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7 lipca 1994 r. ( Dz. U. 2013 r., poz. 1409 z późno zm.) oraz szczegółowo poniżej określa

Zamawiający.

1. W ramach niniejszej umowy Inspektor Nadzoru będzie zobowiązany do:

l) prowadzenie kontroli nad zgodnością i prawidłową realizacją robót z dokumentacją
projektową, STWIORB, umową o dofinansowanie, zatwierdzonym harmonogramem
rzeczowo finansowym, wytycznymi technologicznymi, obowiązującymi normami, Zapytaniem
ofertowym, zawartą z wykonawcą robót umową na wykonie robót, obowiązującym prawem, a
szczególności Ustawą Prawo Budowlane (Dz. U. 2013poz. 1409 z późno zm), oraz przepisami
wykonawczymi do tej ustawy. W tym prowadzenie regularnych inspekcji na terenie przebudowy
drogi i koniecznych na wezwanie Zamawiającego. W czasie każdego pobytu na terenie
przebudowy drogi inspektor nadzoru ma obowiązek dokonania przeglądu dziennika budowy i
dokonania wpisu,
2) dołożenie szczególnej staranności przy realizacji swoich zadań, uwzględniając
profesjonalny charakter prowadzonej przez siebie działalności. Najważniejszy obowiązkiem
inspektora nadzoru inwestorskiego jest dbanie o prawidłowe wykonywanie robót budowlanych.
Udział inspektora nadzoru inwestorskiego w procesie budowlanym musi być fachowym
zastępowaniem inwestora w wykonywaniu nadzoru nad prowadzonymi robotami. Ma to
zapewnić inwestorowi możliwość faktycznej kontroli zgodności wykonywanych robót
budowlanych z dokumentacją projektową, przepisami prawa izasadami wiedzy technicznej.
Wiedza, którą posiada inspektor nadzoru inwestorskiego musi stanowić dla Zamawiającego
swoiste zabezpieczenie, że realizowana inwestycja jest pod fachową kontrolą. Udział inspektora
nadzoru inwestorskiego w odbiorach poszczególnych zrealizowanych etapów przebudowy drogi,
kontrola jakości wykonanych robót, sprawdzenie, jakie zastosowano wyroby i czy zrobiono to
właściwie oraz udział w kontroli robót maja zapewnić Zamawiającemu bezpieczeństwo i
pewność, że nie popełniono błędów i budowa przebiega zgodnie decyzją oraz dokumentacją
projektową. Ponadto uczestnictwo inspektora nadzoru inwestorskiego w przygotowaniu
zrealizowanej inwestycji do odbioru musi dać Zamawiającemu gwarancje tego, że inwestycję
zrealizowano zgodnie z prawem ioczekiwaniem Zamawiającego,
3) sprawowanie kontroli nad przebiegiem przebudowy w zakresie niezbędnym do
zabezpieczenia interesów Zamawiającego,
4) powiadomienie Wykonawcy o wykrytych wadach w realizowanych robotach oraz
określenie zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych, z jednoczesnym
przekazaniem informacji Zamawia' cemu
5) o e usunięcia przez Wykonawcę przebudowy stwierdzonyc wa
6 . współpracy z Projektantem sprawującym nadzór autorski,
71.. konsultowanie i uzgadnianie w porozumieniu z Zamawiającym i Projektantem

adzór autorski propozycji niezbędnych zmian w dokumenta_c::!-~i~:""""ł--'--_~
Sporządzanie protokołów konieczności na mez u zamienne oraz
udzielanie wyjaśnień w tym zakresie,
8) czynny udział w naradach dotyczących postępu robót, w których udział brać będą
przedstawiciele stron zaangażowanych w realizacje umowy
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9) sprawowanie kontroli dotrzymania przez Wykonawcę przebudowt drogi przyjętego
terminu realizacji robót iwydawanie poleceń przyspieszenia tępa robót,
10) zapewnienie rozliczenia inwestycji zgodnie z umową zawartą z wykonawcą,
zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo finansowym oraz udziału Iprzy sporządzeniu
dokumentów rozliczeniowych zgodnie z wymogami Inwestora i instytucją finansującą
11) sprawowanie kontroli przestrzegania zatwierdzonego hannOnjOgramu rzeczowo
finansowego przez Wykonawcę
12) przygotowanie rozliczenia umowy z Wykonawcą przebudowy drogi w przypadku jej
rozwiązania, sporządzenie szczegółowej inwentaryzacji robót wykonanych ido wykonania,

I

13) dostarczanie Zamawiającemu dokumentów i informacji w terminach przez niego
ustalonych w przypadku sporów sądowych i innych wynikających z realizacji zadania
inwestycyjnego, I
14) co najmniej raz w roku w okresie gwarancji i rękojmi dokonania przeglądu technicznego
zakończonej inwestycji, łącznie z Wykonawcą robót i Zamawiającym. Po wykryciu wad i usterek
Wykonawca nadzoruje ich usunięcie przez Wykonawcę oraz dokonuje odbi~ru po ich usunięciu
wraz z Zamawiającym, I
1.1 Do obowiązków ogólnych inspektora nadzoru należeć będzie:
1) sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w
szczególności zapobiegania zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych
do stosowania w budownictwie,
2) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
3) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie
Zamawiającego kontrolowanie rozliczeń przebudowy drogi,
4) żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku,
gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie lub spowodować niedopuszczalnąni.ezgodność
z dokumentacj ą projektową,
5) prowadzenie rozliczenia przebudowy drogi, zgodnie z zatwierdzonym hannonogramem
rzeczowo finansowym
6) rozwiązywanie problemów isporów powstałych w trakcie realizacji robót budowlanych,
7) podejmowanie decyzji natury technicznej, w celu sprawnej realizacji inwestycji, po
wcześniejszym uzgodnieniu z ch rozwi zań z Zamawiaie lCl.LRT.:--~

czuwanie nad zgodnością realizacji robót z dokumentacją . rojektową, przepisami ra ~
budowlanego, warunkami technicznymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy )
technicznej jak również zawartą umową pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą oraz w oparciu o /
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obowiązującą dokumentację izatwierdzony harmonogram rzeczowo finansowy ,
9) eSIe trwania robót, obecność na budOWie
razy w tygodniu) oraz na każde ż .. cego. ~Czasreakcji w pnnvch--=sp
o omlenia rzez Zamawia] ce o.

