
Załącznik nr 1 do Instrukcji dla Wykonawców – Opis przedmiotu zamówienia 

 

 
Nr sprawy: PZ/15/2020 
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Opis Przedmiotu Zamówienia 
 
 
Projekt pn.: Budowa, przebudowa i rozbudowa obiektów pompowni H2 w ramach zadania : „Modernizacja 
Obiektów Pompowni H2 przy ul. Szpitalnej w Knurowie”. 
 
Podzadanie: Modernizacja zaprawą mineralną wewnętrznych powierzchni betonowych zbiornika 
retencyjnego o pojemności 1000 m3 przepompowni wody H2 

 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi polegającej 
na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno-budowlanej dla podzadania: 
Modernizacja zaprawą mineralną wewnętrznych powierzchni betonowych zbiornika retencyjnego  
o pojemności 1000 m3 przepompowni wody H2.  

W ramach zamówienia Wykonawca będzie: 
1) Pełnić funkcję inspektora nadzoru zgodnie z polskim prawem budowlanym przy realizacji 

Podzadania, 
2) Reprezentować Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli nad zgodnością jej realizacji 

z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, 
przepisami i zasadami wiedzy technicznej, 

3) Sprawdzać jakość wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów, 
4) Sprawdzać i odbierać roboty ulegające zakryciu, przygotowywać i uczestniczyć w odbiorach, 
5) Potwierdzać faktycznie wykonane roboty i usunięcie wad. 

 

Do obowiązków Inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej w ramach Podzadania należeć 
będzie: 

1) Profesjonalny i kompetentny nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi zgodnie z  wymogami 
Ustawy z 7 lipca 1994 Prawo budowlane.  

2) Natychmiastowe informowanie Zamawiającego o wszystkich zaistniałych problemach 
oraz o problemach mogących zaistnieć (w szczególności o wszelkich dostrzeżonych 
nieprawidłowościach i zagrożeniach co do jakości, zakresu i terminowości realizacji robót), wraz  
ze sposobami ich rozwiązywania i/lub działaniami korygującymi mającymi na celu usuwanie takich 
problemów, zapobieganie sporom i opóźnieniom, gdy jest to wykonalne. 

3) Utrzymywanie na bieżąco kontaktu ze wszystkimi stronami procesu budowlanego. 
4) Szacowanie i weryfikowanie robót dodatkowych i/lub zamiennych zaproponowanych przez 

wykonawcę. 
5) Zatwierdzanie wraz z Zamawiającym materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń, mających 

być wbudowanymi, sprawdzanie jakości dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, certyfikatów 
itd., w celu uniknięcia użycia materiałów uszkodzonych lub które nie mają wymaganych przez 
obowiązujące prawo certyfikatów. 

6) Rekomendowanie wszystkich zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacjach, które mogą 
okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania robót budowlanych. 

7) Przeprowadzanie regularnych inspekcji placu budowy sprawdzających jakość wykonanych robót 
budowlanych i materiałów/wyrobów budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową oraz dobrą 
praktyką inżynierską, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych 
wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie. 

8) Kontrola wykonawcy robót, pod kątem zgodności realizacji zadań z odpowiednimi wymaganiami 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

9) Egzekwowanie zgodności wykonanych robót z określonymi wymaganiami technicznymi. 
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10) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad. 
11) Wydawanie wykonawcy, kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych 

wpisem w dzienniku 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. 

12) Żądanie od wykonawcy, kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź 
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót 
budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować 
niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub pozwoleniem na budowę. 

13) Sprawdzanie i odbieranie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie 
w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowywanie i branie udziału w czynnościach 
odbioru, sporządzanie protokołów z ww. czynności. 

14) Przegląd, ocena kompletności oraz zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem istniejącym 
i dostarczenie jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją dotyczącą nadzorowanych robót w formie 
uzgodnionej z Zamawiającym. 

15) Dostarczanie, o ile jest to konieczne, właściwym organom wszystkich żądanych informacji, 
dotyczących prowadzenia nadzoru przez Inspektora nadzoru. 

16) Wykonywanie wszystkich innych czynności koniecznych do prawidłowego przebiegu procesu 
budowlanego, realizacji umowy oraz zadań, zgodnie z procedurami wynikającymi z wymagań 
Projektu oraz zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. 

17) Wykonanie inwentaryzacji robót, w przypadku odstąpienia od umowy na wykonanie robót.  
 
WYMAGANIA 
W celu wypełniania swoich zobowiązań, inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej musi posiadać  
następujące kwalifikacje i doświadczenie: 

a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  
w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,  

b) co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych 
określonych wyżej. 

 


