanych działaniach zapobiegawczych i 
naprawczych; 

38) Sprawdzenie poprawności opracowania dokumentacji powykonawczej oraz ocena jej zgodności z 
faktycznie wykonanymi robotami budowlanymi, w sposób i na warunkach określonych 
w Kontrakcie; 

39) Przygotowanie, w przypadku przerwania robót budowlanych przez Wykonawcę robót, 
inwentaryzacji wykonanych robót wykonanych do dnia ich przerwania; 
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40) W przypadku przerwania Kontraktu, wykonywanie wszelkich czynności związanych z tym 
przerwaniem, w tym co najmniej nadzór nad przejęciem placu budowy, nad robotami 
zabezpieczającymi itp.; 

41) W przypadku rozliczenia obmiarowego z Wykonawcą Robót, zweryfikowanie i pisemne 
zatwierdzenie obmiarów robót wykonanych przez Wykonawcę robót; 

42) Sprawdzanie Wniosków o płatność wystawianych przez Wykonawcę robót; 

43) Wykonywanie: nadzoru nad przeprowadzaniem wszelkich testów, prób i rozruchów oraz 
przeglądów, zatwierdzanie i przyjmowanie opracowanych przez Wykonawcę robót wszelkich 
wymaganych instrukcji eksploatacyjnych i instrukcji obsługi, w celu ułatwienia przekazywania 
obiektu do eksploatacji Zamawiającemu; 

44) Powiadamianie Wykonawcy robót i Zamawiającego o wykrytych wadach wykonanych robót 
budowlanych oraz określenie zakresu robót niezbędnych do wykonania celem usunięcia tych wad 
wraz z podaniem wymaganych terminów ich wykonania a następnie dokonanie odbioru 
wykonanych robót usuwających wady. Pisemne potwierdzenie usunięcia tych wad. W przypadku, 
jeśli Wykonawca robót nie rozpoczął usuwania wad w podanym terminie, Inspektor w 
porozumieniu z Zamawiającym przygotuje projekt zlecenia usunięcia wad innemu wykonawcy, 
wraz z przygotowaniem dokumentacji opisującej zakres robót budowlanych i z wyliczeniem 
szacunkowej wartości tych robót;  

45) Udział w przeprowadzanych z Wykonawcą robót odbiorów częściowych (jeśli są przewidziane) 
i końcowego odbioru robót budowlanych, w sposób i na zasadach określonych w Kontrakcie. 
Sporządzenie listy usterek i innych dokumentów, w sposób i na warunkach opisanych w 
Kontrakcie; 

46) Udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywaniu ich do 
użytkowania; 

47) Egzekwowanie od Wykonawcy robót wykonania zaleceń poodbiorowych; 

48) Czynny udział w rozwiązywaniu sporów z Wykonawcą/Wykonawcami, 

49) Opiniowanie (w aspekcie prawnym, formalnym i merytorycznym) przyczyny nie dotrzymania przez 
Wykonawcę terminu z winy Wykonawcy robót, stanowiące podstawę dla Zamawiającego do 
wystąpienie w sprawie kar umownych, o odszkodowanie za zwłokę i do dochodzenia (na zasadach 
ogólnych ustawy KC) odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych 
– do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Opinia będzie wykonana najpóźniej w terminie 
30 dni od daty zaistnienia w/w okoliczności; 

50) Powiadamianie Wykonawcy robót i Zamawiającego o wykrytych wadach wykonanych robót 
budowlanych oraz określenie zakresu robót niezbędnych do wykonania celem usunięcia tych wad 
wraz z podaniem wymaganych terminów ich wykonania, a następnie dokonanie odbioru 
wykonanych robót usuwających wady. Pisemne potwierdzenie usunięcia tych wad. W przypadku, 
jeśli Wykonawca robót nie rozpoczął usuwania wad w podanym terminie, IN w porozumieniu z 
Zamawiającym przygotuje zlecenie usunięcia wad innemu wykonawcy, wraz z przygotowaniem 
dokumentacji opisującej zakres robót budowlanych i z wyliczeniem szacunkowej wartości tych 
robót; 

