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ZP.271.25.2017 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

 1.1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest Pełnienie funkcji 

inspektora nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego, w ramach zadania 

inwestycyjnego pod nazwą: „Remont pokrycia dachu budynku kościoła pw. Św. 

Jana Chrzciciela w Giemlicach oraz remont ogrodzenia wokół terenu przy budynku 

Kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Giemlicach,”, współfinansowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020. 

1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące zadania: 

1) Zadanie 1 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i 

konserwatorskiego, w ramach zadania p.n. „Remont pokrycia dachu budynku 

kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Giemlicach”. 

2) Zadanie 2 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i 

konserwatorskiego, w ramach zadania p.n. „Remont ogrodzenia wokół terenu 

przy budynku Kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Giemlicach”, 

 

w następujących specjalnościach (dotyczy obu zadań). 

 

a)  konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, 

b) konstrukcyjno-budowlanej przy zabytkach nieruchomych, 

1.3. Roboty budowlane, nad którymi będzie pełniony nadzór, będą polegały na 

wykonaniu pełnego zakresu robót zgodnie z projektem budowalnym, który określa zakres 

i sposób wykonania robót - załącznik nr 6 do ogłoszenia (dla zadania nr 1) i załącznik nr 

7 do ogłoszenia (dla zadania nr 2). 

1.4. Do zakresu obowiązków Nadzoru inwestorskiego, w zakresie każdego z zadań, 

należy zarządzanie procesem inwestycyjnym, które będzie obejmowało w szczególności: 

1) organizację, koordynację oraz nadzór nad prawidłową realizacją inwestycji, 

2) wykonywanie obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami 

wynikającymi z przepisów ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 290 z 

późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jego podstawie, tj. w 

szczególności: 

a) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 

jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi 

Europejskimi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych,                                 

a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i 

niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, ulegających zakryciu lub zanikających, 

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych sieci, urządzeń technicznych oraz 

przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i 

przekazywanie ich do użytkowania, udział w komisjach powoływanych przez 

Zamawiającego,  

d) potwierdzanie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie 

Zamawiającego kontrolowanie rozliczeń budowy, 
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e) wydawanie kierownikowi budowy poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika 

budowy dotyczących w szczególności: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, 

wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów 

zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót 

budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie 

wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,  

f)  żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania 

wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymanie dalszych robót budowlanych w 

przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować 

niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę, 

1.5. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonywanie obowiązków 

inspektorów nadzoru konserwatorskiego zgodnie z przepisami prawa 

obowiązującego w Polsce, w szczególności z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.) 

a) koordynowanie czynności inspektorów i konserwatorskiego, 

b) kontrola ilości i terminowości wykonywania robót, 

c) ochrona interesów Zamawiającego w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w 

ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umów o realizacji robót 

budowlanych, 

d) dojazd i pobyt na placu budowy w ilości niezbędnej do prawidłowego sprawowania 

nadzoru, począwszy od dnia rozpoczęcia realizacji usługi – wymagana jest obecność 

minimum raz na dwa tygodnie. Obecność inspektora dokumentowana będzie wpisami 

do dziennika budowy, 

e) wizyty na placu budowy odbyte w ciągu tego samego dnia, niezależnie od ich ilości, 

traktowane będą jako jedna wizyta. 

f) zawiadamianie Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o 

zaistniałych na terenie prac nieprawidłowościach. 

g) udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących 

realizacji zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę 

robót, tj. w okresie 60 miesięcy od dnia zakończenia realizacji zadania. 

h) informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na 

terminowość oraz poprawność prowadzonych przez Wykonawcę inwestycji robót oraz 

o zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, 

i) prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych nadzorów w formie protokołów 

miesięcznych dla Zamawiającego, 

j) na etapie realizacji zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń Wykonawcy robót 

budowlanych lub Zamawiającego do dokumentacji projektowej i dokonywanie 

stosownych uzgodnień lub udzielanie wyjaśnień, 

k) dokonywanie regularnych wpisów do dziennika prac konserwatorskich i dziennika 

budowy, 

l) przygotowanie i udział w czynnościach odbioru w tym w szczególności odebranie od 

Wykonawcy certyfikatów i atestów oraz potwierdzenie w dokumentacji budowy 
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zakończenia wszystkich prac obejmujących przedmiot zamówienia, stanowiących 

podstawę do podpisania końcowego protokołu odbioru przez Inwestora.  

1.6. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia: 

a) bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie jest upoważniony do wprowadzania 

żadnych zmian w zakresie realizacji inwestycji. 

b) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe 

spowodowane istotnymi zmianami wprowadzonymi przez siebie w trakcie realizacji 

inwestycji, które nie zostały wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego. 

c) Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego, w szczególności za błędy i 

naruszenia zasad praktyki zawodowej. 

d) Wykonawca zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt dojazd, w celu dotarcia 

na budowę lub na miejsce spotkań. 

e) Wykonawca odpowiada za wyrządzone szkody, będące następstwem nienależytego 

wykonania czynności objętych umową w granicach umów starannego działania. 

f)  Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał polisę ubezpieczenia w zakresie 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności w wysokości nie 

mniejszej niż 100 000,00 zł (słownie: Sto tysięcy złotych, 00/100). Przed podpisaniem 

umowy Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia, potwierdzonej za zgodność 

z oryginałem, kserokopii polisy.  

1.7. Przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane ze środków unijnych z 

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

– Działanie 8.3 Materialne i Niematerialne Dziedzictwo Kulturowe.  

 


