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      Załącznik nr 1a do SIWZ  

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

DLA CZĘSCI I    

 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot zamówienia dla Części I: „Pełnienie kompleksowego nadzoru 

inwestorskiego nad robotami związanymi z Budową trasy rowerowej w ciągu 

Regionalnej Trasy Rowerowej na odcinku Zrębice, Krasawa – Gmina Olsztyn”. 

2. Wykonawca do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia powinien zapewnić:  

a) zespół inspektorów nadzoru w następujących branżach:  

⎯ inspektor branży drogowej; 

⎯ inspektor instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń, elektrycznych  i 

elektroenergetycznych, 

b) oraz osobę pełniącą nadzór archeologiczny na robotami budowlanymi w obszarach 

objętych ochroną konserwatorską.   

3. Podstawowe obowiązki i uprawnienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz formalno – 

prawne postawy do jego działalności określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane.  

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie 

poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami, zasadami 

wiedzy technicznej oraz umową zawartą z wykonawcą robót budowlanych oraz kontrola 

przestrzegania zaleceń wynikających z wydanych decyzji administracyjnych w zakresie 

ochrony środowiska.  

5. Nadzór archeologiczny prowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 

roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r poz. 282 z poźn.zm) 

oraz Rozporządzenia  Ministra Kultury  i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia                 

2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich prac restauratorskich i badań 

konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na listę Skarbów 

Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań  przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań 

zabytków (Dz.U. z 2018 r. poz. 1609) oraz uzyskanymi opiniami i decyzjami 

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach Delegatura w Częstochowie.  

6. Zakres robót zadania inwestycyjnego nad którymi sprawowany będzie nadzór 

inwestorski obejmuje:  

1. Rzeczowa realizacja  w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” : 

⎯ wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych, projektu stałej organizacji ruchu 

wraz z uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnień, warunków 

technicznych, uzgodnień branżowych,  zezwoleń  i decyzji 

administracyjnych  niezbędnych do realizacji  zadania, w tym 
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przygotowanie wnioski i uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na 

budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, 

⎯ sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych  

⎯ realizacja robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji  

2. Charakterystyczne parametry zadania:   

1. Budowa Trasy Rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej nr 17 w podziale 

na 3 odcinki:  

⎯ 3a - od ul. Polnej w Zrębicach do końca miejscowości Krasawa I wzdłuż 

jezdni drogi powiatowej nr 1066S, nawierzchnia asfaltobetonowa szer. 

min. 2,65 m  dł. 3,795 km. 

⎯ 3b - po zachodniej stronie istniejącej jezdni drogi  gminnej w miejscowości 

Krasawa II, trasa rowerowa o nawierzchni asfaltobetonowej szer. 2,65 m ( 

w tym krawężnik 0,5 m) dł. 0,710 km.  

⎯ 3c - od miejscowości Krasawa II poprzez tereny leśne do granicy Gminy 

Olsztyn-Żarki w pasie drogi gminnej – trasa rowerowa o nawierzchni 

asfaltobetonowej szer. 2,65 m  ( w tym krawężnik 0,15m) dł. 1,113 km.  

2. Parametry techniczne trasy rowerowej:  

Kategoria ruchu: ruch rowerowy 

Dł. odcinka wg PFU ok. 5,618 km 

Szerokość trasy rowerowej 2,65 m – dopuszczalne miejscowe zawężenie do 2,15 

m w przypadkach trudności terenowych 

Nawierzchni asfaltobetonowa na podbudowie z kruszywa kamiennego,  

Zjazdy na prywatne posesje dostosowane do rzędnych projektowanej trasy 

rowerowej,  

Krawężnik oddzielający trasę rowerową od jezdni o wysokości 6 cm ( zalecane) 

Odwodnienie dostosowane do istniejących urządzeń odwodnienia ulicznego drogi 

powiatowej ( wpusty, studnie rewizyjne, z wykorzystaniem rowów przydrożnych i z 

zastosowaniem drenażu filtracyjnego ( w zależności od lokalizacji)  