51) Współpraca ze wskazanymi przez Zamawiającego konsultantami, pracownikami Zamawiającego 
w sposób, który zapewni sprawne zrealizowanie Kontraktu w założonym czasie i zgodnie z 
zaplanowanym budżetem i zapewni wykonywanie zobowiązań wynikających z obowiązujących 
przepisów, z wymogów Umowy o dofinansowanie i wszelkich innych dokumentów; 
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52) Opiniowanie i rekomendowanie każdej propozycji aneksu do Kontraktu pod względem 
finansowym, formalnym i rzeczowym,  z podaniem ich skutków oraz przygotowywanie wszystkich 
odpowiednich dokumentów dotyczących zakresu takiego aneksu; 

53) Udzielanie wszystkich niezbędnych informacji na potrzeby sprawozdawczości z realizacji zadania 
inwestycyjnego w całym okresie jego realizacji; 

54) Wykonywanie dokumentacji fotograficznej Placu Budowy, poszczególnych elementów robót 
budowlanych, również z czynności odbiorowych i archiwizowanie, za pomocą zdjęć w formie 
cyfrowej (również film w formie cyfrowej). 

 

3. Zgodnie z umową jaką Zamawiający zawarł z Wykonawcą robót (Kontraktem), Nadzór 
Inwestorski zobowiązany jest do kontrolowania oraz egzekwowania obowiązków 
Wykonawcy robót budowlanych zawartych w w/w umowie, w tym m. in.: 

1) nadzorowania zawiadomień właściwych organów (w tym PINB), instytucji, gestorów mediów o 
zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych wraz z pisemnym oświadczeniem kierownika 
budowy i inspektorów nadzoru o przyjęciu obowiązków oraz o zakończeniu robót budowlanych, 
dokonywanych przez Wykonawcę; 

2) reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 
realizacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, 
decyzją o pozwoleniu na budowę, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami 
wiedzy technicznej; 

3) dokonania rozliczenia finansowego budowy na dzień odbioru końcowego wraz z 
przedstawieniem danych niezbędnych do sporządzenia dokumentu przyjęcia/przekazania 
środka trwałego (OT/PT); 

4) nadzorowania stosowania przez Wykonawcę rozwiązań chroniących środowisko na zasadach 
określonych w niniejszej umowie; 

5) dokonywania raz w miesiącu - oceny stanu zaawansowania prac Wykonawcy oraz zgodności 
ich prowadzenia z dokumentacją budowlaną, harmonogramem realizacji inwestycji oraz 
harmonogramem rzeczowo – finansowym w celu sporządzenia przez Wykonawcę 
Miesięcznego Rozliczenia; 

6) sprawdzania ilości i jakości robót w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu, 
wbudowywanych materiałów i wyrobów, a w szczególności zapobieganie stosowaniu 
materiałów oraz wyrobów wadliwych lub niedopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie; 

7) potwierdzania faktycznie wykonanych robót i usunięcia wad wraz z dokonywaniem 
odpowiednich wpisów w dzienniku budowy; 

8) kontrolowania prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, a po odbiorze robót - odebranie 
dziennika budowy od Kierownika budowy; 

9) kontrolowania realizowanych robót budowlanych minimum dwa razy w tygodniu i na każde 
wezwanie Wykonawcy lub Zamawiającego; powyższe będzie potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy; 

10) kontrolowania wykonania określonego w niniejszej umowie obowiązku zatrudniania przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, osób na podstawie umowy o pracę, jeżeli osoby te wykonują 
czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy 
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, min. 2 razy 
w całym okresie realizacji umowy oraz zawsze na każde wezwanie Zamawiającego. 
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4. Nadzór Inwestorski przy udziale Zamawiającego dokonuje: 

1) protokolarnego przekazania Placu budowy w terminie określonym w umowie o roboty 
budowlane,  

2) przekazania Dziennika budowy, 

3) zatwierdzania „Wniosków materiałowych” oraz zatwierdzania próbek materiałów przekazanych 
przez Wykonawcę robót, 

