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Zał. nr 3a zapytania ofertowego 

 

 
OPIS ZAMÓWIENIA DLA INWESTYCJI 

 „Mój Rynek w Byczynie” 
 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla operacji „Mój Rynek  
w Byczynie”, która realizowana będzie przez Gminę Byczyna w Byczynie. 

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
Przewidywany termin: od  wykonania zamówienia od  lipca 2014 r. do odbioru końcowego robót  
w styczniu 2015 r. 

III. OPIS ZAMÓWIENIA: 

Zadanie obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla przedmiotowej operacji. W ramach 
zakresu umowy do obowiązków Zleceniobiorcy należeć będzie m.in.: 

1. zakres czynności, jaki dla inspektora nadzoru przewiduje ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane (Dz.U. z 2013 poz. 1409 z późn. zm.),  

2. prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót zgodnie z umową oraz 
harmonogramem rzeczowo finansowym będącym załącznikiem do umowy z Wykonawcą,  

3. koordynacja robót,  
4. reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji  

z projektem i pozwoleniami na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz 
zasadami wiedzy technicznej,  

5. sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych,  
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych  
i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, niezgodnych z podpisaną przez 
Wykonawcę umową, złożoną przez Wykonawcę ofertą .  

6. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych  
i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych 
obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania, 

7. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie 
inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy,  

8. kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów 
stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu 
budowlanego oraz wyceny robót,  

9. rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót  
a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na 
zmianę kosztów budowy,  

10. uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń,  
11. udział w spotkaniach organizowanych przez Zleceniodawcę w sprawach dotyczących 

realizacji przedmiotowej budowy, spotkania odbywać się będą nie rzadziej niż 2 razy  
w miesiącu na placu budowy-przy braku innych ustaleń,  



12. przybycia na każde uzasadnione wezwanie Inwestora i wykonawcy robót objętych 
nadzorem,  

13. uczestnictwo w komisji odbioru końcowego inwestycji oraz komisjach odbiorów 
gwarancyjnych,  

14. udział w obsłudze inwestycji z tytułu rękojmi oraz gwarancji,  
15. udział w ujawnianiu oraz potwierdzaniu usunięcia wad w okresie rękojmi,  
16. udzielenia na żądanie Inwestora informacji o stanie realizacji robót. 

Pozostałe prawa i obowiązki Zleceniobiorcy zawiera projekt umowy zawarty w załączniku nr 2  
do zapytania ofertowego. 
Inwestycję nad którą Zleceniobiorca będzie pełnił funkcję inspektora nadzoru opisuje wyciąg  
z dokumentacji projektowej zawarty w załączniku nr 3b do zapytania ofertowego. 


