
Załącznik nr I do umowy

Przedmiot i zakres usług świadczonych przez Wiodącego Inspektora Nadzoru

dla Projektu: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody Szopy” w Karczowiskach Górnych

gmina Gronowo Elbląskie”

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Wiodącego Inspektora Nadzoru

w zakresie zarządzania i nadzorowania „Budowy Stacji Uzdatniania Wody Szopy”

w Karczowiskach Górnych gmina Gronowo Elbląskie”, zwanej dalej Projektem. Zakres

rzeczowy Projektu obejmuje budowę stacji uzdatniania wody o wydajności 250/500 m3/h wraz

ze wszystkimi urządzeniami i instalacjami technologicznymi do filtracji, napowietrzania,

płukania, przepompowania, chlorowania, sterowania i AKPiA oraz zagospodarowanie terenu.

2. Zadaniem Wiodącego Inspektora Nadzoru będzie zarządzanie Projektem oraz sprawowanie

efektywnego nadzoru, w tym nadzoru budowlanego nadzoru merytorycznego, nad realizacją

projektu zapewniającego prawidłowe wykonanie wszystkich zadań objętych umową na roboty

oraz uzyskanie zaplanowanych efektów użytkowych, finansowych, przy zachowaniu

maksymalnej ochrony środowiska w trakcie budowy. Do obowiązków Wiodącego Inspektora

Nadzoru należy:

a) organizacja i koordynacja procesu inwestycyjnego,

b) pełnienie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane czynności

nadzoru inwestorskiego w zakresie specjalności:

1) konstrukcyjno—budowlanej,

2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych oraz AKPiA,

3) innych, jeśli wymagać tego będzie specyfika robót budowlanych,

c) prowadzenie rozliczeń rzeczowo-finansowych Projektu oraz rozliczenie końcowe Projektu,

potwierdzone raportem końcowym,

d) doradztwo Zamawiającemu w przypadku wystąpienia utrudnień lub sporów w trakcie

realizacji Projektu.

3. Zakres Robót dla których prowadzone będą usługi zarządzania Projektem przez Wiodącego

Inspektora Nadzoru opisano w dokumentacji projektowej autorstwa NBM Technologie Mroczka

i Wspólnicy Spółka Jawna, data opracowania: kwiecień - maj 2017 r. Wykaz dokumentacji

projektowej zestawiono poniżej.

1) Projekty budowlane:

- TOM I — Projekt zagospodarowania terenu

- TOM II — Projekt architektoniczno-budowlany (część budowlano-konstrukcyjna, część

technologiczno-sanitarna, część elektryczna)

2) Projekty Wykonawcze:

- TOM I — Część budowlano-konsturcyjna

- TOM II — Część technologiczno — sanitarna

- TOM III — Część Elektryczna i AKPiA

- TOM IV — Zasilenie energetyczne SUW

- TOM V — Zasilenie energetyczne ujęcia wody

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

4) Przedmiary robót

5) Instrukcja eksploatacji

6) Instrukcja rozruchu
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4. Umowa z wykonawcą robót budowlanych przekazana zostanie Wiodącemu Inspektorowi

Nadzoru niezwłocznie po zawarciu umowy ma świadczenie usługi.

5. Nadzór autorski, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, zapewnia autor dokumentacji

projektowej tj. NBM Technologie Mroczka i Wspólnicy Spółka Jawna ul. Bór 143/757,

42-202 Częstochowa.

6. W ramach organizacji i koordynacji procesu inwestycyjnego Wiodący Inspektor Nadzoru ma

obowiązek między innymi:

a) Zapoznać się ze stanem przygotowania Projektu, dokumentami technicznymi, formalnymi,

organizacyjnymi, dokumentami przetargowymi, w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy;

b) Opracować i przedłożyć Zamawiającemu w terminie do 30 dni licząc od daty podpisania

umowy wzory: raportów o postępach finansowych, postępach rzeczowych, odbiorów

częściowych, odbiorów końcowych i innych dokumentów mających być w użyciu w cyklu

inwestycyjnym, tj.: Raport o Postępie Robót, Przejściowe Świadectwo Płatności, Końcowe

Świadectwo Płatności, Rozliczenie Końcowe, Protokół Konieczności, Wniosek o

zatwierdzenie materiałów i urządzeń, Protokół prób, badań pomiarów, Wniosek o roboty

dodatkowe/zamienne, Sprawozdanie z prób końcowych, procedura dopuszczenia

materiałów budowlanych, instalacyjnych, urządzeń i dostaw itp.

