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ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru autorskiego pn.: „Sprawowanie 

pełnobranżowego nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych w ul. Rokicińskiej, w zlewni 
kolektora V, osiedlu Helenówek, ul. Listopadowej, w drodze wewnętrznej przy ul. Listopadowej, 
ul. Tadeusza i ul. Krzeptowskiego z podziałem na części” w sposób i na zasadach określonych 
w Prawie Budowlanym z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) oraz w 
umowach.  
Pełnienie nadzoru autorskiego obejmuje miedzy innymi:  

1. zapoznanie się z dokumentacją projektową, 
2. stwierdzanie i weryfikacja zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją 

projektową, 
3. co najmniej jeden pobyt na budowie 1 raz w miesiącu oraz dokonanie kontroli zgodności 

realizacji Robót Budowlanych z Dokumentacją Projektową, przepisami techniczno-
budowlanymi, Polskimi Normami oraz SIWZ, 

4. niezwłoczne informowanie Inspektora Nadzoru, Zamawiającego i Wykonawcy Robót 
Budowlanych o wszelkich dostrzeżonych błędach w realizacji, a w szczególności o powstałych 
w trakcie budowy rozbieżnościach z Dokumentacją Projektową, 

5. wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań (art. 20 ust. 1 
pkt. 3 ustawy Prawo budowlane) w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania prośby 
o dokonanie wyjaśnień oraz uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej,  

6. uczestniczenie w Naradach Budowy, udział w odbiorach technicznych i wszystkich innych 
spotkaniach związanych z realizacją zadania, 

7. udzielanie wyjaśnień uczestnikom procesu budowlanego odnośnie wątpliwości dotyczących 
projektu i zawartych w nich rozwiązań.  

8. na żądanie Zamawiającego/Inspektora Nadzoru opiniowanie w tym zatwierdzanie 
wnioskowanych rozwiązań zamiennych i możliwości wbudowania wyrobów budowlanych 
równoważnych pod względem zgodności z dokumentacją projektową w terminie 3 dni 
roboczych od daty jej przekazania do zaopiniowania, 

9. na żądanie Zamawiającego/Inspektora Nadzoru pisemną ocenę wraz  z odpowiednim 
uzasadnieniem, czy zatwierdzone zmiany są istotne lub nieistotne w rozumieniu ustawy 
Prawo Budowlane.  

10. przedstawienie na żądanie Zamawiającego/Inspektora Nadzoru pisemnej oceny wraz 
z uzasadnieniem czy stwierdzona zmiana jest błędem projektowym. 

11. w przypadku określenia przez Wykonawcę zmian, jako istotne w rozumieniu ustawy Prawo 
Budowlane, opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej. Szczegółowy zakres 
opracowania dokumentacji powinien obejmować m.in: 

• uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania 
dokumentacji projektowej (jeżeli zajdzie taka konieczność), 

• uzyskanie uzgodnień trasy projektowanych przewodów oraz zgody właścicieli posesji 
prywatnych na wejście w teren oraz lokalizację urządzeń, 

• projekt budowlany i wykonawczy, 

• projekty wszystkich koniecznych branż dotyczące obiektów technicznych  
12. opracowywanie dokumentacji zamiennych (rysunek i opis), które nie stanowią istotnego 

odstępstwa od zatwierdzonego projektu lub innych dodatkowych opracowań niezbędnych 
dla realizacji projektu, 

13. uczestniczenie we wszystkich innych czynnościach mających na celu doprowadzenie do 
osiągnięcia projektowanych zdolności użytkowych obiektów, 

W koszcie wykonania jednostkowego nadzoru należy uwzględnić: przygotowanie materiałów do 
pełnienia nadzoru, dojazd na plac budowy i powrót do siedziby jednostki sprawującej nadzór 
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autorski, pobyt na budowie, załatwianie spraw związanych z nadzorem w trakcie pobytu na budowie 
(identyfikacja problemu, ocena sytuacji, wykonanie wszystkich niezbędnych badań i pomiarów), 
załatwienie spraw związanych z nadzorem po powrocie do siedziby jednostki sprawującej nadzór 
(w tym konsultacje z Zamawiającym we wszystkich kwestiach związanych z pełnionym nadzorem 
autorskim), wykonywanie rysunków zamiennych i opracowań dodatkowych, pozostałe niezbędne 
koszty takie jak: diety, noclegi, transport, utrzymanie personelu, środków łączności, itp. 
 