4) potwierdzania faktycznie wykonanych robót i usunięcia wad, 

5) kontrolowania terminowości wykonania robót objętych dokumentacją projektową w stosunku 
do terminu umownego oraz przedłożonego i zaakceptowanego przez Zamawiającego 
harmonogramu rzeczowo – finansowego, 

6) weryfikacji i akceptacji częściowych rozliczeń Wykonawcy robót, w okresach ustalonych 
umową o roboty budowlane, 

7) kontroli realizowanych robót budowlanych, 

8) sprawdzania i opiniowana wniosków Wykonawcy robót w sprawie ewentualnych robót 
dodatkowych, zamiennych a także sposobu wykonania tych robót, 

9) opracowania opinii dotyczących wad wykonanych robót budowlanych wraz z proponowanym 
terminem ich usunięcia oraz wnioskowanie obniżenia wynagrodzenia za wady uznane jako nie 
nadające się do usunięcia, 

10) kontrolowania usunięcia przez Wykonawcę robót wad stwierdzonych w czasie budowy i przy 
odbiorze końcowym, 

11) dokonywania czynności kontrolnych związanych z odbiorami częściowymi i odbiorem 
końcowym wraz z przekazaniem w użytkowanie, 

12) nadzorowania jakości oraz prawidłowości usunięcia wad przez Wykonawcę robót, a także 
dokonywanie sprawdzenia ich usunięcia wraz ze spisaniem protokołu z usunięcia wad i 
usterek, 

13) opiniowania złożonych przez Wykonawcę robót wniosków o zmianę technologii wykonania 
robót, 

14) dokonywanie czynności sprawdzenia kalkulacji szczegółowych lub wymaganych kosztorysów 
przedkładanych przez Wykonawcę robót, 

15) sprawdzenia kompletności i poprawności dokumentów odbiorowych złożonych przez 
Wykonawcę robót wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru w terminie 7 dni oraz pisemnego 
potwierdzenia sporządzenia dokumentacji odbiorowej zgodnie z umową  lub powiadomienia o 
braku gotowości do odbioru wraz z wyszczególnieniem błędów i braków w dokumentach 
odbiorowych, 

16) z odpowiednim wyprzedzeniem przed zgłoszeniem przez Wykonawcę robót gotowości do 
odbioru, sprawdzenia kompletności i poprawności wykonania Robót a następnie przekazania 
Wykonawcy robót i Zamawiającemu odpowiednio pisemnego potwierdzenia osiągnięcia 
gotowości do odbioru lub pisemnego powiadomienia o nie zakończeniu realizacji robót w 
terminie 3 dni kalendarzowych od upływu umownego terminu ich zakończenia przez 
Wykonawcę robót, 

17) przekazania Wykonawcy  robót i Zamawiającemu w terminie wyznaczonym w pkt. 16), 
odpowiednio pisemnego, podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania 
Nadzoru, potwierdzenia, że Wykonawca robót zakończył roboty budowlane objęte umową oraz 
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osiągnął gotowość do odbioru lub powiadomienia o braku gotowości do odbioru wraz z 
wyszczególnieniem błędów i braków w dokumentach odbiorowych, 

18) w przypadku stwierdzenia błędów i braków w dokumentach odbiorowych Nadzór będzie 
dokonywał ponownego sprawdzenia uzupełnionych i poprawionych przez Wykonawcę robót 
dokumentów odbiorowych, 

19) rozpoczęcia odbioru końcowego robót objętych nadzorowaniem w terminie nie dłuższym niż 7 
dni kalendarzowych, od dnia w którym Zamawiający potwierdził gotowość do odbioru 
wykonanych robót. 