7. W ramach pełnienia nadzoru inwestorskiego Wiodący Inspektor Nadzoru ma obowiązek

między innymi:

a) Pełnić od dnia przekazania terenu budowy do dnia rozliczenia Projektu, profesjonalny i

kompletny nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami budowlanymi w pełnym

zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane, w tym kontrolę

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną

wykonania i odbioru robót budowlanych, pozwoleniem na budowę, przepisami prawa i

zasadami sztuki budowlanej we wszystkich specjalnościach z uwzględnieniem

postanowień umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych.

b) Zapewnić odpowiednią liczbę profesjonalnych i doświadczonych inspektorów nadzoru

budowlanego w branżach: konstrukcyjno—budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz AKPiA oraz jeśli będzie to

konieczne - w innych specjalnościach ponad wymienione.

c) Prowadzić nadzory robót budowlanych (zgodnie z art. 25 i 26 Ustawy z dnia 7 lipca 7994 r.

Prawo budowlane) z uwzględnieniem harmonogramu rzeczowo-finansowego i zgodnie ze

sztuką budowlaną, prowadzić wszystkie obowiązki związane z tymi zadaniami, aby

zapewnić jak najlepszy przebieg tych czynności, a w szczególności:

- reprezentować Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej

realizacji z dokumentacja projektową i pozwoleniem na budowę, przepisami i

obowiązującymi Polskimi Normami1 oraz zasadami wiedzy technicznej;

- sprawdzać jakość wykonywanych robót, wbudowanych materiałów i urządzeń i

zapobiegać użyciu wyrobów wadliwych i/lub nie dopuszczonych do obrotu i stosowania

w budownictwie;

- sprawdzać i odbierać roboty budowlane ulegające zakryciu lub zanikające,

uczestniczyć w próbach i odbiorach technicznych robót i dostaw włączając w to

instalacje, urządzenia techniczne i przewody kominowe oraz przygotowywać i brać

udział w czynnościach odbioru i w przekazaniu obiektu do użytkowania.

Polskie Normy przenoszące normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszących te normy. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy uwzględnia się w kolejności: 1) europejskie aprobaty techniczne; 2)
wspólne specyfikacje techniczne; 3) normy międzynarodowe; 4) inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy
normalizacyjne. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy oraz aprobat, specyfikacji, norm i systemów, uwzględnia się w kolejności:1) Polskie
Normy; 2) polskie aprobaty techniczne; 3) polskie specyfikacje techniczne.
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- potwierdzać ilości faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, a także
kontrolować rozliczenie budowy;

- wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia potwierdzone wpisem

do dziennika budowy dotyczące: 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 budowlanych oraz
urządzeń technicznych;

- żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymywać dalsze
roboty budowlane w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie

bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub
pozwoleniem na budowę;

- wstrzymać dalsze roboty budowlane w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła
wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty
materialne;

- zatwierdzać ukończone roboty i wydawać instrukcje Wykonawcy robót w tym zakresie;
- inicjować i prowadzić rady budowy (w okresach tygodniowych), sporządzać notatki

z tych spotkań i rozsyłać je stronom procesu inwestycyjnego;

- koordynować zgłaszanie przez wykonawcę robót budowlanych planowane rozpoczęcie

i zakończenie robót właściwym organom nadzoru budowlanego, firmom branżowym

oraz innym instytucjom i osobom, zgodnie z przepisami prawa oraz warunkami

technicznymi, uzgodnieniami i decyzjami zawartymi w dokumentacji projektowej;
- uczestniczyć w przekazaniu przez Zamawiającego Wykonawcy robót terenu budowy;
- sprawdzić kompletność i zatwierdzić opracowane przez Wykonawcę robót plany BIOZ

(Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) oraz PZJ (Plan Zapewnienia Jakości) i
przedłożyć Zamawiającemu;

- sprawować kontrolę nad poprawnością wyznaczenia w terenie obiektów budowlanych
przez służby geodezyjne Wykonawcy robót;

- sprawować kontrolę nad przestrzeganiem przez Wykonawcę/ów robót zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz utrzymania porządku na terenie budowy;

- kontrolować zgodność oznakowania robót z zatwierdzonymi projektami tymczasowej

organizacji ruchu oraz zapewnić sprawną komunikację w okresie prowadzenia robót;

- przeciwdziałać wszelkim opóźnieniom i nieprawidłowościom zaistniałym na Terenie

Budowy podczas wykonywania Robót;

- monitorować i analizować postęp Robót, przeprowadzać pomiary Robót;
- sporządzać dokumentację fotograficzną stanu istniejącego (przed rozpoczęciem robót)

oraz prowadzić dokumentację fotograficzną z realizacji Robót, w odstępach
miesięcznych, w każdym obiekcie, w ilości niezbędnej, w formie zdjęć cyfrowych.
Zdjęcia będą szczegółowo opisane (z automatycznym datownikiem) i zarchiwizowane

w formacie cyfrowym (nośnik DVD lub CO).

