
 
 

Załącznik nr 8 do SIWZ 

 

Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania inwestycyjnego 

„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Podgórnym” 

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi 
nadzoru inwestorskiego dla Zadania Inwestycyjnego w zakresie „Modernizacja  
i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Podgórnym”, według 
następujących czynności: 

 

1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży: konstrukcyjno - 
budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, AKPiA nad realizacją robót budowlanych, 
zgodnie z art. 25, 26 i 27 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowalne (t.j. z dnia 
21.05.2019r. Dz. U. z 2019r. poz. 1186 ze zm., dalej „ustawy Pb”), w tym: 

a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 
jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami prawa oraz 
zasadami wiedzy technicznej, 

b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i wbudowanych 
wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu 
wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych w budownictwie, kontrola 
i ocena przedkładanych świadectw jakościowych oraz atestów na materiały i 
urządzenia, zatwierdzanie wszelkich materiałów i urządzeń Wykonawcy Robót 
budowlanych, 

c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających 
w terminie 3 dni, licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę Robót 
budowlanych Inspektorowi nadzoru, zakończenia robót budowlanych 
zanikających i ulegających zakryciu, uczestniczenie  
w próbach, rozruchach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń 
technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbiorów 
częściowych i odbioru końcowego oraz przekazywanie ich do użytkowania, 

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót budowlanych oraz usunięcia wad, 

e) kontrolowanie rozliczeń budowy, w tym zgodności rozliczeń przedstawianych 
przez Wykonawcę Robót budowlanych, 

f) koordynacja usług nadzoru inwestorskiego. 

2. Zaopiniowanie przedkładanego przez Wykonawcę Robót budowlanych 
harmonogramu rzeczowo-finansowego dla realizacji Zadania inwestycyjnego oraz 
jego aktualizacji. Kontrolowanie szczegółowych rozliczeń budowy zgodnie z 
zapisami umowy z Wykonawcą Robót budowlanych. 

3. Bieżące dokumentowanie procesu inwestycyjnego, umożliwiające Zamawiającemu 
precyzyjną kontrolę nad jego przebiegiem w zakresie i formie umożliwiającej:  



 
a) precyzyjny monitoring: 

 rzeczywistego zaawansowania rzeczowo-finansowego robót budowlanych 
w ramach realizacji Zadania inwestycyjnego, osiągnięcia zakładanego 
efektu rzeczowego i osiągnięcia zakładanego poziomu efektów 
technologicznych, w każdym czasie realizacji Zadania inwestycyjnego, 
jednakże nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc kalendarzowy,  

 jakości i terminowości realizacji robót budowlanych,  
 zakresu i sposobu rozwiązywania bieżącej problematyki technicznej 

i organizacyjnej procesu budowlanego,  
b) precyzyjną kwalifikację rzeczywistego wymiaru zaawansowania rzeczowo-

finansowego robót budowlanych w ramach realizacji Zadania inwestycyjnego w 
układzie wymaganych kategorii kosztowych,  

c) sporządzanie na piśmie Raportów z realizacji Zadania inwestycyjnego dla 
Zamawiającego, a także na wniosek Zamawiającego dla innych podmiotów lub 
organów, w tym dla podmiotów dofinansowujących bez względu na źródło 
finansowania. 

4. Analiza dokumentacji projektowej pod kątem konieczności wprowadzenia zmian w 
dokumentacji projektowej (aktualizacji) oraz wystąpienie za pośrednictwem 
Zamawiającego do projektanta na piśmie o wprowadzenie koniecznych zmian w 
dokumentacji projektowej. 

5. Pełnienie funkcji koordynatora inspektorów nadzoru na budowie. 

6. Opiniowanie propozycji zmian technologii wykonania, materiałowych  
oraz wyposażenia proponowanych przez Wykonawcę Robót budowlanych  
lub Zamawiającego. 

7. Organizowanie i prowadzenie narad budowy, w których uczestniczą strony umowy 
na wykonanie robót budowlanych i uczestnicy procesu budowlanego oraz 
sporządzanie protokołów z tych narad, Ponadto do obowiązków Inspektora 
nadzoru należy: 

a) udział w protokolarnym przekazaniu placu budowy, 

b) akceptacja urządzeń zabezpieczających teren robót budowlanych  
oraz treści i miejsca ustawienia tablic informacyjnych budowy, 

c) zapewnienie koordynacji robót, usług i dostaw realizowanych w ramach 
wykonywania robót budowlanych, w celu zapewnienia ciągłości pracy istniejącej 
oczyszczalni ścieków, 

d) zatwierdzanie harmonogramu dostaw urządzeń i materiałów na teren budowy 
ze szczególnym uwzględnieniem ich kompletności, sposobu  
i czasu magazynowania oraz zgodności z projektami i warunkami umowy z 
Wykonawcą robót budowlanych, 

e) kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów  
oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu realizacji Zadania 
inwestycyjnego, a także weryfikacja i kontrola dokumentów  
z utylizacji odpadów dokonanych przez Wykonawcę Robót budowlanych, 

f) współpraca z nadzorem autorskim, bieżące zgłaszanie do nadzoru autorskiego 
zastrzeżeń i ewentualnych zmian wprowadzonych przez Zamawiającego i/lub 