3. Założenia projektowe  

1. Odcinek 3a: od ul. Polnej w Zrębicach do końca miejscowości Krasawa I 

wzdłuż jezdni drogi powiatowej nr 1066S  

Stan istniejący: Początek opracowania ścieżki rowerowej w Zrębicach 

przyjęto skrzyżowanie DP 1066 S z ul. Polną. Koniec – do końca zabudowań 

w miejscowości Krasawa I. Szerokość jezdni drogi powiatowej 1066 S  wynosi 

6,00 m z miejscowym poszerzeniem na łukach do 6,50m -7,00 m. Droga 

obustronnie wyposażona w pobocze, za którym zlokalizowany jest rów 

przydrożny. Istniejący chodnik: po stronie wschodniej: od ul. Strażackiej do ul. 

Orlich Gniazd – szer.2,0 m,  dł. o. 340m; po stronie zachodniej: od ul. Orlich 

Gniazd do posesji nr 20 – szer. 2,00 -2,50 m.    

Urządzenia towarzyszące znajdujące się w pasie drogi powiatowej:  

⎯ Kable energetyczne i teletechniczne, teleinformatyczne  

⎯ Napowietrzna linia energetyczna 

⎯ Przewody podziemne gazowe 

⎯ Wodociąg wraz z przyłączami  
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⎯ Kanał deszczowy na długości istniejącego chodnika. 

⎯ Napowietrzna linia telekomunikacyjna  

Koncepcja budowa trasy rowerowej w  Zrębicach i Krasawie zakłada 

realizację dwukierunkowej trasy rowerowej po jednej stronie jezdnia 

drogi powiatowej nr 1066 S  zakłada:  

⎯ od ul. Polnej do posesji nr 73  (km 0+600)– dwukierunkowa trasa 

rowerowa szer. min 2,65  m  

⎯ od km 0+600 do posesji nr 83 (Km 0+770) – dwukierunkowa trasa 

rowerowa szer. 2,65 m z dopuszczalnym miejscowym zawężeniem do 

2,15 m. 

⎯ od posesji nr 83 do ul. Krótkiej (1+205) – dwukierunkowa trasa rowerowa 

– zaleca się oddzielenie od jezdni poboczem i skarpa, szer. nawierzchni 

2,50 m  

⎯ od Km.1+205 do ul. Strażackiej (km 1+510) – dwukierunkowa trasa 

rowerowa szer. 2,65 oraz przebudowa jezdni  

⎯ od km 1+510 ul. Strażackiej do Km 1+900 ul. Orlich Gniazd  - 

dwukierunkowa trasa rowerowa o szer. 3,15 m oraz rozbiórka 

nawierzchni chodnika   

⎯ Skrzyżowanie z ul. Orlich Gniazd – oznakowany przejazd na stronę 

zachodnia  

⎯ Od Km 1+900 ul. Orlich Gniazd do Km 2+100 ul. Kościelnej – rozbiórka  

nawierzchni istniejącego chodnika, dwukierunkowa  trasa rowerowa szer. 

3,15 m z miejscowym zawężeniem do 2,35 m, przebudowa jezdni  

⎯ od km 2+100 ul. Kościelnej do końca istniejącego chodnika km 2+509      

(posesja nr 20) – rozbiórka istniejącego chodnika, dwukierunkowa trasa 

rowerowa szer.2,65 m z miejscowym zawężeniem do 2,35 m   

⎯ od km 2+509 do posesji nr 14 Krasawa km 3+330 - dwukierunkowa trasa 

rowerowa zalecana o szer. 2,65 m     

⎯ od km 3+330 końca odcinka 3a km 3+795 w Krasawie II - dwukierunkowa 

trasa rowerowa zalecana szer. 2,65 m minimalna (2,35 m)  