 

5. Inspektor Nadzoru może wnioskować do Zamawiającego o: 

1) Wprowadzenie zmian lub poprawek w dokumentacji projektowej, w razie stwierdzenia w niej 
wad lub niedokładności,  

2) Zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca robót budowlanych nie 
usunie ich w wyznaczonym terminie 

3) Przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnych 
inspektorów, rzeczoznawców i laboratoria, 

4) Zlecenie wykonania robót dodatkowych i zamiennych wykazując ich konieczność oraz 
niezbędność dla prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego objętego umową o roboty 
budowlane. 

 
6. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie ma prawa: 

1)  Wnosić poprawek do Umów; 

2)  Zwolnić Wykonawcy robót z jakichkolwiek zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających 
z Umowy; 

3)  Wyrażać zgody na ograniczenie zakresu Robót budowlanych lub przekazania robót budowlanych 
innemu wykonawcy niż ten,  z którym została podpisana Umowa; 

4)  Zawierać umów z wykonawcami robót i innymi osobami czy instytucjami w imieniu 
Zamawiającego; 

5)  Zaciągać w imieniu Zamawiającego zobowiązań finansowych; 

6)  Dokonywać Zmian w Umowach wpływających na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub 
terminów realizacji bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

7) Bez zgody Zamawiającego Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wydawania Wykonawcy 
robót budowlanych polecenia wykonywania robót zamiennych i dodatkowych. 

 
7. Raport Końcowy z wykonania Kontraktu 

Inspektor Nadzoru sporządza Raport Końcowy, odpowiednio do zakresu nadzorowanych robót. Raport 
Końcowy z wykonania Kontraktu będzie przez Zamawiającego przyjęty Protokołem Odbioru i będzie 
stanowił podstawę do wystawienia faktury końcowej za świadczenie usługi pełnienia funkcji Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego.  
Zatwierdzony przez Zamawiającego Raport należy przekazać Zamawiającemu w 2-ch egzemplarzach 
oraz elektronicznej z edytowalną wersją tekstową. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykorzystania 
Raportu w całości lub w części do prowadzenia własnej sprawozdawczości inwestycyjnej i informacji o 
wykonanych inwestycjach.  
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Raport Końcowy zostanie przekazany Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia odbioru końcowego 
wykonanych robót budowlanych i będzie zawierał w szczególności: 
 
1) Pełne podsumowanie wszystkich działań podjętych podczas realizacji zadania; 

2) Pełny opis prac oraz zebranie wyników (dotyczących realizacji projektów/ robót) wszystkich 
Raportów; 

3) Analizę finansową wykonania Kontraktu, z dołączeniem listy wszystkich faktur  lub listy wszystkich 
zaakceptowanych protokołów zaawansowania robót, odpowiednio do nadzorowanego zakresu; 

4) Wskazanie kwoty, którą wydatkowano na realizację przedmiotu umowy o roboty budowlane oraz 
porównanie jej z ceną całkowitą podaną w ofercie Wykonawcy robót. W przypadku zmiany 
wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych, w Raporcie należy wskazać okoliczności i 
przyczyny jej wystąpienia; 

5) Omówienie terminowości wykonania robót budowlanych. W przypadku opóźnienia w wykonaniu 
nadzorowanych robót budowlanych, należy wskazać okoliczności i przyczyn powstania 
opóźnienia;  

6) Wykaz oraz stan płatności oraz oświadczeń Wykonawcy robót, 

7) Ocenę sposobu wykonania Kontraktu, w tym jakości jego wykonania; 

8) Wyniki sprawdzenia i zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej; 

9) Zestawienie wykonanych obiektów wraz z podaniem wielkości i jednostek charakterystycznych, 
zawierające koszty realizacji obiektów. 

10)  Krytyczną analizę wszystkich ważniejszych problemów; raport powinien zawierać wnioski co do 
ewentualnej zmiany sposobu realizacji przyszłych zamówień lub określenia przedmiotu 
zamówienia, z uwzględnieniem celowości, gospodarności i efektywności wydatkowania środków 
publicznych. 

11) Pełny opis czynności niezbędnych (zgodnie z Kontraktem) do wykonania od odbioru końcowego 
do zakończenia okresu Gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych wraz z 
podaniem: 

− terminów i zasad wykonania tych czynności;  

− obowiązków stron Umów i Inżyniera Projektu; 

− terminów przeglądów w Okresie Gwarancji; 

− istniejących i możliwych ryzyk i zagrożeń. 

