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Na potrzeby postępowania przetargowego i procesu inwestycyjnego zastosowano następujące pojęcia i skróty: 
 
Zamawiający – Gmina Byczyna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie 
 
Inspektor Nadzoru (IN) – Wykonawca wybrany w ramach niniejszego postępowania przetargowego, 
 
Projekt/Inwestycja – przedsięwzięcie pod nazwą „Przebudowa i zmiana sposobu uŜytkowania wraz z infrastrukturą. 
Budynek wielorodzinny Miechowa 25f” oraz „Remont wraz z termomodernizacją budynku socjalnego  
w Polanowicach”. 
 
Termin zakończenia inwestycji – termin uzyskania pozwolenia na uŜytkowanie oraz dopuszczenie do eksploatacji 
(jeśli dotyczy) po rzeczowym zakończeniu inwestycji poświadczone protokołem odbioru końcowego bez wad. 
 
Roboty odnosi się do wykonywania stałych i czasowych robót objętych Umową na Roboty/Kontraktem 
i niezbędnych do zakończenia przedsięwzięcie pod nazwą „Przebudowa i zmiana sposobu uŜytkowania wraz  
z infrastrukturą. Budynek wielorodzinny Miechowa 25f” oraz „Remont wraz z termomodernizacją budynku socjalnego 
w Polanowicach”. 
 
Umowa na Roboty/Kontrakt oznacza kaŜdą z Umów na Roboty Budowlane zawartą w wyniku przeprowadzenia 
postępowań o udzielenie zamówień publicznych na realizację zadań – przedsięwzięcie pod nazwą „Przebudowa  
i zmiana sposobu uŜytkowania wraz z infrastrukturą. Budynek wielorodzinny Miechowa 25f” oraz „Remont wraz  
z termomodernizacją budynku socjalnego w Polanowicach”. 
 
Wykonawca Robót odnosi się do podmiotu wykonującego Umowę na Roboty / Kontrakt. 
 
  
1 ZAGADNIENIA OGÓLNE 
 

Zadanie dotyczy pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi: 
1.    Remont wraz z termomodernizacją budynku socjalnego w Polanowicach. 
2.    Przebudowa i zmiana sposobu uŜytkowania wraz z infrastrukturą. Budynek wielorodzinny Miechowa 25 f. 
Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych dla zadania nr 1 – 30.12.2011 
Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych dla zadania nr 2 – 30.12.2012 
 

1. Zakres zadań InŜyniera Kontraktu (zakres objęty przedmiotem niniejszego postępowania) 
Zakres opisywanego w niniejszym zamówieniu przedsięwzięcia polega na: 
• dokonaniu weryfikacji dokumentacji technicznej, dokumentacji projektowo-budowlanej sporządzanej na potrzeby 

realizacji Inwestycji, 
• przedstawieniu ewentualnych propozycji do wniesienia zmian w dokumentacji technicznej,  
• pomoc Zamawiającemu w przeprowadzeniu procedury przetargowej,  
• nadzorowaniu inwestycji we wszystkich koniecznych branŜach, włączając w to obowiązki Inspektorów Nadzoru 

Inwestorskiego wykonywane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym,  
• dokonaniu odbiorów częściowych i końcowych, 
• pomoc w rozliczaniu inwestycji w zakresie wykonania finansowego i rzeczowego inwestycji przez Wykonawcę 

robót budowlanych, 
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• wykonaniu wszystkich obowiązków Inspektora Nadzoru w sposób zapewniający najwyŜszą jakość techniczną 
i merytoryczną, jak równieŜ bezstronność w stosunku do pozostałych stron biorących udział w procesie 
inwestycyjnym. 

 

Etapy płatności dla zadania 1 
 

Faktura 
nr 

Termin wystawienia Termin płatności Wartość faktury brutto 
 

1 XI/XII 2011 Do 15 grudnia 2011 35 %  (+/- 10%) 
2 XII 2011 Do 30 stycznia 2012 Pozostała wartość 

 
 

Etapy płatności dla zadania 2 
 

Faktura 
nr 

Termin wystawienia Termin płatności Wartość faktury brutto 

1 XI/XII 2011 Do 15 grudnia 2011 Ok. 17.000, 00 (+/- 10%) 
2 XII 2012 Do 30 stycznia 2013 Pozostała wartość 

 

Warunkiem moŜliwości wystawienia faktury przez Inspektora Nadzoru jest  uprzednie prawidłowe wykonanie 
obowiązków Inspektora Nadzoru wynikających z umowy i SIWZ. 
 