2. Odcinek 3b po zachodniej stronie istniejącej jezdni drogi  gminnej w 

miejscowości Krasawa II,  i 3c od miejscowości Krasawa II poprzez 

tereny leśne do granicy Gminy Olsztyn-Żarki 

Stan istniejący: Początek   trasy rowerowej od skrzyżowania DP 1066 S z 

droga gminna w miejscowości Krasawa II ( km 0+000). Koniec na granicy 

Gminy Olsztyn – Gmina Zarki km 1+823. Szerokość jezdni drogi gminnej o 

nawierzchni asfaltobetonowej w m. Krasawa II wynosi 4,0 m  z miejscowym 

poszerzeniem w początkowym odcinku do 4,5 m. Droga obustronnie 

wyposażona w pobocze z kruszywa kamiennego. 

Urządzenia towarzyszące znajdujące się w pasie drogowym:  

⎯ Kable energetyczne i teletechniczne,  

⎯ Gazociąg wraz z przyłączami  

⎯ Wodociąg wraz z przyłączami  



 

4 

 

Koncepcja trasy rowerowej składa się z następujących odcinków: 

Od km 0+00 do km 0+710 przy istniejącej nawierzchni asfaltobetonowej drogi 

gminnej w miejscowości Krasawa II po jej zachodnie stronie  

⎯ Od DP 1066 s na długości 509 m – dwukierunkowa droga rowerowa po 

stronie zachodniej przyległej do istn. jezdni szer. 2,65 m  

⎯ Od km 0+050 do km 0+710 (koniec zabudowy) – dwukierunkowa droga 

rowerowa po stronie zachodniej przyległej do istn. jezdni szer. 2,65 m , 

miejscowe zawężenie do 2,35 m  

Od km 0+710 do km 1+823 – nowa droga rowerowa w istniejącym pasie drogi 

gminnej  

⎯ Od końca istniejącej nawierzchni asfaltobetonowej do granic Gminy 

Olsztyn-Żarki w km 1+823 – dwukierunkowa trasa rowerowa szer. 2,65 

m po stronie zachodniej  

4. Zakres planowanych robót:   

1. Rozbiórka istniejących elementów drogowych kolidujących z przebudową w tym: 

chodnika z kostki brukowej, nawierzchni zjazdów, krawężników i obrzeży, 

nawierzchni asfaltobetonowych  

2. Wywiezienie gruzu z rozbiórki  

3. Wykonanie wykopów pod poszerzenie konstrukcji jezdni drogi powiatowej, oraz 

pod nowa konstrukcję trasy rowerowej,  

4. Ułożenie rur ochronnych – zabezpieczenie urządzeń podziemnych  

5. Wykonanie przebudów branżowych wg zaleceń użytkowników w celu likwidacji 

kolizji z projektowana trasa rowerowa ( słupy  energetyczne, kable energetyczne, 

gazociąg itp.)  

6. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne  

7. Wykonanie podbudowy z kruszywa (na poszerzeniach jezdni, pod trasę rowerową, 

pod zjazdy)  

8. Ustawienie krawężników i obrzeży betonowych  

9. Wykonanie podbudowy i warstwy wiążącej na poszerzeniach dr. powiatowej  

na dł. poszerzeń wykonać frezowanie nawierzchni śr.4 cm, ułożenie warstwy 

ścieralnej z betonu asfaltowego  4 cm  

10. Wykonanie warstwy ścieralnej jako nawierzchni trasy rowerowej  

11.  Dowiązanie nawierzchni zjazdów do budowanej nawierzchni trasy rowerowej 

12. Plantowanie przyległego terenu i obsianie skarp  

13. Wykonanie odwodnienia dostosowanego do istniejących urządzeń odwodnienia 

ulicznego drogi, 

14. W Zrębicach w rejonie stawu wykonanie utwardzenia kostka placu – miejsce 

odpoczynku rowerzystów  z wyposażeniem ( wiata , wewnętrzny stół i ławki, stojak 

na rowery, kosz na śmieci, stojak z mapami turystycznymi, wc, oświetlenie – 

istniejące)  