- przeprowadzać regularne inspekcje oraz polecać testy w celu kontroli jakości

stosowanych materiałów, urządzeń oraz wykonanych robót, zgodnie z umową na

roboty i sztuką budowlaną;

- przyjmować, weryfikować i zatwierdzać wszelkie zmiany projektowe, w tym opiniować
projekty zamienne oraz sprawdzać i zatwierdzać rysunki wykonawcze, nadzorować

sporządzanie wszelkich zmian w rysunkach, planach i innych dokumentach, które

mogą okazać się konieczne lub zalecane w trakcie budowy;
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- zatwierdzać przedkładane próbki wszelkich materiałów i urządzeń wbudowanych w

roboty, dostarczonych zgodnie z umową na roboty;

- prowadzić regularne inspekcje placu budowy w celu kontroli jakości materiałów i

fachowego wykonywania robót zgodnie z umową i sztuką budowlaną;

- sporządzać i przedstawiać Zamawiającemu do zatwierdzenia protokoły konieczności

oraz uczestniczyć w negocjacjach z Wykonawcą robót odnośnie robót dodatkowych lub

zamiennych lub stosowania rozwiązań równoważnych;

- polecać Wykonawcy robót, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego, wykonanie zmian

dostosowań, zawieszenia części lub całości robót;

- sprawować nadzór w zakresie dostępności, mobilizacji i wykorzystania sprzętu

Wykonawcy robót stosownie do warunków określonych w umowie na roboty:

- kontrolować terminy obowiązywania wszystkich certyfikatów, aprobat, polis

ubezpieczeniowych, gwarancji, własności sprzętu Wykonawcy robót itp., za które

Wykonawcy robót są odpowiedzialni, zgodnie z warunkami umowy na roboty:

- czynnie uczestniczyć i nadzorować próby przedrozruchowe, rozruchowe,

technologiczne oraz inne próby ustalone dla robót;

- wystawiać świadectwa przeprowadzenia prób lub uznawać świadectwa wystawione

przez Wykonawcę robót;

- wydawać w uzgodnieniu z Zamawiającym stosowne protokoły odbiorów robót dla

Wykonawcy robót;

- przygotować końcową inspekcję i przygotować protokół odbioru końcowego, listę

usterek i inne dokumenty, niewyszczególnione w warunkach umowy, a mające

zastosowanie w procesie inwestycyjnym;

- ustalić z Wykonawcami robót format dokumentacji powykonawczej, sposób jej

przekazywania;

- sprawdzać kompletność i prawidłowość przedłożonych przez Wykonawców robót

dokumentów wymaganych do odbiorów częściowych i odbioru końcowego

(dokumentacja powykonawcza);

- koordynować, weryfikować i zatwierdzać dokumentację Wykonawcy robót w celu

uzyskania przez Wykonawcę (z upoważnienia Zamawiającego) obowiązujących

uzgodnień i decyzji administracyjnych związanych z robotami;

- sprawdzić i zatwierdzić instrukcje obsługi, program przeglądów, konserwacji a

następnie przekazać go Zamawiającemu;

- dokonywać regularnych inspekcji napraw usterek przez Wykonawców robót i

sporządzać protokoły usunięcia usterek;

- zweryfikować dokumenty Wykonawcy robót przed złożeniem wniosku o uzyskanie

pozwolenia na użytkowanie;

- uczestniczyć aktywnie i udzielać wyjaśnień oraz uzupełniać dokumenty (jeśli

konieczne) w trakcie kontroli prowadzonych przez organy przed uzyskaniem

pozwolenia na użytkowanie;

dokonać inwentaryzacji i rozliczenia robót w przypadku odstąpienia od umowy z

Wykonawcą robót lub jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron;
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d) Być obecny na terenie budowy minimum 3 razy w ciągu tygodnia.

Branżowi Inspektorzy nadzoru muszą być obecni na terenie budowy tak często, jak

wymagać tego będzie skuteczność nadzoru (dla danej branży), jednak nie rzadziej jak 1

raz na tydzień, chyba że w danym okresie nie są wykonywane roboty w tej branży. W

czasie każdorazowego pobytu na terenie budowy Inspektorzy mają obowiązek dokonania

przeglądu Dziennika Budowy oraz potwierdzenia swojej obecności i dokonanych

czynności stosownym zapisem.

Inspektorzy nadzoru wszystkich branż zobowiązani są do uczestnictwa w radach budowy.