2 ZAKRES UMOWY I OCZEKIWANE REZULTATY 
2.1 Zakres ogólny Umowy 
InŜynier będzie odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie Inwestycji. Jego rola obejmie pełnienie funkcji inspektora 
nadzoru przewiduje ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414, z późn. zm.).   
Zadania wynikające z pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru muszą być prowadzone w sposób zapewniający 
najwyŜszą jakość świadczonych usług zarówno pod względem technicznym jak i merytorycznym oraz w sposób 
zapewniający bezstronność w stosunku do pozostałych stron biorących udział w procesie inwestycyjnym. 
2.2 Zakres szczegółowy Umowy 
2.2.1 Przygotowanie do realizacji: 
1) Zapoznanie się z dokumentacją techniczną dla inwestycji przekazaną przez Zamawiającego w terminie do 14 dni 
od podpisania umowy z IN oraz zgłoszenie ewentualnych uwag.   
2) Weryfikacja posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej dla inwestycji. 
 

Weryfikacja dokumentacji technicznej dotyczącej Kontraktu musi zostać wykonana w sposób rzetelny, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, wiedzą inŜynierską oraz posiadanym doświadczeniem zawodowym, w taki sposób 
by nie dopuścić do powstania jakichkolwiek komplikacji w trakcie realizacji zadania mających związek z niewłaściwie 
przeprowadzoną weryfikacją otrzymanych dokumentów. 
 

3) Weryfikacja i uaktualnienie harmonogramu realizacji inwestycji w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
 