15. Ponadto w robotach budowlanych należy uwzględnić zakres prac wynikający z:  

1. Lokalizacji licznych zjazdów do posesji przy dość dużej różnicy wysokości 

pomiędzy jezdną a wjazdem na posesje wymagać będzie wykonania 
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niestandardowych rozwiązań a w licznych miejscach korektę wysokości cokołów 

ogrodzeń i samych ogrodzeń  

2. Na odcinku leśnym od miejscowości Krasawa II od km. 0+710 do granicy Gminy 

Olszty km. 1+823  droga publiczna  należy wykonać  

⎯ drogę o szerokości 4,5 m – nawierzchnia tłucznia gr. 28 cm, 

ograniczona od strony zachodniej ( trasa rowerowa) krawężnikiem 

betonowym 15x30 cm,  

⎯ nawierzchnia do wykonania po doprowadzeniu gruntu do kat. nośności 

G1 

⎯ pochylenie poprzeczne drogi gminnej spadek jednostronny w kierunku 

wschodnim w wysokości 2,0% 

⎯ po stronie wschodniej pobocze z kruszywa kamiennego gr. 10 cm, 

szer.0,5 m. 

3. Należy uwzględnić warunki odtworzenia drogi powiatowej określone w  

uzgodnieniu PZD.0718.66.PD.2019 z dnia 16.05.2019  - w zakresie odcinków 

Są to odcinki: 

⎯ od posesji nr 75 do ul. Strażackiej -  na łuku (odc. 170 m) poszerzenie 

jezdni od wewnątrz i zawężenie na zewnątrz łuku (1,0m). 

⎯ od ul. Orlich Gniazd do ulicy Kościelnej - na łuku (odc. 70 m) poszerzenie 

jezdni na zewnątrz i zawężenie od wewnątrz łuku (1,0 m). 

Na tych odcinkach wprowadza się przebudowę na całej szerokości jezdni 

poprzez: frezowanie gr. śr. 9 cm, ułożenie warstwy wiążącej z profilowaniem 

spadków poprzecznych gr. 5 cm, ułożenie warstwy ścieralnej gr. 4 cm, wykonanie 

na poszerzeniach pełnej konstrukcji dla ruchu kategorii KR 3 z zastosowaniem 

siatki międzywarstwowej na połączeniu starej i nowej nawierzchni, wykonanie 

pobocza.  

5. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy 
Olsztyn dla miejscowości Zrębice i Krasawa część trasy rowerowej 
przebiegać będzie  w rejonach obszarów kulturowych: 

⎯ 2UKR - kapliczka przydrożna ujęta w ewidencji dóbr kultury 

⎯ ZC - cmentarz katolicki w Zrębicach ujęty w ewidencji dóbr kultury 

⎯ A - stanowiska archeologiczne o dużej wartości poznawczej 

⎯ KA - rejony występowania stanowisk archeologicznych i reliktów 
historycznych 

⎯ KOW - historyczne siedliska wsi.  
Teren objęty zamierzeniem inwestycyjnym w części znajduje się w obszarze 

nadzoru konserwatorskiego. Prace ziemne wiązane z zamierzeniem 

inwestycyjnym, w tej części będą prowadzone pod nadzorem 

archeologicznym.  

6. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla części I został określony w  

załączniki 1a  oraz we wzorze umowy - załącznik nr  8a do SIWZ. Ponadto 

Zamawiający informuje, że dokumentacja techniczna dotycząca inwestycji nad 

którą sprawowany będzie nadzór inwestorski oraz archeologiczny została 

zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego 

https://www.olsztyn.bip.jur.pl/artykuly/5855  

https://www.olsztyn.bip.jur.pl/artykuly/5855
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7. Uwaga: zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie celem zdobycia 
wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania 
zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty.  
 

