
Załącznik nr 5

Zakres zadań Inspektora Nadzoru

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: 

Etap – 1 Wybór wykonawcy robót budowlanych i instalacyjnych.

1) Współpraca z Zamawiającym dotycząca kontroli dokumentacji technicznej w zakresie jej zgodności z  

planami  Inwestora,  spójności  poszczególnych  dokumentów  (Przedmiar-STWiORB-kosztorys 

inwestorski-projekt wykonawczy) itp.

a)  zatwierdzenie  kosztorysów  inwestorskich   przygotowanych  w  ramach  dokumentacji  projektowej  przez 

specjalistów branżowych,

b) sprawdzenie spójności ofert z uwzględnieniem ofert częściowych i branżowych,

c)  udzielanie  wyjaśnień  Wykonawcom  robót  budowlanych  w  zakresie  opisu  przedmiotu  zamówienia  

określonego  dokumentacją  projektową  w  tym  kosztorysami  inwestorskimi,  Specyfikacją  Techniczną 

Wykonania i Odbioru Robót, 

d)  współpraca  z  Zespołem  Projektowym  Zamawiającego  (Specjalistą  ds.  spraw  zamówień  publicznych,  

Specjalistą ds. dokumentacji projektów unijnych)  w zakresie przepisów z dziedziny prawa budowlanego,

e) ocena i weryfikacja harmonogramu robót (etapowanie) z uwzględnieniem terminów płatności,

f) udział w spotkaniach roboczych z Inwestorem i/lub Wykonawcą (przedstawianie wniosków związanych z 

realizacją procesu inwestycyjnego).

Etap 2 – Kompleksowy nadzór nad wykonaniem robót budowlanych i instalacyjnych.

 Wykonanie pełnego zakresu wykonywanych stale czynności nadzoru inwestorskiego całego przedmiotowego  

procesu inwestycyjnego we wszystkich branżach robót wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej  

oraz z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, m.in.:

1/ w zakresie nadzoru inwestorskiego: 

a/ sprawdzenie uprawnień Wykonawcy;

b/ ocena: zgodności robót z projektem budowlanym, jakości robót, jakości materiałów,

c/ udział w protokolarnym przekazaniu Wykonawcy robót budowlanych terenu budowy;

d/ oceny geologiczne oraz warunków geotechnicznych w miejscu posadowienia obiektu, w sytuacjach tego 

wymagających,
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e/ stałe konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Zamawiającego w zakresie realizowanej inwestycji oraz  

rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót;

f/ ocena wypełniania warunków umowy przez Wykonawcę Robót budowlanych,

g/  wydawanie  opinii,  zgód,  akceptacji  i  wniosków  na  piśmie  wraz  z  niezwłocznym  przekazaniem 

Zamawiającemu  informacji  o  ich  wydaniu,  a  jednocześnie  przygotowywanie  wszelkich  niezbędnych 

sprawozdań i raportów,

h/ organizacja pracy związanej z nadzorem, tak aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji Robót  

przez Wykonawcę robót budowlanych;

i/  decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu – odpowiednio - materiałów, prefabrykatów,  

mieszanek  mineralno-bitumicznych,  betonów  do  wszystkich  elementów  urządzeń  przewidzianych  w 

dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz normach i przepisach związanych  

z nadzorowanym Projektem;

j/  żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania  poprawek bądź ponownego wykonania 

wadliwie  wykonanych  robót,  a  także  wstrzymania  dalszych  robót  budowlanych  w  przypadku,  gdyby  ich 

kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją  

techniczną lub zasadami wiedzy budowlanej;

k/ współpraca z Zamawiającym, projektantami i wykonawcą robót budowlanych w zakresie realizowanych 

robót, a także informowanie Zamawiającego o wszelkich problemach na terenie budowy, a w szczególności  

takich, które mogą wpłynąć na termin realizacji inwestycji;

l/  wydawanie  kierownikowi  budowy lub  kierownikowi  robót  polecenia  potwierdzone wpisem do  dziennika  

budowy  dotyczące:  usunięcia  nieprawidłowości  lub  zagrożeń,  wykonania  prób  lub  badań,  także  

wymagających  odkrycia  robót  lub  elementów  zakrytych  oraz  przedstawienia  ekspertyz  dotyczących  

prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów 

budowlanych oraz urządzeń technicznych;

ł/ sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i  

odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru  

gotowego obiektu budowlanego i przekazywanie ich do użytkowania;

m)  przekazanie  Inwestorowi  pełnej  dokumentacji  powykonawczej  ze  wskazaniem  wymogów  przeglądów 

branżowych po zakończeniu inwestycji;

2/ w zakresie rozliczenia finansowego projektu z wyznaczonymi pracownikami ze strony Inwestora:

a/ analizowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji projektu opracowanego przez Wykonawcę  

robót  budowlanych,  w  przypadkach  koniecznych  proponowanie  Zamawiającemu  jego  aktualizacji,  w  
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konsultacji z Wykonawcą robót budowlanych; 

b/ opisywanie faktur, rachunku i dokumentów wystawianych Zamawiającemu;

c/  potwierdzenie  zgodności  faktur/  rachunków  wystawianych  przez  dostawców  i  wykonawców  robót  

budowlanych z protokołami odbiorów częściowych i końcowego, a załącznikiem do każdej faktury rachunku są  

protokołu odbioru;

3/ w zakresie sprawozdawczości:

-  sporządzanie raportów z postępów w realizacji  Projektu  oraz postępów w swojej  pracy poprzez raporty  

(sprawozdania): 

a)  raporty  miesięczne,  opracowywane  do  15  dnia  pierwszego  miesiąca  następującego  po  zakończeniu  

każdego miesiąca kalendarzowego, zawierające opis bieżącej sytuacji zaawansowania prac nad Projektem, w  

podziale na poszczególne zadania rzeczowo-finansowe;

b) raport końcowy, opracowywany w terminie do 20 dni od zakończenia robót budowlanych; 
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