12) W przypadku, jeżeli Kontrakt z Wykonawcą robót zostanie zawieszony lub przerwany na 
wskutek wypowiedzenia, odstąpienia w całości lub części przez którąkolwiek ze Stron, , 
wypowiedziany przez Zamawiającego albo zawieszony, wypowiedziany przez Wykonawcę robót, 
Inspektor Nadzoru zobowiązany będzie do przygotowania i dostarczenia Raportu Odstąpienia. 
Raport zostanie przedłożony Zamawiającemu w terminie do 14 dni od dnia zawieszenia albo 
wypowiedzenia Kontraktu przez którąś ze Stron Umowy o roboty budowlane. Raport ten będzie 
zawierał odpowiednio dostosowane informacje wymagane dla Raportu Końcowego. Raport 
Odstąpienia będzie przez Zamawiającego przyjęty Protokołem Odbioru. 

 
8. Dodatkowe obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pełniącego funkcję koordynatora 

pracy inspektorów nadzoru inwestorskiego pozostałych branż :  

1) Koordynowanie pracy inspektorów nadzoru inwestorskiego i zapewnienie bieżącego przepływu 
informacji, 
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2) Organizowanie i prowadzenie cotygodniowych narad technicznych  i co miesięcznych rad budowy 
z udziałem Inspektorów Nadzoru, Kierownika Budowy, przedstawicieli Podwykonawców robót 
oraz przedstawicieli Zamawiającego wraz z  sporządzaniem z nich protokołów;  

3) Przygotowanie i kompletowanie dokumentów niezbędnych do rozliczenia Zadania 
Inwestycyjnego, 

4) W razie konieczności, sporządzenie pisemnej opinii (w ciągu 7 dni od złożonego, przez stronę 
Kontraktu, wniosku do Zamawiającego) w zakresie formalnym i merytorycznym dotyczącej zmiany 
Kierownika Budowy, Kierowników Robót wskazanych w ofercie Wykonawcy robót, jeśli z takim 
wnioskiem wystąpi jedna ze stron Kontraktu lub w uzasadnionej opinii Nadzoru powyższy personel 
Wykonawcy wykonuje swoje obowiązki nienależycie; 

5) Zaakceptowanie przedłożonego przez Wykonawcę robót (w formie pisemnej) systemu 
zapewnienia jakości wynikającego ze Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, 
wymaganych prób i badań w zaakceptowanym laboratorium dla potwierdzenia osiągnięcia 
zakładanych parametrów przy odbiorach częściowych i końcowym; 

6) Sprawdzanie, pod względem merytorycznym i formalnym, dokumentów takich jak: uprawnienia,  
przynależność do izby samorządu zawodowego i ubezpieczenie: Kierownika Budowy i 
Kierowników Robót Wykonawców robót; 

7) W razie konieczności, sporządzenie pisemnej opinii (w ciągu 7 dni od złożonego, przez stronę 
Kontraktu, wniosku do Zamawiającego) w zakresie formalnym i merytorycznym dotyczącej zmiany 
Kierownika Budowy, Kierowników Robót wskazanych w ofercie Wykonawcy robót, jeśli z takim 
wnioskiem wystąpi jedna ze stron Kontraktu; 

8) Prowadzenie i przechowywanie korespondencji z podmiotami biorącymi udział w realizacji robót 
ze szczególnym uwzględnieniem ostrzeżeń, uwag i wniosków kierowanych do Wykonawcy robót, 
mogących być dowodami w razie ewentualnych sporów, roszczeń Wykonawcy robót, katastrof 
budowlanych itp.; 

9) Sprawdzanie faktur pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym oraz 
przekazywanie ich Zamawiającemu do realizacji, po uprzednim skontrolowaniu czy Wykonawca 
robót rozliczył się z podwykonawcami w terminie; 