II. TERMIN WYKONANIA:  

 

Nadzór inwestorski będzie wykonywał swoje obowiązki od dnia podpisania umowy 

poprzez czas realizacji prac projektowych i robót budowlanych przez Wykonawcę zadania 

do dnia bezusterkowego odbioru całości robót. Zamawiający przewiduje realizację 

wszystkich robót objętych nadzorem do dnia 30.04.2023. Nadzór inwestorski pełniony 

będzie również w okresie gwarancji i rękojmi 

 

III. Kod CPV:  71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego 

                  71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi   

                  71700000-5 Usługi nadzoru  i kontroli  

                  71631000-0 Usługi nadzoru technicznego     

             71351910-5 Usługi geologiczne 

             71351914-3 Usługi archeologiczne  

             71351220-1 Geologiczne usługi doradcze    

 

IV. ZAKRES OBOWIAZKOW  NADZORU INWESTORSKIEGO 

 

1. Do zadań i obowiązków nadzoru inwestorskiego należy:  

1. Czynny udział w naradach dot. pracach projektowych ,,Budowy trasy rowerowej w ciągu 

Regionalnej Trasy Rowerowej na odcinku Zrębice, Krasawa – Gmina Olsztyn” oraz 

podczas realizacji robót budowlanych.  

2. Kontrola postępu prac projektowych i robót budowlanych  

3. Zapoznanie się z terenem realizacji zadania, jego uzbrojeniem i zagospodarowaniem,  

4. Sprawdzenie kompletności dokumentacji projektowej i wskazanie ewentualnych braków, 

5. Sprawdzenie i akceptacja harmonogramu rzeczowo-finansowego przedstawionego 

przez wykonawcę zadania inwestycyjnego  

6. Współpraca z inspektorem nadzoru archeologicznego (część robót budowlanych będzie 

prowadzona pod nadzorem archeologicznym) 

7. Współpraca z nadzorem autorskim podczas prowadzenia robót budowlanych 

8. Współpraca i udział w pracy zespołu osób nad realizacją udzielonego zamówienia  

9. Kontrolowanie rozliczeń budowy oraz umowy na wykonanie zadania inwestycyjnego 

10. Wykonywanie czynności sprawdzających wobec wykonawcy robót budowanych 

lub podwykonawcy w zakresie  wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy o 

pracę, o którym mowa  w art. 29 ust. 3  ustawy Pzp,   

11. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych i/lub uzupełniających prowadzenie 

  nadzoru inwestorskiego nad ich realizacją w ramach zawartej umowy, bez    

   dodatkowego wynagrodzenia,  

12. Prowadzenie wszelkich niezbędnych kontroli zgodności cech jakościowych elementów 

robót i materiałów zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i 
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odbioru robót oraz dokumentacji projektowych – w oparciu o wyniki badań tych cech, 

dostarczonych przez Wykonawcę 

13. Akceptacja wszystkich zastosowanych do budowy materiałów pod kątem ich rodzaju, 

parametrów technicznych, cech i źródeł pochodzenia,  

14. Kontrola i ocena przedkładanych świadectw jakościowych, aprobat technicznych, 

deklaracji zgodności oraz atestów na materiały i elementy sprowadzane z zewnątrz w 

celu wykorzystania w procesie robót budowlanych, kontrola sposobu składowania i 

przechowywania materiałów; 

15. Zatwierdzanie programu BIOZ, kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę 

zadania zasad BHP 

16. Sprawdzanie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową (w tym z 

projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót) 

oraz przepisami techniczno – budowlanymi, normami i przepisami BHP;PPOŻ 

17. Protokolarne przekazanie wykonawcy robót placu budowy,  

18. Organizacja prac związanych z nadzorem w sposób zapewniający brak zbędnych 

przerw w realizacji prac projektowych i robót  przez Wykonawcę zadania (prac 

projektowych i  robót budowlanych). 

19. Dokładne zapoznanie się z warunkami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą zadania i rzetelne egzekwowanie zapisów przedmiotowych dokumentów. 

20. Nadzór nad kompletowaniem i kontrola wszelkich dokumentów wymaganych od 

Wykonawcy koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę/ zgłoszenia robót 

budowlanych oraz dokumentacji powykonawczej robót budowlanych koniecznych do 

odbioru.  

