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      Załącznik nr 1b do SIWZ  

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

DLA CZĘSCI II    

 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

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

inwestorskiego nad robotami związanymi z Budową trasy rowerowej w ciągu 

Regionalnej Trasy Rowerowej na odcinku granica Gminy Olsztyn – Żarki, 

Suliszowice Wieś” oraz „Budową trasy rowerowej w ciągu RTR Nr 17 na odcinku 

Suliszowice Jaroszów z „MOR” ”. 

 

2. Wykonawca do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia powinien zapewnić 

inspektora branży drogowej. 

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. Zakres robót zadania inwestycyjnego nad którymi sprawowany będzie nadzór 

inwestorski obejmuje:  

 

Budowę trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej na odcinku 

granica Gminy Olsztyn – Żarki, Suliszowice Wieś” 

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 

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 

na odcinku nr 4: ODCINEK 4- OD do GRANICY GMINY OLSZTYN-ŻARKI 
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POPRZEZ SULISZOWICE SZCZYPIE DO SULISZOWICE WIEŚ.- odcinek 2,35 

km  

− początek budowy Trasy Rowerowej określono na granicy administracyjnej 

Gminy Olsztyn i Gminy Żarki (Km 0+000) na początku miejscowości Suliszowice 

Szczypie (rejon północny).  

− koniec w miejscowości Suliszowice Wieś w Km 2+350 -jest to miejsce w którym 

został wykonany projekt Techniczny przebudowy drogi gminnej wraz z budową 

Trasy Rowerowej na odcinku Suliszowice Wieś- Jaroszów.  

− na całym odcinku projektuje się budowę dwukierunkowej trasy rowerowej szer. 

2,65m (w tym krawężnik 0,15m) po str. zachodniej istniejącej jezdni drogi gminnej, 

z miejscowym zawężeniem do minimum 2,15 m podyktowanym uwarunkowaniami 

terenowymi i terenowoprawnymi.  

− całość Trasy Rowerowej jest lokalizowana w pasie drogowym drogi gminnej-

własność Gmina Żarki.  

− nawierzchnia Trasy Rowerowej na całym odcinku asfaltobetonowa.  

2. Parametry techniczne trasy rowerowej:  

− kategoria ruch: ruch rowerowy  

− długość odcinka wg PFU około 2,35 km  

- szerokość trasy 2,65 m w tym 0,15m krawężnik (dopuszczalne miejscowe 

zawężenie do 2,15m (zalecane 2,35m)w przypadku trudności terenowych)  

− nawierzchnia asfaltobetonowa na podbudowie z kruszywa kamiennego,  

− zjazdy na prywatne posesje dostosowane do rzędnej projektowanej trasy 

rowerowej  

− krawężnik oddzielający trasę rowerową od jezdni o wysokości w świetle 6 cm  

− odwodnienie poprzez odpowiednie spadki poprzeczne na przyległy teren zieleni, 

a na odcinku istniejącej asfaltobetonowej nawierzchni drogi gminnej do 

projektowanych wpustów ulicznych z zastosowaniem drenażu filtracyjnego (w 

zależności od lokalizacji).  

 

3. Założenia projektowe  

 

1. Odcinek 4: od do granicy Gminy Olsztyn - Żarki poprzez Suliszowice Szczypie 

do Suliszowice Wieś.  

Stan istniejący:  

Początek opracowania trasy rowerowej określono na granicy administracyjnej 

Gminy Olsztyn i Gminy Żarki (Km 0+000) na północnym początku miejscowości 

Suliszowice Szczypie. Koniec w miejscowości Suliszowice Wieś ( Km 2+350). 

Jest to miejsce w którym został wykonany projekt Techniczny przebudowy drogi 

gminnej wraz z budową Trasy Rowerowej na odcinku Suliszowice Wieś- 

Jaroszów.  

Na początkowym przebiegu od granicy administracyjnej Gminy do drogi 

asfaltobetonowej (150m) nawierzchnia nieuregulowanej geometrycznie drogi jest 

gruntowa częściowo utwardzona materiałem kamiennym. Na tym odcinku jej 

szerokość jest ok. 3- 3,5m.  
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Na dalszym odcinku przez Suliszowice Szczypie i Suliszowice Wieś droga 

gminna szer. 4,0m do 4,5 m posiada nawierzchnię asfaltobetonową z 

odprowadzeniem wód powierzchniowych poprzez spadki poprzeczne i podłużne 

na przyległy teren.  

