Załącznik nr 2 do Formularza oferty

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego
pn. „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju”
Opis przedmiotu zamówienia
I. Przedmiot nadzoru:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego
pn. „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w
Jastrzębiu-Zdroju”, który został podzielony na dwa zadania, tj:
1. Zadanie 1 - Przebudowa pomieszczeń Oddziału Urazowo-Ortopedycznego, w planowanych
terminach, tj. od dnia rozpoczęcia robót budowlanych (kwiecień 2019r.) do dnia 30.11.2019r.
2. Zadanie 2 - Przebudowa poradni specjalistycznych, podstawowej opieki zdrowotnej (bez części
administracyjnej na I piętrze) w planowanym terminie, tj. od dnia rozpoczęcia robót budowlanych
(kwiecień 2019r.) do dnia 30.09.2020r.
Szczegółowy zakres przebudowy jest opisany na stronie internetowej Zamawiającego:
www.wss2.pl, BiP, zakładka:
Roboty budowlane poniżej 5 548 000 EURO. Znak sprawy:
BZP.38.382-12-19.
II. Zakres nadzoru:
Nadzór inwestorski obejmuje następujące branże: konstrukcyjno-budowlaną, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjną, gazową, wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i elektroenergetyczną.
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się pełnić w zakresie określonym w przepisach ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 51) nadzór inwestorski nad realizacją
zadania inwestycyjnego, o którym mowa w Rozdziale I.
Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych przedstawicieli – inspektorów nadzoru
zgodnie z wymogami ustawy prawo budowlane i warunkami pozwolenia na budowę;
2) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej wykonania
z projektem, pozwoleniem, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz z zawartą przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych umową.
Inspektor nadzoru powinien nadzorować budowę w takich odstępach czasu, aby zapewniona była
skuteczność nadzoru oraz zależnie od potrzeb Wykonawcy i Zamawiającego – nie rzadziej jednak
niż 1 raz w tygodniu;
3) całościowe prowadzenie dokumentacji technicznej wykonywanych robót budowlanych zgodnie z
wymogami obowiązującego prawa w tym zakresie oraz innymi wymogami stawianymi w trakcie
realizacji inwestycji;
4) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów
stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót;
5) sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie
zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;
6) całościowe prowadzenie procedur i dokumentacji odbioru rzeczowego (odbiorów częściowych
odbioru końcowego i odbioru ostatecznego) wykonanych robót budowlanych;
7) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w
próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w
czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania;
8) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń 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, dowodów dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie wyrobów oraz urządzeń technicznych;
9) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w
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przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną
niezgodność z projektem lub zgłoszeniem robót budowlanych;
wskazywanie ewentualnych błędów w dokumentacji projektowej dostrzeżonych w trakcie
realizacji robót, wnioskowanie do Zamawiającego (składanie propozycji ulepszających
zaprojektowane rozwiązania) w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w
dokumentacji technicznej i uzyskana zgody Projektanta na zmiany, przeprowadzenia niezbędnych
ekspertyz i badań technicznych oraz w innych ważnych sprawach finansowych i prawnych;
uzyskiwanie od Projektanta wyjaśnień dotyczących wątpliwości związanych z projektem i
zawartych w nim rozwiązań;
organizowanie oraz przewodniczenie cyklicznym Radom Budowy (nie rzadziej niż 1 raz w
tygodniu) dotyczącym postępu robót lub rozstrzygnięć technicznych spraw budowy w toku jej
realizacji, w których udział biorą przedstawiciele zaangażowanych w realizację zadania
inwestycyjnego stron (Wykonawca robót, Inspektorzy, Zamawiający), sporządzanie protokołów z
tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu w terminie 7 dni;
kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę robót budowlanych przepisów dotyczących ochrony
środowiska;
kontrolowanie zgodności oznakowania robót;
kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę robót budowlanych zasad BHP i przepisów
przeciwpożarowych;
wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową i obowiązującymi
przepisami;
sprawdzenie wykonanych robót i powiadamianie Wykonawcy o wykrytych wadach oraz
poświadczenie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalenie rodzaju i zakresu koniecznych
do wykonania robót poprawkowych;
bieżące informowanie Zamawiającego o wszelkich problemach związanych z realizacją inwestycji;
monitorowanie postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania zgodności
realizacji z obowiązującym harmonogramem robót;
po zakończeniu etapu inwestycyjnego sprawdzenie jakości i kompletności przygotowanych przez
Wykonawcę
robót
ogólnobudowlanych
dokumentów
odbiorowych
niezbędnych
do
przeprowadzenia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy i oddania inwestycji do użytkowania,
w ilościach i zakresie jaki wynika z prawa budowlanego;
pełnienie nadzoru każdorazowo na żądanie Zamawiającego, przy czym czas pracy osób
świadczących usługę winien wyglądać następująco:
 Inspektor Nadzoru (koordynator/kierujący pracą zespołu inspektorów) - w takich odstępach
czasu, aby zapewniona była skuteczność nadzoru oraz zależnie od potrzeb Wykonawcy robót
budowlanych i Zamawiającego – nie rzadziej jednak niż 1 raz w tygodniu,
 Inspektorzy nadzoru branżowi – w czasie prowadzenia robót w swojej branży, przy czym
konieczność pracy zespołu Inspektora Nadzoru w dni wolne od pracy i/lub w godzinach innych
nadliczbowych nie może być podstawą do jakichkolwiek dodatkowych roszczeń w stosunku do
Zamawiającego.
udział w przeglądach gwarancyjnych wykonywanego przedmiotu zamówienia oraz nadzór nad
usuwaniem ewentualnych usterek w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszej
umowie;
dokonanie ostatecznego odbioru gwarancyjnego na miesiąc przed upływem okresu gwarancji
ustalonego w umowie z Wykonawcą robót budowlanych.

III. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie
realizacji zamówienia:
Zamawiający nie określa, wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia z uwagi, iż charakter
czynności, realizowanych w ramach niniejszego zamówienia nie uzasadnia wykonywania pracy w
sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018r., poz.
108).
Zgodnie z art. 12 ustawy Prawo Budowlane działalność obejmującą projektowanie może być
wykonywana przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
Samodzielną funkcję techniczną w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające
„uprawnienia budowlane”. Uprawnienia budowlane przyznawane są imiennie. W związku z powyższym

do wykonywania nadzoru inwestorskiego nie jest wymagane nawiązanie stosunku pracy pod
kierownictwem pracodawcy.