10) przed rozpoczęciem realizacji robót budowlanych inspektor nadzoru zapozna się z
dokumentacją projektową, następnie zidentyfikuje ewentualne wady tej dokumentacji, przyszłe
problemy mogące zaistnh ć w trakcie wykonywania inwestycji oraz złoży stosowne oświadczenie
o jej kompletności,q
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11) w przypadku wykrycia wad dokumentacji lub innych potencjalnych problemów na każdym
etapie realizacji inwestycji, inspektor nadzoru przedstawi propozycję na~rawy tych w l

rozwiązania problemów do akceptacji Zamawiającego, I
12) Inspektor na zoru zo o o. wowania jakości robót i materiałów zgodnie
ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz występowania do
Zamawiającego z wnioskiem na temat możliwych sposobów obniżenia koszMw inwestycji bądź
zastosowania co najmniej równoważnych rozwiązań materiałowych i technic4ych,
13) obowiązkiem inspektora nadzoru będzie udział w czynnościach Iprzekazania terenu
budowy wykonawcy, udział w czynnościach przekazania wykonanych robót budowlanych
Zamawiającemu i udział w czynnościach odbioru wszelkich robót, w prm zanikających i
ulegaj c . ,

Inspektor nadzoru zobowiązuje się do przygotowania i końcowego ro rawdzenia
kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów wymagany do
odbioru.
15) Inspektor nadzoru zobowiązuje się do spowodowania dostarczenia wszelkich dokumentów
niezbędnych do sprawdzenia weryfikacji dokumentacji powykonawczej oraz obmiaru
owykonawczego,

. rzed roz oczęciem robót iw trakcie ich wykonywagi
spełnienia wymagań dotyczących organizacji ruchu oraz prawi OWOSCJ ma prac
budowlanych z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz poinformuje
Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności związanych z nieprawidłowym wykonywaniem robót
budowlanych oznakowaniem i zagospodarowaniem terenu budowy oraz niewłaściwym
zachowaniem pracowników Wykonawcy Inspektor nadzoru zobowiązuje się do wystawiania
wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją i rozliczeniem inwestycji,
wymaganych przez Zamawiającego
17) Inspektor nadzoru weźmie udział w czynnościach pogwarancyjnego odbioru robót
budowlanych,
18) Inspektor nadzoru zobowiązuje się do kontroli uprawnień świadectw kadry wykonawcy
robót budowlanych potwierdzających umiejętności personelu realizującego roboty,
1.2 Pozostałe obowiązki inspektora nadzoru:c
1) Inspektor nadzoru zapewni stałą wymianę informacji z Zamawiąjącym oraz koordynację
swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego,
2) Inspektor nadzoru zobowiązuje się do udostępnienia wszelkich informacji związanych z
realizacją inwestycji uprawnionym osobom i instytucjom oraz umożliwienia dostępu do terenu
budowy dla osób upoważnionych,
3) w sprawach wszelkich zmian związanych z realizacją inwestycji, a dotyczących wad w
dokumentacji, konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, zmiany kosztów lub
terminu wykonania robót budowlanych, inspektor nadzoru każdorazowo na piśmie przedstawi
Zamawiającemu okoliczności zaistnienia powyższych sytuacji oraz przekaże szczegółowy
wniosek z propozycją ich rozwiązania,
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4) w okresie ważności gwarancji i rękojmi inspektor nadzoru zobowiązuje się do ścisłej
współpracy z Zamawiającym w zakresie nadzoru nad robotami zaległymi oraz robotami
niezbędnymi do usunięcia wad,
1.3 Inspektor nadzoru ponadto musi uzyskać pewność co do wiarygodności wyników badań
laboratoryjnych przedstawianych przez Wykonawcę robót budowlanych.

1.4 Pozostałe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: I

1) Inspektor nadzoru będzie w szczególności decydować o dopuszczeniu materiałów,
prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i
wykorzystania przy realizacji robót, zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez
Wykonawcę robót budowlanych, wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający
bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, Specyfikacji
Technicznej Wykonania iOdbioru Robót oraz podpisanych umów,
2) Inspektor nadzoru ma prawo w szczególności:

wydawać kierownikowi budowy i kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania obliczeń,
pomiarów kontrolnych, 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,

żądać od kierownika budowy i 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 projektową, lub podpisaną umową na wykonanie robót
budowlanych.

§4

Termin realizacji przedmiotu umowy

l. Rozpoczęcie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru z dniem podpisania umowy między

Zamawiającym a Inspektorem Nadzoru,

2. Rozliczenie ostateczne pełnienia funkcji Nadzoru inwestorskiego nastąpi po zakończeniu

przebudowy drogi, spisaniu protokołu odbioru końcowego bez usterek

3. Ostateczne zakończenie pełnienia funkcji Nadzoru inwestorskiego nastąpi po odbiorze

ostatecznym pogwarancyjnym.

§5

Zobowiązania Stron
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