21. Właściwa dyspozycyjność wobec Inwestora – Zamawiającego niezwłoczne od 

powiadomienia stawianie się na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub email   

22. Uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego. 

23. Pełna koordynacja działań, w zakresie współpracy z projektantami, w przypadku 

wystąpienia jakichkolwiek trudności w realizacji robót budowlanych wg zatwierdzonej 

dokumentacji technicznej i konieczności zatwierdzania rozwiązań zamiennych. 

24. Składanie drogą elektroniczną na żądanie Zamawiającego raportów z postępu robót, w 

którym należy przedstawić: szczegółowy wykaz robót wykonanych w okresie 

sprawozdawczym oraz narastająco od początku budowy, oraz analizę zgodności 

postępu robót z harmonogramem robót, informację o występujących problemach i 

podjętych działaniach zaradczych mających na celu ich eliminację lub ograniczenie 

skutków (wczesne ostrzeganie zwłaszcza w sprawach mogących wpłynąć na termin 

zakończenia robót lub istotny wzrost kosztu ich realizacji), pisemne zgłaszanie 

Zamawiającemu informacji dotyczących ewentualnych zakłóceń związanych z 

realizacją prac, w tym również informacji o wszelkich opóźnieniach w realizacji 

harmonogramu z określeniem ich przyczyn. 

25. Opiniowanie (wraz z weryfikacją kosztorysów i wycen sporządzonych przez 

Wykonawcę zadania) wniosków Wykonawcy zadania w sprawie zmian sposobu 

wykonania robót budowlanych w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej 

lub wykonania robót dodatkowych lub zamówień dodatkowych czy uzupełniających, a 
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po ich zatwierdzeniu przez Zamawiającego uzgodnienie tych zmian z Projektantem 

sprawującym nadzór autorski nad realizowaną dokumentacją projektową; 

26. Sprawdzenie pod względem nakładów rzeczowych, zastosowanych cen oraz 

ilościowym wszystkich kosztorysów dodatkowych, zamiennych, uzupełniających, 

różnicowych i powykonawczych sporządzonych w trakcie realizacji zamówienia przez 

Wykonawcę oraz sprawdzanie kosztorysów i wycen pod względem zgodności z 

obowiązującymi przepisami i umową zawartą z Wykonawcą; 

27. Kontrolowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę Placu Budowy  

28. Inspektor nadzoru inwestorskiego (koordynator) ma prawo:  

a) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych 

wpisem do dziennika budowy, 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 oraz urządzeń technicznych; 

b)  żądać 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 

projektem lub pozwoleniem na budowę. 

29. Weryfikacja przedstawionej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej i 

zaopiniowania przedstawionych w niej rozwiązań technicznych  

30. Sprawdzanie, odbiór (częściowy/końcowy) robót budowlanych ulegających zakryciu 

lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, 

urządzeń technicznych oraz udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów 

budowlanych i przekazanie ich do użytkowania/ zgłoszenia zakończenia robót 

31. Udział wszystkich inspektorów (specjalności branż) w zakresie odbioru 

poszczególnych etapów dokumentacji projektowej oraz rodzajów robót wynikających z 

dokumentacji projektowej, potwierdzanie faktycznie wykonanych prac projektowych 

oraz robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy i 

prawidłowości zafakturowania wykonanych robót oraz wytycznymi dotyczącymi 

rozliczania otrzymanych dofinansowań,  

32. Bez zgody Zamawiającego, Inspektor Nadzoru nie może wprowadzić żadnych zmian w 

zakresie realizacji umowy oraz wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych. 

33. Udział w rozpatrywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych 

realizacja zadania inwestycyjnego  

34. Inspektor Nadzoru na żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie do złożenia 

wyjaśnień i udzielenia odpowiedzi przy składaniu przez Zamawiającego wniosków o  

płatność oraz kontroli projektu. 