2.2.2 Nadzór nad robotami 
1) Prowadzenie pełnego wielopoziomowego nadzoru inwestorskiego tj. w zakresie technicznym, terminowym, 
finansowym i sprawozdawczym nad Robotami, w szczególności w zakresie zgodnym z wymaganiami Polskiego 
Prawa Budowlanego i przepisów w tym zakresie obowiązujących. Nadzór musi być prowadzony przez zespół 
specjalistów branŜowych posiadających odpowiednie i aktualne uprawnienia przewidziane przepisami prawa 
polskiego. 
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2) Obowiązkowa obecność na placu budowy w kaŜdym dniu, w którym będą prowadzone roboty budowlane. 
Obecność musi być potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub osobistą obecnością w siedzibie 
zamawiającego. 
3) Inicjowanie i prowadzenie narad technicznych z udziałem Zamawiającego na Terenie Budowy odbywających się  
w uzgodnionym terminie, (co najmniej 2 razy w miesiącu, a takŜe w kaŜdym przypadku, kiedy IN, Zamawiający lub 
Wykonawca Robót uznają to za konieczne) oraz prowadzenie rejestru narad technicznych, sporządzanie 
raportów/protokołów z narad technicznych i przekazywanie kopii raportów uczestnikom narad technicznych 
i Zamawiającemu. Kopia raportów musi zostać przekazana uczestnikom narad w terminie umoŜliwiającym 
zapoznanie się z ich treścią do dnia kolejnej rady, nie później jednak niŜ 14 dnia od daty rady, której raport dotyczy. 
4) Sprawdzanie posiadania i przedkładanie Zamawiającemu przez Wykonawców wymaganych w Umowie na Roboty 
ubezpieczeń, gwarancji i uprawnień. 
5) W toku realizacji umowy IN będzie przedstawiał Zamawiającemu swoje opinie dotyczące zgodności 
lub niezgodności z Umową na Roboty dokumentów przedkładanych przez Wykonawcę Robót w związku z realizacją 
Inwestycji (14 dni od otrzymania pisemnego polecenia od Zamawiającego).  
6) Zatwierdzanie specyfikacji materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw przewidzianych przez 
Wykonawców Robót do wbudowania, kontrola dokumentów, jakości aprobat, deklaracji zgodności, atestów, itp.,  
w celu niedopuszczenia do wbudowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce itp. 
7) Kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów na placu budowy. 
8) Akceptacja harmonogramu realizacji Umowy na Roboty wraz z planem odbiorów i etapami płatności w ciągu 7 dni 
od ich przedłoŜenia InŜynierowi przez Wykonawcę Robót. Akceptacja przez Zamawiającego nastąpi w ciągu 7 dni od 
otrzymania dokumentów od InŜyniera. 
9) Sprawdzanie zgodności dostaw urządzeń z Umowami na Roboty, zatwierdzoną specyfikacją przez InŜyniera 
i sprawdzanie kompletności wymaganych atestów, aprobat i gwarancji na ww. dostarczone urządzenia. 
10) Kontrola zachowania naleŜytego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa przy wykonywaniu Robót. 
11) Jeśli będzie to konieczne, organizowanie badań jakości w instytutach specjalistycznych, po uprzedniej akceptacji 
Zamawiającego. 
12) Zatwierdzanie przedstawionych metod wykonywania robót budowlanych, włączając roboty tymczasowe 
zaproponowane przez Wykonawców. 
13) Wydawanie Wykonawcy Robót, Kierownikowi Budowy lub Kierownikowi Robót poleceń, potwierdzonych wpisem 
w Dzienniku Budowy lub przekazanych tym osobom na piśmie, dotyczących w szczególności: usunięcia 
nieprawidłowości lub zagroŜeń, wykonania prób lub badań, takŜe wymagających odkrycia robót lub elementów 
zakrytych oraz przedstawienia opinii dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych. 
14) śądanie od Wykonawcy Robót, Kierownika Budowy lub Kierownika Robót dokonania poprawek bądź ponownego 
wykonania wadliwie wykonanych robót, a takŜe wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich 
kontynuacja mogłaby wywołać zagroŜenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub 
Pozwoleniem na budowę. 
15) BieŜąca kontrola prawidłowości wykonywania i kompletności dokumentów budowy Wykonawcy Robót. 
16) Pisemnie opiniowanie na Ŝądanie Zamawiającego i w określonym przez Zamawiającego terminie, nie dłuŜszym 
niŜ 7 dni od zgłoszenia Ŝądania, zasadności przedłuŜenia czasu na ukończenie robót wraz z analizą skutków 
finansowych i formalnych dla Umowy na Roboty i dla Projektu oraz wyraŜanie zgody na przedłuŜenie czasu na 
ukończenie, po uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiającego. 
17) InŜynier pisemnie zaopiniuje, na Ŝądanie Zamawiającego i w określonym przez Zamawiającego terminie, nie 
dłuŜszym niŜ 7 dni od zgłoszenia Ŝądania, zasadność zawieszenia i wznowienia Robót wraz z analizą skutków 
finansowych i formalnych dla Umowy na Roboty i Projektu. 
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18) Wydawanie poleceń Wykonawcy Robót w zakresie zawieszenia całości lub części prac w przypadkach 
określonych Umową na Roboty po uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiającego oraz udzielanie zezwolenia 
Wykonawcy Robót na wznowienie całości lub części Robót w przypadkach przewidzianych w Umowie na Roboty, po 
uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiającego. 
19) Przeprowadzanie z Wykonawcami Robót odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 
częściowych i końcowych realizowanych Umów na Roboty. Odbiory naleŜy przeprowadzać w obecności pracownika 
Zamawiającego. 
20) Ocena i weryfikacja propozycji robót uzupełniających przedstawionych przez Wykonawców Robót w zakresie 
finansowym i rzeczowym. 
21) Nadzór na testami i rozruchem oraz przegląd instrukcji obsługi (gdzie jest to konieczne) wykonanych przez 
Wykonawców Robót w celu przekazania obiektów Zamawiającemu. 
22) Sprawdzenie, weryfikacja i akceptacja kompletnej dokumentacji powykonawczej (dostarczonej przez Wykonawcę 
Robót), a następnie dostarczenie jej do Zamawiającego oraz dokumentacji związanej z nadzorowaną budową  
w formie ustalonej z Zamawiającym. 