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego w zakresie 
instalacji i sieci sanitarnych wraz z urządzeniami, instalacji i sieci wodociągowych wraz 
z urządzeniami, instalacji i sieci elektrycznych, instalacji i sieci teletechnicznych oraz w zakresie 
budowy dróg. W razie konieczności Wykonawca musi dysponować osobami posiadającymi niezbędne 
uprawnienia budowlane w ww. zakresie, a także innymi osobami posiadającymi wiedze w innych 
specjalizacjach stanowiących personel pomocniczy niezbędny dla prawidłowego wykonania 
przedmiotu zamówienia. Wykonawca w kalkuluje to w cenę ofertową.  
 
Czynności nadzoru autorskiego odbywać się będą na bez wezwania oraz na wezwanie Inspektora 
Nadzoru/Zamawiającego/Kierownika Budowy, zgodnie z zapisami zawartymi w umowie. Wezwanie 
powinno być przekazane w formie pisemnej, telefonicznie lub drogą elektroniczną. Każdy pobyt na 
budowie będzie potwierdzony w kontrolce prowadzonej przez Inspektora Nadzoru/Zamawiającego 
lub Kierownika budowy. Wszelkie ustalenia dokonane w trakcie pobytu na budowie będą  
potwierdzone wpisem do Dziennika budowy, kontrolki lub notatką ze spotkania. Wezwania drogą 
telefoniczną winny być potwierdzone mailem. Wykonawca jest zobowiązany do udziału w Naradach 
budowy na wezwanie Inspektora Nadzoru/Zamawiającego/Kierownika Budowy, oraz uprawniony do 
udziału z własnej inicjatywy. Wszelkie wnioskowane przez wezwanie Inspektora 
Nadzoru/Zamawiającego/Kierownika Budowy zmiany projektu w ramach nadzoru autorskiego 
wymagają wzajemnych uzgodnień, zakres zmian uzgodnić należy z Zamawiającym.  
 
Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za sprawowanie nadzoru autorskiego ustala się w oparciu 
o wycenę elementów nadzoru do wykonania z ujęciem wszelkich czynności formalno – techniczno – 
prawnych. 

Lp. Element nadzoru Ilość 

1 

Nadzór podstawowy obejmujący: co najmniej jeden pobyt na budowie 1 raz 
w miesiącu oraz dokonanie kontroli zgodności realizacji Robót Budowlanych 
z Dokumentacją Projektową, przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi 
Normami oraz SIWZ; zapoznanie się z dokumentacją projektową o której 
mowa w § 1 ust. 1; niezwłoczne informowanie Inspektora Nadzoru, 
Zamawiającego i Wykonawcy Robót Budowlanych o wszelkich 
dostrzeżonych błędach w realizacji, a w szczególności o powstałych w trakcie 
budowy rozbieżnościach z Dokumentacją Projektową; wyjaśnienie 
wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań (art. 20 ust. 1 
pkt. 3 ustawy Prawo budowlane) w terminie 3 dni roboczych od daty 
otrzymania prośby o dokonanie wyjaśnień oraz uzupełnianie szczegółów 
dokumentacji projektowej; ustalanie możliwości wprowadzenia rozwiązań 
zamiennych oraz określenie czy zmiana jest istotna czy nieistotna; 
dokonanie pisemnej oceny, czy zmiana jest wynikiem błędu w Dokumentacji 
Projektowej i jej przekazanie Zamawiającemu; opiniowanie możliwości 
wbudowania wyrobów budowlanych równoważnych pod względem 
zgodności z Dokumentacją Projektową w terminie 3 dni roboczych od daty 
jej przekazania do zaopiniowania; uczestniczenie w Naradach Budowy, 
udział w odbiorach technicznych i wszystkich innych spotkaniach związanych 
z realizacją zadania, 

12 miesięcy dla 
części 1 

 
18 miesięcy dla 

części 2  
i części 4 

 
24 miesiące dla  

części 3  
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2 Nadzór dodatkowy obejmujący:  

2a 
opracowanie zmian w dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia 
zamiennego na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót 
budowlanych 

5* 

2b 
opracowanie zmian w dokumentacji projektowej bez konieczności uzyskania 
pozwolenie zamiennego na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót 
budowlanych 

5* 

2c 
 

opracowanie projektu organizacji ruchu i projektu odtworzenia nawierzchni 1* 

* - ilości nadzorów jakie wykonawca winien przyjąć do wyceny, ilość i rodzaj faktycznie świadczonych 
nadzorów zależny będzie od potrzeb Zamawiającego 
 

 
Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji projektowej, która stanowi Załącznik nr 1 do Opisu 
Przedmiotu Zamówienia. 


