
 
 

         Zał. nr 1 do SIWZ 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PN.: 

 

"Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa 

budynku Zakładu Przyrodoleczniczego i Domu Zdrojowego  

w Uzdrowisku Horyniec oraz budowa infrastruktury uzdrowiskowej  

i turystyczno - rekreacyjnej" 

w ramach projektu: 

"Wprowadzenie nowych usług lecznictwa uzdrowiskowego oraz rozwój 

infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno – rekreacyjnej w Zakładzie 

Przyrodoleczniczym i Domu Zdrojowym w Uzdrowisku Horyniec Sp. z o.o.". 

1. Informacje ogólne  

 

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania 

inwestycyjnego pn.: Przebudowa budynku Zakładu Przyrodoleczniczego i Domu 

Zdrojowego w Uzdrowisku Horyniec oraz budowa infrastruktury uzdrowiskowej  

i turystyczno - rekreacyjnej. 

2) Zakres robót budowanych przy wykonywaniu, których wykonywany będzie nadzór 

inwestorski zawiera dokumentacja projektowa. 

3) Dokumentację projektową zamawiający udostępnia wykonawcom na stronie internetowej 

pod adresem:  

https://uzdrowisko-horyniec.com.pl/przebudowa-budynku-zakladu-przyrodoleczniczego-

i-domu-zdrojowego-w-uzdrowisku-horyniec-oraz-budowa-infrastruktury-uzdrowiskowej-

i-turystyczno-rekreacyjnej-2/  

2. Opis zakresu zamówienia: 

1) reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli 

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

i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

2) realizacja obowiązków wynikających z przepisów art. 25, 26 i 27 ustawy z dnia 7 lipca  

1994 r. Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych, 

3) uzgadnianie harmonogramu realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem umowy 

zawartej z Wykonawcą robót budowlanych.  

4) zawiadamianie Zamawiającego oraz jednostki projektowej o wadach dokumentacji 

stwierdzonych w trakcie realizacji robót oraz dokonywanie z nią stosownych uzgodnień lub 

wyjaśnień, w tym współpraca z nadzorem autorskim wraz z egzekwowaniem od niego 

dodatkowych opracowań projektowych, 

5) sprawdzanie, jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów,  

a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych  

i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

6) dbanie o interesy Zamawiającego przez podejmowanie czynności zapewniających 

techniczną poprawność realizowanej inwestycji, 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, 

https://uzdrowisko-horyniec.com.pl/przebudowa-budynku-zakladu-przyrodoleczniczego-i-domu-zdrojowego-w-uzdrowisku-horyniec-oraz-budowa-infrastruktury-uzdrowiskowej-i-turystyczno-rekreacyjnej-2/
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7) nadzór nad terminowością realizacji robót w stosunku do harmonogramu,  

w szczególności w zakresie dotrzymania terminu zakończenia robot i uzyskania przez 

Wykonawcę wszelkich dokumentów, niezbędnych dla odbioru przedmiotu umowy  

i przekazania do użytkowania, 

8) organizowanie i czynny udział w spotkaniach i naradach dotyczących realizacji robót oraz 

sporządzenie z ich ustaleń pisemnych protokołów, 

9) sprawdzanie i opiniowanie wniosków Wykonawcy w sprawie zmiany sposobu wykonania 

robót w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zamienne) oraz w sprawie 

zamówień dodatkowych, a także ustalenia sposobu wykonania tych zamówień, 

10) opracowywanie opinii dotyczących wad i usterek przedmiotu umowy z Wykonawcą robót 

wraz z proponowanym terminem ich usunięcia oraz wnioskowanie obniżenia 

wynagrodzenia za wady i usterki uznane, jako nienadające się do usunięcia, 

11) kontrolowanie usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych w czasie budowy 

i przy odbiorze robót oraz powiadamianie Zamawiającego o usunięciu wad i usterek, 

12) żądanie 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, 

13) potwierdzenie wykonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych 

robót wpisem w dzienniku budowy, zgodnie z potrzebami wynikającymi z harmonogramu, 

14) sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, potwierdzony wpisem 

w dzienniku budowy i protokołach odbioru, 

15) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych  

i przewodów kominowych i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów 

budowlanych, 

16) potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót w protokołach częściowych  

i końcowych odbioru robót, jako podstawy do częściowego i końcowego fakturowania, 