23) Skompletowanie dokumentacji i oświadczeń Wykonawców Robót wymaganych odpowiednimi przepisami prawa. 
24) Sprawdzanie poprawności faktur Wykonawcy Robót pod względem merytorycznym, rachunkowym i formalnym 
i rekomendowanie w formie pisemnej do zapłaty.  
25) Podejmowanie działań doprowadzających do polubownego rozwiązywania sporów z Wykonawcami Robót (spór 
i rozjemstwo). 
26) Organizowanie z udziałem Zamawiającego, takŜe na jego wniosek, okresowych narad na budowach w celu 
podejmowania bieŜących decyzji dotyczących wszystkich zagadnień mających wpływ na postęp Robót i sporządzanie 
protokołów z tych narad. 
27) Informowanie Zamawiającego o wszystkich występujących problemach, opóźnieniu Robót i planowanych 
płatności i podejmowanych działaniach zapobiegawczych lub/i naprawczych dla ich przezwycięŜenia. 
28) Opiniowanie i rekomendowanie kaŜdej propozycji zmiany do Umowy na Roboty pod względem finansowym, 
formalnym – zgodnym z Prawem Zamówień Publicznych i rzeczowym oraz z zasadami kwalifikowalności, z podaniem 
skutków: (koszt i czas) oraz zarządzanie zmianami Umowy na Roboty we wszelkich aspektach (finansowym, 
rzeczowym, formalnym), przygotowanie odpowiednich dokumentów dotyczących zmiany wynikających  
w  szczególności z wymogów Umowy na Roboty, Prawa Zamówień Publicznych w terminach ustalonych przez 
Zamawiającego. 
29) Dokonywanie oceny i weryfikacji propozycji robót dodatkowych przedstawionych przez Wykonawcę Robót 
i Zamawiającego w zakresie finansowym, rzeczowym i formalnym, czyli – zgodnym z Prawem Zamówień Publicznych 
oraz zgodnie z zasadami kwalifikowalności. Rozpoczęcie procedury związanej z wykonaniem robót dodatkowych 
moŜe nastąpić tylko i wyłącznie po uprzednim wyraŜeniu zgody przez Zamawiającego. Konieczność wykonania robót 
dodatkowych Wykonawca robót zgłasza Zamawiającemu w pisemnym wniosku w terminie 5 dni od powstania 
konieczności ich wykonania, lub innym określonym przez Warunki Kontraktu terminie. 
30) Natychmiastowe powiadamianie Zamawiającego w formie pisemnego raportu o wszelkich wykrytych lub 
podejrzewanych nieprawidłowościach na budowie. 
31) Pisemne opiniowanie (w aspekcie formalnym i merytorycznym) na Ŝądanie Zamawiającego w ciągu 7 dni  
od otrzymania pisemnego polecenia od Zamawiającego, przyczyn nie dotrzymania terminu na ukończenie z winy 
Wykonawcy Robót, stanowiące podstawę dla Zamawiającego o wystąpienie o odszkodowanie za zwłokę i do 
dochodzenia (na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego) odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość 
kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
32) DołoŜenie wszelkich starań, zgodnie z Warunkami Kontraktowymi w celu wyegzekwowania wszelkich 
postanowień gwarancyjnych. 
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33) W okresie zgłaszania wad przygotowanie pod względem merytorycznym, formalnym i finansowym zlecenia 
(postępowanie w rozumieniu Prawa Zamówień Publicznych) ws. usunięcia wad innemu wykonawcy w przypadku, 
jeśli wykonawca robót nie usunie wad w wyznaczonym terminie. InŜynier dołoŜy wszelkich starań, zgodnie 
z Warunkami Kontraktowymi w celu wyegzekwowania wszystkich postanowień gwarancyjnych. 
34) Wykonywanie innych czynności i zadań niewymienionych w tej umowie i/lub Umowach na Roboty, które będą 
konieczne do prawidłowej realizacji Umów na Roboty  
35) Po zakończeniu robót, podczas okresu zgłaszania wad i w okresie rękojmi dla kontraktów, lecz nie dłuŜej niŜ 
przewiduje to końcowa data rękojmi najdłuŜej trwającego kontraktu, uczestniczenie i nadzorowanie inspekcji 
gwarancyjnych, końcowych akceptacji oraz egzekwowania usuwania wad przez Wykonawców. 
2.3 Obowiązki Zamawiającego 
1) Przekazanie IN następujących dokumentów: 
a) Dokumentacji technicznej znajdującej się w posiadaniu Zamawiającego dla kontraktów będących przedmiotem 
nadzoru IN (w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy z IN); 
b) Wszystkich innych dokumentów niezbędnych dla prawidłowej realizacji umowy. 
2) Zapewnienie pomocy w załatwianiu spraw formalnych w zakresie, gdzie udział Zamawiającego jest przewidziany 
prawem lub teŜ po udzieleniu mu przez Zamawiającego odpowiednich pełnomocnictw do reprezentacji formalnej 
w tych sprawach. 
3) Zapewnienie wsparcia w sprawach dot. aspektów formalnych inwestycji. 
4) Organizowanie narad koordynacyjnych dla swoich potrzeb w swojej siedzibie. 
5) Koordynacja i nadzór nad współpracą z uczestnikami projektu. 
6) Dostarczenie IN listy osób powołanych do sprawowania funkcji kierowniczych przy realizacji inwestycji. 
2.4 Obowiązki i odpowiedzialność Inspektora Nadzoru: 
1) IN działa zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami przekazanymi mu przez Zamawiającego w warunkach 
kontraktowych zamieszczonych w Umowach na roboty i niniejszej SIWZ. 
2) IN nie ma Ŝadnego upowaŜnienia do zwolnienia Wykonawców z jakichkolwiek jego obowiązków czy 
odpowiedzialności wynikających z Kontraktów na Roboty. 
3) IN nie ma Ŝadnego upowaŜnienia do przyznania jakiegokolwiek Odcinka Robót innym Wykonawcom. 
4) IN ma upowaŜnienie do aprobat projektów i dokumentów budowy przygotowanych przez Wykonawców, jednakŜe 
takie upowaŜnienie musi być uprzednio uzyskane w formie pisemnej od Zamawiającego. 
5) IN ma upowaŜnienie do wydawania zmian w kaŜdej części Umów na Roboty, w którym według jego opinii, jest to 
potrzebne lub właściwe, jednakŜe takie upowaŜnienie musi być uprzednio uzyskane w formie pisemnej od 
Zamawiającego. 
6) IN będzie informował bezpośrednio Zamawiającego o problemach, jakie napotkał w trakcie wykonywania Umów na 
Roboty. 
7) IN będzie organizował pracę swoich specjalistów w taki sposób, aby Umowy na Roboty wykonywane były zgodnie 
ze szczegółowym harmonogramem robót budowlanych. 
8) IN zaopatrzy swój personel w niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów IN, jeśli 
zajdzie taka potrzeba. 
 