35. Inspektor nadzoru na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do udziału i 

współpracy podczas czynności kontrolnych przeprowadzanych  przez Instytucję 

współfinansującą projekt.  

36. Inspektor Nadzoru będzie nadzorował budowę (w trakcie realizacji prac projektowych 

oraz robót budowlanych) w takich odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność 
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nadzoru nie rzadziej jednak niż raz w tygodniu (za wyjątkiem  realizacji prac 

projektowych oraz przestoju w robotach gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć 

do niezbędnego minimum) oraz na wezwanie kierownika budowy lub 

Zamawiającego. 

37. Zadania Nadzoru Inwestorskiego w czasie trwania okresu Rękojmi i Gwarancji ;  

1) Inspektor nadzoru zobowiązany jest do wykonywania w okresie trwania 

rękojmi/gwarancji corocznych przeglądów na wykonane roboty i przekazania 

Zamawiającemu pisemnej informacji o stanie obiektu i występujących 

ewentualnych wadach lub usterkach; informacje – protokół z przeglądów należy 

przedstawić Zamawiającemu w formie opisowej i fotograficznej. Przeglądy należy 

wykonywać przy udziale użytkownika i Wykonawcy robót najpóźniej 1 miesiąc 

przed upływem każdego kolejnego roku liczonego od daty odbioru końcowego; 

2) Zgłaszanie do Wykonawcy zaistniałych wad i ustalanie w porozumieniu                              

z użytkownikiem i Zamawiającym technologii i terminu ich usunięcia; 

3) Nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych                                 

w okresie rękojmi/gwarancji i ich odbiór; 

4) Przeglądy należy wykonywać przy udziale użytkownika i Wykonawcy robót 

najpóźniej 1 miesiąc przed upływem każdego kolejnego roku liczonego od daty 

odbioru końcowego; 

5) Zgłaszanie do Wykonawcy zaistniałych wad i ustalanie w porozumieniu                              

z użytkownikiem i Zamawiającym technologii i terminu ich usunięcia; 

6) Nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych                         

w okresie rękojmi/gwarancji i ich odbiór. 

 

V. ZAKRES OBOWIAZKÓW NADZORU ARCHEOLOGICZNEGO   

 

1. Nadzór archeologiczny obejmować będzie: 

1) roboty ziemne zgodnie z zakresem wynikającym z zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej zadania inwestycyjnego, obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami, 

wytycznymi branżowymi, zasadami wiedzy technicznej,  

2) uzyskanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych (przygotowanie  

wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami, oświadczeniami, uzgodnieniami, złożenie 

wniosku  do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków)   

3) uzyskanie wszelkich wymaganych prawem pozwoleń na prowadzenie badań 

archeologicznych  wynikających z realizacji umowy z wykonawca zadania,  

4) współpracę z Zamawiającym, inspektorem nadzoru, nadzorem autorskim  podczas 

realizacji robót budowlanych,   

5) uczestnictwo w spotkaniach  i konsultacjach organizowanych przez Zamawiającego,   

6) wykonanie dokumentacji archeologicznej oraz przekazanie dokumentacji z badań 

archeologicznych w dwóch egzemplarzach: dla Zamawiającego i Wojewódzkiego 

Urzędu Ochrony Zabytków, 

7) prowadzenie nadzoru archeologicznego według uzyskanych, wymaganych 

przepisami prawa pozwoleń oraz dokumentowanie badań archeologicznych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa i z należytą starannością. 
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2. Nadzór archeologiczny prowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 

roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282                           

z poźn.zm) oraz Rozporządzenia  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia                      

2 sierpnia 2018 r  w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich prac restauratorskich                                            

i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na listę 

Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań  

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i 

poszukiwań zabytków (Dz.U. z 2018 r, poz. 1609) oraz uzyskanymi opiniami i decyzjami 

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach Delegatura w Częstochowie. 

3. Nadzór archeologiczny kierowany przez osobę, która posiadającą  kwalifikacje, o których 

mowa w art. 37 e ustawy z dnia 23 lipca 2003 r., o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