Nawierzchnia na odcinku od Km 1+645 do końca opracowania (Km 2+350) 

wymaga remontu i ułożenia nowej warstwy ścieralnej.  

Urządzenia towarzyszące znajdujące się w analizowanym pasie drogowym:  

- kable energetyczne i teletechniczne  

- gazociąg wraz z przyłączami  

- wodociąg wraz z przyłączeniami  

- słupy z napowietrzną linią energetyczną i telefoniczną.  

Koncepcja:  

Trasa rowerowa w granicach opracowania składa się z następujących odcinków:  

- od Km 0+000 do Km 0+150 nowa droga rowerowa w istniejącym pasie 

drogowym drogi gminnej  

Zakres prac do wykonania:  

od granicy Gminy Olszyn - Żarki do istniejącej drogi asfaltobeton 0+150  

- budowa dwukierunkowej trasy rowerowej szer. 2,65m (w tym krawężnik 0,15m) 

po str. Zachodniej,  

- Koszt niekwalifikowany przebudowa nawierzchni drogi gminnej na nawierzchnię 

tłuczniową szer. 4,5 m grub. 28 cm, po doprowadzeniu gruntu do kat. G1 + 

pobocze po stronie wschodniej szer. 0,5  

Odwodnienie poprzez kierowanie wód opadowych na jezdnię. 3  

 

Jezdnia drogi gminnej w jednostronnym spadku porzecznym w kierunku 

wschodnim 2%.  

- ew. wycinka kolidujących drzew i krzewów, lub podcięcie gałęzi  

- od Km 0+150 do Km 2+350  

Trasa rowerowa przy istniejącej nawierzchni asfaltobetonowej drogi gminnej w 

miejscowości Suliszowice Szczypie i Suliszowice Wieś, po jej zachodniej stronie  

Km 0+150 1066S do Km 0+700  

budowa dwukierunkowej drogi rowerowej po stronie zachodniej przyległej do istn. 

jezdni. Szerokość 2,65m (w tym krawężnik 0,15m)  

Odwodnienie drenażem filtracyjnym z wpustami i studniami rewizyjnymi. (do W12 i 

S12)  

Koszt niekwalifikowany poszerzenie jezdni drogi gminnej w kierunki wschodnim na  

odcinku 180m szer. średnia 1,30m i na odcinku 120 m , szer. śr. 1,0m  

Od Km 0+700 do Km 1+010  

budowa dwukierunkowej drogi rowerowej po stronie zachodniej przyległej do istn. 

jezdni.  

Szerokość minimalna 2,15m (w tym krawężnik 0,15m), zalecana 2,35m  

Odwodnienie drenażem filtracyjnym z wpustami i studniami rewizyjnymi.  
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Koszt niekwalifikowany- ( do W18 i S18) poszerzenie jezdni drogi gminnej w 

kierunki wschodnim na odcinku 90m szer. średnia 0,90m i 45m szer. 0,70m- 

regulacja  

Od Km 1+010 do Km 1+645  

budowa dwukierunkowej drogi rowerowej po stronie zachodniej  

przyległej do istn. jezdni. Szerokość 2,65m (w tym krawężnik 0,15m)  

Odwodnienie drenażem filtracyjnym z wpustami i studniami rewizyjnymi. ( do W28 

i S28)  

Koszt niekwalifikowany poszerzenie jezdni drogi gminnej w kierunki wschodnim na 

odcinku 145m i na odcinku 200 m szer. średnia 0,80m- regulacja przebiegu.  

Od Km 1+645 do Km 2+100  

budowa dwukierunkowej drogi rowerowej po stronie zachodniej przyległej do istn. 

jezdni.  

Szerokość minimalna 2,15m (w tym krawężnik 0,15m), zalecana 2,35m.  

Odwodnienie drenażem filtracyjnym z wpustami i studniami rewizyjnymi.  

Koszt niekwalifikowany- ( do W36 i S36) poszerzenie jezdni drogi gminnej w 

kierunki wschodnim na długości 320m, szer. średnia 1,20m- regulacja przebiegu, 

wariantowo wprowadzenie roweru na jezdnię asfaltobetonową drogi gminnej (ruch 

bardzo mały).  