17) sprawdzanie i zatwierdzanie faktur Wykonawców, a także dokumentów, które będą 

załącznikami do tych faktur pod względem merytorycznym i rachunkowym, 

18) pobyt na terenie nadzorowanej inwestycji w zależności od rzeczywistych potrzeb oraz na 

każde żądanie Wykonawcy i Zamawiającego, udział w odbiorach przejściowych, 

częściowych i końcowych, 

19) dyspozycyjność, w tym poprzez kontakt telefonii komórkowej (w dni powszednie), 

20) zajmowanie stanowiska w sprawie możliwości wprowadzenia rozwiązań 

nieprzewidzianych oraz zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjętych,  

a wnioskowanych przez Wykonawcę, 

21) informowanie z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrożeniach, w tym również 

zagrożeniach terminów, o nieprawidłowościach i wadach występujących podczas realizacji 

robót budowlanych oraz o podejmowanych działaniach zapobiegawczych i naprawczych,  

a także proponowanie sposobu ich usunięcia, 

22) weryfikowanie i ocena kosztorysów zamiennych oraz opiniowanie składanych przez 

wykonawcę propozycji wykonania robót zamiennych, wszelkich zmian w stosunku  

do realizowanego projektu, 

23)  kontrolowanie prawidłowego prowadzenia dziennika budowy, 

24) współpraca z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego, 

25) zapewnienie dojazdu na budowę we własnym zakresie, 

26) sprawdzanie prawidłowości wykonania robót zgodnie z opracowaną dokumentacją 

techniczną, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami prawnymi i normami 

oraz zasadami wiedzy technicznej, 



 
 

27) dokonanie rozliczenia finansowego budowy na dzień odbioru końcowego wraz  

z przedstawieniem danych dotyczących przekazania środka trwałego (OT/PT) z podziałem 

na użytkowników, 

28) kontrolowanie prawidłowego gromadzenia atestów materiałów, orzeczeń i certyfikatów  

o jakości materiałów, wyników badań i innych dokumentów stanowiących załączniki  

do odbioru końcowego, 

29) weryfikacja dokumentacji powykonawczej wraz ze złożeniem pisemnego oświadczenia  

o jej kompletności oraz potwierdzenie zapisem w dzienniku budowy zakończenia robót  

i skompletowania dokumentów niezbędnych do odbioru końcowego inwestycji, 

30) sprawdzenie i dostarczenie Zamawiającemu na trzy dni przed odbiorem końcowym 

kompletu atestów, certyfikatów zastosowanych materiałów oraz protokołów z pomiarów, 

prób i sprawdzeń wykonywanych w trakcie trwania robót, 

31) spisywanie protokołów z ujawnienia i usunięcia wad w okresie rękojmi oraz organizowanie 

przeglądów gwarancyjnych z udziałem Zamawiającego i spisywanie protokołów z ustaleń 

wynikających podczas przeglądów. 

 

3. Sposób realizacji zamówienia 

 

1) Wykonawca zobowiązany będzie do skierowania do realizacji zamówienia następujących 

osób: 

a) jedną osobę, która pełnić będzie funkcję inspektora nadzoru robót branży konstrukcyjno-

budowlanej posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi,  

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów, z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pełnieniu funkcji inspektora 

nadzoru lub kierownika budowy lub kierownika robót w specjalności konstrukcyjno – 

budowlanej.  

b) jedną osobę, która pełnić będzie funkcję inspektora nadzoru robót branży sanitarnej, 

posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pełnieniu funkcji inspektora 

nadzoru lub kierownika robót branży sanitarnej, 

c) jedną osobę, która pełnić będzie funkcję inspektora nadzoru robót branży elektrycznej 

posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez 

ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane 

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, z co najmniej 5-letnim 

doświadczeniem w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru lub kierownika robót branży 

elektrycznej i elektroenergetycznej, 

d) jedną osobę, która pełnić będzie funkcję inspektora nadzoru robót branży drogowej 

posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności 

inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które 

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, z co najmniej 5-

letnim doświadczeniem zawodowym w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru lub 

kierownika robót branży drogowej.  

 