10) Sprawdzanie protokołów finansowych/protokołów zaawansowania robót/wniosków Wykonawcy o 
płatność wystawianych przez Wykonawcę robót; 

11) Przygotowanie dla Zamawiającego w terminie 14 dni pisemnej opinii (w aspekcie formalnym i 
merytorycznym) i dokumentów stanowiących podstawę roszczenia do Wykonawcy robót z 
zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu, jeśli zajdzie taka potrzeba, również 
przygotowanie dokumentów i opracowań niezbędnych do postępowania sądowego; 

12) Informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach związanych z realizacją Zadania 
Inwestycyjnego wraz z propozycją sposobów ich rozwiązywania i/lub działań korygujących 
mających na celu usuwanie takich problemów. 

 
9. Pozostałe wymagania 

 
1. Podstawowym zadaniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla każdej z branż (dalej zwanym 

Inspektorem Nadzoru), zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane, jest efektywne nadzorowanie budowy. 
W granicach posiadanego umocowania umową Inspektor Nadzoru będzie przedstawicielem 
Zamawiającego w ramach umowy zawartej z Wykonawcą robót budowlanych. Wykonując nadzór 
Inspektor Nadzoru działać będzie w procesie wykonywania robót budowlanych w interesie 
Zamawiającego, a poprzez kontrolę zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją 
projektową, przepisami prawa budowlanego i innymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 
obowiązującymi normami jest zobowiązany do wspierania Zamawiającego we wszystkich 
czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją zadania 
inwestycyjnego. 
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2. Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego wszystkich branż zobowiązani są do ścisłej wzajemnej 
współpracy w trakcie sprawowania nadzoru nad realizacją robót budowlanych i wykonywaniu 
wszystkich czynności opisanych w niniejszym dokumencie i objętych ich umowami zawartymi z 
Zamawiającym. 

3. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do całościowego zapoznania się z dokumentacją projektową, 
również w branżach przez siebie nie nadzorowanych. 

4. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z dokumentacją projektową w 
branży przez siebie nadzorowanej. 

5. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do zapoznania się z Kontraktem. 

6. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do posiadania na budowie własnego sprzętu w postaci 
łączności komórkowej, komputera przenośnego z własnym bezprzewodowym dostępem do 
internetu, posiadania własnego środka komunikacji indywidualnej, odzieży ochronnej i sprzętu do 
dokumentowania wykonywanych robót w postaci elektronicznej oraz laserowego urządzenia 
pomiarowego .   

10. Okres umowny, Wynagrodzenie i Zastępstwo. 

1. Świadczenie usług nastąpi od podpisani umowy do dnia zaistnienia najpóźniejszego ze zdarzeń: 
usunięcia przez Wykonawcę robót wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym,  
zakończenia realizacji wszystkich robót budowlanych określonych Kontraktem, uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie. 

2. Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zaoferowane w Ofertach winno obejmować 
wszystkie czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zawierać wszelkie koszty 
związane m. in. z wynagrodzeniem oraz wszystkie opłaty administracyjne niezbędne do 
prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia jak i uwzględniać zysk. 

3. Wynagrodzenie Inspektorów Nadzoru zostanie podzielone na 20 pełnych miesięcy 
kalendarzowych. Pierwszy miesiąc rozliczenia to styczeń 2022r.   

4. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania usługi przez Wykonawcę. W szczególnie 
uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru może za pisemną zgodą Zamawiającego wskazać 
osobę, która zastąpi go na czas nieobecności. Zastępujący musi udokumentować spełnianie 
wszystkich wymagań jakie zostały postawione Wykonawcy usług w postępowaniu przetargowym. 
Wniosek o zastępstwo zawierający wyczerpujące uzasadnienie Inspektor Nadzoru zobowiązany 
jest złożyć do Zamawiającego wraz dokumentami i oświadczeniem zastępującego o objęciu 
obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przynajmniej 14-tu dni przed  
planowaną nieobecnością. Okres nieobecności nie może dotyczyć żadnych czynności 
odbiorowych. 

 