3 LOGISTYKA l RAMY CZASOWE (dotyczy zakresu objętego niniejszym zamówieniem) 
3.1 Lokalizacja 
Polanowie i Miechowa.  
3.2 Data rozpoczęcia i okres realizacji 
Planowaną datą rozpoczęcia jest data podpisania umowy, a planowany czas zakończenia – 30 grudnia 2012 r.  
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W przypadku konieczności przedłuŜenia realizacji projektu zamawiający rezerwuje sobie prawo do rozpoczęcia 
negocjacji w zakresie przedłuŜenia realizacji umowy. Postępowanie to będzie prowadzone zgodnie z obowiązującym 
w Polsce prawem. 
Podczas okresu zgłaszania wad Wykonawca musi być dostępny na Ŝądanie Zamawiającego w celu nadzorowania 
badań gwarancyjnych, odbioru ostatecznego i polubownego rozstrzygania sporów. 
Koszty takiej gotowości muszą być wyliczone i włączone w cenę oferty.  
InŜynier powinien przewidzieć przy oszacowaniu wartości swojej usługi moŜliwość trzymiesięcznego skrócenia bądź 
opóźnienia w zakończeniu Umowy w stosunku do czasu podanego w SIWZ i konieczność wykonywania usługi 
z pełnym zaangaŜowaniem do dnia 31 marca 2013 r. 
 