Na całej jezdni DG remont i ułożenie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu -4cm  

Od Km 2+1005 do Km 2+350  

budowa dwukierunkowej drogi rowerowej po stronie zachodniej przyległej do istn. 

jezdni.  

Szerokość 2,65m (w tym krawężnik 0,15m)  

Odwodnienie drenażem filtracyjnym z wpustami i studniami rewizyjnymi. ( do W40 

i S40)  

Koszt niekwalifikowany- Na całej jezdni DG ułożenie warstwy ścieralnej z 

asfaltobetonu -4cm  

4. Zakres planowanych robót:   

 
1. rozbiórka istniejących elementów drogowych kolidujących z przebudową w tym:  
- nawierzchni zjazdów,  
- krawężników i obrzeży  
- nawierzchni asfaltobetonowej jezdni na poszerzeniach  
2. wywiezienie gruzu z rozbiórki poza teren działki, materiał z rozbiórki nadający 
się do ponownego użycia posegregować na paletach i przekazać Zarządcy w 
miejsce przez niego wyznaczone;  

3. wykonanie wykopów pod poszerzenie konstrukcji jezdni drogi gminnej DG w 
Suliszowicach oraz pod nową konstrukcję trasy rowerowej;  

4. ułożenie rur ochronnych - zabezpieczenie urządzeń podziemnych (opcjonalnie);  

5. wykonanie przebudów branżowych wg zaleceń użytkowników, w celu 
zlikwidowania kolizji z projektowaną trasą rowerową (dotyczy słupów 
elektrycznych i telekomunikacyjnych, kabli energetycznych, gazociągu itp.)  

6. mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne;  

7. wykonanie podbudowy z kruszywa:  



 

5 

 

 
- na poszerzeniach jezdni DG- 20 cm  
- pod trasę rowerową- 15 cm  
- pod zjazdy 20 cm;  
8. ustawienie krawężników i obrzeży betonowych  

9. wykonanie podbudowy i warstwy wiążącej na poszerzeniach drogi gminnej  

10. na poszerzeniach i na długości DG od Km 1+645 do Km 2+350 ułożenie 
warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego- 4 cm;  

11. wykonanie warstwy ścieralnej jako nawierzchni trasy rowerowej  

12. dowiązanie nawierzchni zjazdów do budowanej nawierzchni trasy rowerowej;  

13. plantowanie przyległego terenu i obsianie skarp;  

14. wykonanie odwodnienia dostosowanego do istniejących uwarunkowań 
terenowych (wpusty, przykanaliki, studnie rewizyjne), z zastosowaniem drenażu 
filtracyjnego (w zależności od lokalizacji).  

15. Zalecenie do stosowania- tam gdzie jest to możliwe (uwarunkowania 
terenowe, uzbrojenie) stosować studnie rewizyjne poza jezdnią Trasy Rowerowej.  

16. w rejonie Leśniczówki w Km 0+120 wykonanie na utwardzonym kostką placu 
Miejsca Odpoczynku Rowerzystów MOR z następującym wyposażeniem:  
- wiata chroniąca przed deszczem  
- wewnątrz stół i ławki  
- stojak dla rowerów  
- kosz na śmieci  
- stojak z mapami turystycznymi  
- WC  
- oświetlenie - latarnia solarna. 

 

Budową trasy rowerowej w ciągu RTR Nr 17 na odcinku Suliszowice Jaroszów z 
„MOR 

1.  Rzeczowa realizacja  zadania : 

⎯ sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych  

⎯ realizacja robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji. 

 

2. Charakterystyczne parametry zadania:   

 
Budowa trasy rowerowej w ciągu ,,RTR Nr 17" na odcinku Suliszowice-Jaroszów z 
,,MOR”  
 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:  

 
1. Parametry techniczne trasy rowerowej:  
a) Odcinek A – J od Hm 0+00 do Hm7+50,00 o dł. 750 mb, w tym:  
odcinek A – B- do zjazdu na posesję nr 173  
− po stronie zachodniej drogi gminnej: trasa rowerowa asfaltobetonowa szer. 2,65 m 
(w tym krawężnik 0,15 m) z miejscowym zawężeniem do 2,15 m ze względu na 
uwarunkowania terenowe  
− trasa od jezdni ograniczona krawężnikiem najazdowym- światło 5 cm,  
odcinek C – J od Hm 0+60 do Km 7+50:  