8. W ramach prowadzenia rozliczeń rzeczowo - finansowych oraz sprawozdawczości Wiodący

Inspektor Nadzoru ma obowiązek między innymi:

a) Sporządzać dokumenty związane z realizacją Projektu oraz sporządzać wymagane

raporty i sprawozdania;

b) Wystawiać Przejściowe Świadectwa Płatności dla Wykonawców robót (dokument

potwierdzający wykonanie rzeczowe i finansowe wykonanych robót w okresie

rozliczeniowym);

c) Wystawić Końcowe Świadectwo Płatności (dokument potwierdzający wykonanie rzeczowe

i finansowe wszystkich robót zgodnie z umową z wykonawcą robót budowlanych i

osiągnięcie zamierzonego efektu technologicznego);

d) Potwierdzać i ewidencjonować Częściowe Płatności oraz Końcową Płatność Wykonawcy

robót zgodnie z umową na roboty;

e) Dokonać klasyfikacji, w porozumieniu z Zamawiającym, powstałego w wyniku wykonanych

Robót (inwestycji) majątku trwałego, klasyfikując go zgodnie z obowiązującą klasyfikacją

rodzajową środków trwałych według obowiązujących przepisów o amortyzacji i potrzeb

sprawozdawczości;

9. W ramach doradztwa Zamawiającemu Wiodący Inspektor Nadzoru ma obowiązek między

innymi:

a) Informować Zamawiającego o wszystkich występujących i przewidywanych problemach

oraz wskazywać działania naprawcze lub/i zapobiegawcze dla ich przezwyciężenia, oraz

analizować ryzyka w zakresie nadzorowanego Projektu. Identyfikować, wszędzie tam

gdzie jest to możliwe, ryzyka powstania potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawców

robót i osób trzecich oraz informować o tym Zamawiającego, ze wskazaniem sposobów

zapobiegania tym roszczeniom;

b) Przyjmować od Wykonawcy robót powiadomienia o możliwych błędach i wadach w

dokumentacji projektowej i po dogłębnej analizie przekazywać Zamawiającemu wraz z

propozycją rozwiązania problemu;

c) W przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych lub siły wyższej, przeprowadzić

analizę sytuacji i doradzić Zamawiającemu sposób rozwiązania problemu i/lub zatwierdzić

plan działania Wykonawcy robót przedstawiony na taką okoliczność;

d) Nadzorować terminy ukończenia Robót i dokonywania płatności; negocjować i

rekomendować Zamawiającemu propozycje stosownych zmian w przypadku zaistnienia

okoliczności uzasadniających zmiany w harmonogramach Robót i/lub płatności;

e) Monitorować udział podwykonawców (i dalszych podwykonawców) w realizacji robót.

Uczestniczyć w akceptowaniu podwykonawców (i dalszych podwykonawców) przez

Zamawiającego.

f) Weryfikować i modyfikować harmonogram wykonania w porozumieniu z Zamawiającym,

Wykonawcą robót w celu optymalizacji kosztów i terminów wykonania;

g) Doradzać Zamawiającemu w przypadku jakichkolwiek, sprzeczności lub problemów

powstałych w ciągu realizacji projektu i przeciwdziałać wszelkim opóźnieniom, zawsze

kiedy jest to możliwe;
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h) Doradzać w rozpatrywaniu i rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju wniosków, skarg i roszczeń

związanych z realizacją Projektu m.in. od Wykonawcy robót, mieszkańców oraz innych

uczestników procesu budowlanego, jak również dokonywać oceny zasadności tych

roszczeń, przedstawiać swoje stanowisko oraz wspierać działania Zamawiającego

poprzez świadczenie asysty przy sporządzaniu pism związanych z realizacją Projektu;

10. Wiodący Inspektor Nadzoru nie będzie miał prawa: wnosić poprawek do umowy na roboty,

zwolnić żadnej ze stron umowy na roboty z jakichkolwiek zobowiązań lub odpowiedzialności

wynikających z umowy na roboty, wyrażać zgody na ograniczenie zakresu robót lub

przekazanie robót innemu wykonawcy niż ten, który został wybrany przez Zamawiającego i

wskazany w podpisanej umowie na roboty.

11. Wiodący Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do dokonywania w uzgodnieniu z
Zamawiającym, wszelkich innych czynności, jakie okażą się niezbędne dla prawidłowego

przebiegu realizacji Projektu oraz zabezpieczenia interesu Zamawiającego.

12. Wiodący Inspektor Nadzoru ma obowiązek znać przepisu prawne obowiązujące na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, które mają lub mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć na realizację

Projektu, w szczególności: Prawo budowlane, Prawo ochrony środowiska, ustawa o odpadach,

ustawa o badaniach i certyfikacji i inne.

13. Wiodący Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do zachowania w poufności informacji objętych

tajemnicą handlową lub zawodową.

ZAMAWIAJĄCY:

DYREKTO ZĄDU

mgr inzłriicz
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