
 
 

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Współpracy 
Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 

 
 

Załącznik nr 2 
 
1.Przedmiot zamówienia 
 
1) Przedmiotem zamówienia będzie usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad pracami 
konserwatorskimi  wraz z pracami towarzyszącymi realizowanymi  w ramach inwestycji polegającej na 
Remoncie zabytkowej kapliczki przy cmentarzu z I Wojny Światowej konserwacja techniczna i 
estetyczna rzeźby Matki Boskiej- Piety z kapliczki wraz z konserwacją płyt nagrobnych na cmentarzu 
wojennym zwana dalej także Nadzorem. 
2)  Kapliczka przy cmentarzu z I Wojny Światowej jest wpisana do rejestru zabytków pod numerem KS. 
„A”-165/M, Dec. z dn. 04.02.20009 
3) Przewidywany termin zawarcia umowy z wykonawcą robót to maj 2021 r. a przewidywany czas 
trwania inwestycji do 16.08.2021r.–w przypadku wydłużenia tego terminu dodatkowe wynagrodzenie 
z tego tytułu nie przysługuje. Czas pełnienia nadzoru będzie tożsamy z czasem realizacji Inwestycji przez 
wykonawcę robót, łącznie z ich końcowym odbiorem. 
 
2.Podstawowe obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego określa art. 25 ustawy Prawo budowlane 
(t.j.Dz. U. z 2020 r., poz.1333.). 
 
3.Zakres czynności związanych z pełnieniem obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego 
obejmuje, w szczególności: 
1) reprezentowanie Zamawiającego na terenie robót; 
2) kompleksowa weryfikacja i zatwierdzanie oraz odbiór dokumentacji powykonawczej robót; 
3) sprawowanie kontroli zgodności realizacji Inwestycji z dokumentacją techniczną, specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami 
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej; 
4) prowadzenie regularnych inspekcji na terenie prowadzonych robót w celu sprawdzania jakości 
wykonanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobiegania stosowania 
wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz akceptacja 
sprzętu używanego przez wykonawcę Inwestycji w ramach jej realizacji; 
5) dokonywanie kontroli jakości i potwierdzanie zgodności z dokumentacją, specyfikacjami i przepisami 
wszystkich partii materiałów w ramach każdej dostawy;  
6) kontrola procesów przygotowawczych, w szczególności w ciągach komunikacyjnych pod kątem ich 
zabezpieczenia; 
7) dokonywanie odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, w terminie 2dni 
roboczych od daty pisemnego powiadomienia przez wykonawcę Inwestycji oraz sporządzanie z tej 
czynności protokołów odbioru; 
8) kontrolowanie usunięcia przez wykonawcę Inwestycji wad stwierdzonych w ramach wykonywania i 
przy odbiorach robót oraz powiadamianie Zamawiającego o usunięciu wad; 
9) informowanie Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach związanych z realizacją Inwestycji, 
w szczególności mogących stanowić podstawę do naliczania przez Zamawiającego kar umownych 
należnych od wykonawcy Inwestycji;  
10) przyjazd do siedziby Zamawiającego, na każde jego wezwanie, w sytuacjach wymagających 
niezbędnych działań Nadzoru w ramach realizacji Inwestycji, 
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11) dyspozycyjność wynikająca ze specyfiki okresu realizacji, oraz warunków realizacji Inwestycji,                        
w szczególności, co najmniej dwa razy w tygodniu obecność inspektora na terenie robót w dniach,                  
w których będą realizowane; 
12) uczestniczenie w koordynacyjnych spotkaniach roboczych, zwoływanych przez Zamawiającego                  
w zależności od potrzeb, przez okres realizacji Inwestycji i sporządzania protokołów z tych spotkań; 
13) kontrola prowadzenia dziennika budowy i dokonywanych w nim wpisów; 
14) uczestniczenie w komisji odbioru końcowego inwestycji. 
 

 

 

  

  