 

6 

 

− trasa rowerowa o nawierzchni asfaltobetonowej szer. 2,50 m (+0,15 m krawężnik), 
zlokalizowana po zachodniej stronie jezdni drogi gminnej  
- krawężnik najazdowy światło 5 cm- od strony zachodniej na całym odcinku jezdni  
− odwodnienie: za pomocą drenażu filtracyjnego (szer. 50cm, głębokość 50 cm) na 
odcinku spadku poprzecznego w kierunku zachodnim tj. do Hm 5+00 na dalszym 
odcinku  
odwodnienie powierzchniowe na przyległy teren zieleni  
b) Odcinek J – Ł od Hm 7+50 do Hm 14+50,00 o dł. 700 mb:  
− trasa rowerowa o nawierzchni asfaltobetonowej szer. 2,50m (+0,15 m krawężnik), 
zlokalizowana po zachodniej stronie jezdni drogi gminnej  
- trasa od jezdni ograniczona krawężnikiem najazdowym- światło 5 cm  
− odwodnienie na całym odcinku powierzchniowe na przyległy po stronie wschodniej 
teren zieleni,  
- w Hm 11+23 utwardzony plac po stronie wschodniej pod Miejsce Obsługi 
Rowerzysty  
c) Odcinek Ł-U od Hm 14+50 do Hm 22+65 o dł. 815 mb:  
− trasa rowerowa o nawierzchni asfaltobetonowej szer. 2,50m (+0,15 m krawężnik), 
zlokalizowana po zachodniej stronie drogi gminnej  
− trasa od jezdni ograniczona krawężnikiem najazdowym - światło 5 cm  
− odwodnienie: za pomocą drenażu filtracyjnego pomiędzy studniami S12 i S14 
(szer. 50cm, głębokość 50cm) na pozostałym odcinku odwodnienie powierzchniowe 
na przyległy teren zieleni.  
 
UWAGA: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BĘDĄCA ZAŁĄCZNIKIEM DO SIWZ 
ZAWIERA ELEMENTY NIE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM NINIEJSZEGO 
ZAMÓWIENIA, TJ:  
odcinek A – B- do zjazdu na posesję nr 173  
- istniejąca jezdnia szer. 4,5 m o nawierzchni asfaltobetonowej wymaga:  
uzupełnienie ubytków i wykruszeń masą asfaltobetonową,  
ułożenia na całej szerokości nowej warstwy ścieralnej z asfaltobetonu- gr 4 cm  
uzupełnienie kruszywa na przyległym poboczu na szer. 0,5 m  
odcinek C – J od Hm 0+60 do Km 7+50:  
- jezdnia drogi gminnej o szerokości 4,50 m -nawierzchnia z asfaltobetonu,  
- parking dla 10 samochodów osobowych w tym 1 dla pojazdu inwalidy, po stronie  
zachodniej jezdni drogi gminnej od Hm 0+95 do Hm 1+24,10m, od trasy rowerowej  
ograniczony krawężnikiem betonowym 15*30- światło 12 cm  
- po stronie wschodniej pobocze o szerokości 0,50 m – nawierzchnia z kruszywa 
łamanego  
gr. 10 cm,  
- chodnik- dojście od kapliczki w Hm1+77,10 szer. 2,0m z poszerzeniem przy 
kapliczce do  
3,60m  
odcinek J –Ł od Hm 7+50 do Km 14+50:  
- jezdnia drogi gminnej o szerokości 4,50 m -nawierzchnia z asfaltobetonu,  
- od Hm 11+11 do Hm 11+61, od Hm 12+79 do Hm 13+12, od Hm 13+79 do Hm 
14+50  
ze względu na przebieg gazociągu pod drogą - nawierzchnia z kostki betonowej  
odcinek Ł – U od Hm 14+50 do Km 22+65:  
- jezdnia drogi gminnej o szerokości 4,50 m -nawierzchnia z asfaltobetonu,  
- od Hm 14+150 do Hm 15+00, od Hm 21+67 do Hm 22+00 ze względu na przebieg  
gazociągu pod drogą - nawierzchnia z kostki betonowej 
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5. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla części II został określony w  

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

Zamawiający informuje, że dokumentacja techniczna dotycząca inwestycji nad 

którymi sprawowany będzie nadzór inwestorski oraz archeologiczny została 

zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego 

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

 
6. 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:  

 

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do: 31.12.2022.   

z zastrzeżeniem, że termin ten ulegnie przedłużeniu, do dnia zakończenia wszystkich 

robót budowlano montażowych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów/ 

zgłoszenia zakończenia robot  oraz zakończeniu i odbiorze wszystkich ewentualnych 

robót dodatkowych i uzupełniających zleconych przed uzyskaniem pozwolenia na 

użytkowanie obiektu/ zgłoszenia zakończenia robót. Nadzór w ustalonym w umowie 

zakresie pełniony będzie również w okresie gwarancji i rękojmi. 

 

III. Kod CPV:  71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego  

 

IV. ZAKRES OBOWIAZKOW  NADZORU INWESTORSKIEGO  

 

Do zadań i obowiązków nadzoru inwestorskiego należy:  

1. Czynny udział w naradach dotyczących  

a) prac projektowych „Budowy trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy 

Rowerowej na odcinku granica Gminy Olsztyn – Żarki, Suliszowice 

Wieś”oraz podczas realizacji robót budowlanych.  

b) realizacji robót budowlanych przy „Budowie trasy rowerowej w ciągu RTR 

Nr 17 na odcinku Suliszowice Jaroszów z „MOR”.  

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 nadzorem autorskim  

7. Współpraca z zamawiającym w pracy komisji przetargowej  oraz  komisji  nadzór 

nad realizacją, 

https://www.olsztyn.bip.jur.pl/artykuly/5855
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8. Kontrolowanie rozliczeń budowy oraz umowy na wykonanie zadania 

inwestycyjnego 

9. 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,   

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

nadzór inwestorskiego nad ich realizacją w ramach zawartej umowy, bez 

dodatkowego wynagrodzenia,  

11. Prowadzenie wszelkich niezbędnych kontroli zgodności cech jakościowych 

elementów robót i materiałów zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji projektowych – w oparciu o wyniki 

badań tych cech, dostarczonych przez Wykonawcę   

12. Akceptacja wszystkich zastosowanych do budowy materiałów pod kątem ich 

rodzaju, parametrów technicznych, cech i źródeł pochodzenia,  

13. 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; 

14. Zatwierdzanie programu BIOZ, kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę 

Robót zasad BHP 

15. 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 

16. Protokolarne przekazanie wykonawcy robót placu budowy,  

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

przerw w realizacji robót przez Wykonawcę  

18. Dokładne zapoznanie się z warunkami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą robot budowlanych i rzetelne egzekwowanie zapisów 

przedmiotowych dokumentów. 

19. 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.  

20. Właściwa dyspozycyjność wobec Inwestora – Zamawiającego niezwłoczne od 

powiadomienia stawianie się na uzasadnione wezwanie telefoniczne.   

21. Uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego. 

22. 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. 

23. 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 
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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. 

24. 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 po ich zatwierdzeniu przez Zamawiającego uzgodnienie tych 

zmian z Projektantem sprawującym nadzór autorski nad realizowaną 

dokumentacją projektową; 

25. 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; 

26. Kontrolowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę Placu Budowy  

27. 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. 

28. 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, 

29. Udział 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,  

30. Bez zgody Zamawiającego, Inspektor Nadzoru nie może wprowadzić żadnych 

zmian w zakresie realizacji umowy oraz wykonywania robót dodatkowych lub 

zamiennych. 
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31. Udział w rozpatrywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich 

wywołanych realizacja zadania inwestycyjnego  

32. Ponadto Inspektor Nadzoru zobowiązany będzie do złożenia wyjaśnień i 

udzielenia odpowiedzi przy składaniu przez Zamawiającego wniosków o  

płatność oraz kontroli projektu. 

33.  Inspektor nadzoru zobowiązany jest do udziału i współpracy podczas czynności 

kontrolnych przeprowadzanych  przez Instytucję współfinansującą projekt. 

34. Inspektor Nadzoru będzie nadzorował budowę (w trakcie jej realizacji) w takich 

odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność nadzoru nie rzadziej jednak 

niż raz w tygodniu (za wyjątkiem przestoju w robotach gdzie częstotliwość 

pobytu można ograniczyć do niezbędnego minimum ) oraz na wezwanie 

kierownika budowy lub Zamawiającego. 

35. 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. 