 
Wykonawcę Robót budowlanych, dokonywanie z nadzorem autorskim 
stosownych uzgodnień oraz egzekwowanie uzupełnień w ramach 
prowadzonego nadzoru autorskiego, 

g) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem 
Zamawiającego wątpliwości natury technicznej powstałych w toku realizacji 
robót budowlanych, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu 
budowlanego, 

h) zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk 
odkrytych przez Wykonawcę Robót budowlanych w toku realizacji inwestycji, 

i) identyfikacja ryzyka i potencjalnych problemów, które mogą wystąpić podczas 
wykonywania robót budowlanych i zaproponowanie sposobów ich rozwiązania,  

j) dokumentowanie wszelkich zmian, które zostały wprowadzone w trakcie 
realizacji Zadania inwestycyjnego, 

k) sporządzanie dokumentacji fotograficznej budowy, poszczególnych elementów 
robót budowlanych, również z czynności odbiorowych, archiwizowanie 
wykonanych zdjęć w formie elektronicznej, 

l) sprawdzenie kompletności i poprawności przedstawionych przez Wykonawcę 
robót budowlanych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów, 

m) sprawdzenie i weryfikacja pod względem ilościowym nakładów rzeczowych 
i zastosowanych cen ewentualnych robót dodatkowych  
i zamiennych sporządzonych przez Wykonawcę Robót budowlanych, 

n) rozliczenie rzeczowe i finansowe umowy z Wykonawcą Robót budowlanych 
w przypadku jej wypowiedzenia lub odstąpienia od niej przez Zamawiającego 
lub Wykonawcę Robót budowlanych, 

o) bez względu na podstawę prawną w przypadku przerwania umowy  
z Wykonawcą robót budowlanych, Inspektor nadzoru jest zobowiązany 
nadzorować kolejną umowę na wykonanie robót budowlanych będącą 
kontynuacją przerwanej umowy. 

 

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający wskazuje, że w toku realizacji Zadania 
inwestycyjnego identyfikuje następujące czynności na poszczególnych etapach 
realizacji Zadania inwestycyjnego: 

 

Na etapie poprzedzającym rozpoczęcie robót budowlanych Inspektor nadzoru 
jest upoważniony i zobowiązany do: 

 
a) zapoznania się i analizy dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami, 

przedmiarami robót i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, przygotowania i przekazania Zamawiającemu Tabeli 
Elementów Rozliczeniowych, stanowiącej podstawę rozliczeń  
z Wykonawcą Robót budowlanych, 

b) przeprowadzenia szczegółowej inspekcji terenu/placu budowy w celu 
stwierdzenia zgodności stanu istniejącego z dokumentacją projektową, 



 
c) opracowania, przedłożenia i uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu 

pracy personelu Inspektora nadzoru w zakresie pracy poszczególnych 
inspektorów nadzoru, raportowania postępu realizowanych robót 
budowlanych w okresach miesięcznych, kwartalnych, rocznych, 

d) sporządzenia i przekazania Zamawiającemu Raportu wstępnego  
z czynności wykonanych w terminie do 30 dni od dnia otrzymania 
dokumentacji projektowej. Aktywny udział w uczestniczeniu przy 
opracowaniu odpowiedzi na ewentualne pytania składane przez 
Wykonawców Robót budowlanych ubiegających się o udzielenie 
zamówienia publicznego przesyłanych do Zamawiającego podczas 
procedury  
o udzielenie zamówienia publicznego, która będzie prowadzona dla 
Zadania inwestycyjnego. 

 
Na etapie prowadzenia robót budowlanych Inspektor nadzoru jest upoważniony  
i zobowiązany do: 

 
a) obecności na terenie/placu budowy przez okres realizacji Zadania 

inwestycyjnego, czas świadczenia usług przez Inspektora nadzoru powinien 
być dostosowany do pracy/postępu robót budowlanych realizowanych 
przez Wykonawcę Robót budowlanych i wymagań Zamawiającego, 

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Robót budowlanych terenu/placu 
budowy, 

c) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę Robót budowlanych zasad 
bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy/placu 
budowy, 

d) wstrzymania realizacji robót budowlanych prowadzonych w sposób 
zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami zawartej 
umowy o wykonanie robót budowlanych i niezwłocznego, pisemnego 
powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie, 

e) wnioskowania o usunięcie z terenu/placu budowy każdej osoby 
zatrudnionej lub współpracującej bez względu na formę prawną przez 
Wykonawcę Robót budowlanych, która zachowuje się niewłaściwie lub jest 
niekompetentna lub niedbała w swojej pracy lub czynnościach 
realizowanych w związku  
z prowadzeniem procesu budowlanego i realizacji Zadania inwestycyjnego, 

f) sprawowania nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych przedstawicieli  
tj. inspektorów nadzoru zgodnie z wymogami ustawy Pb i warunkami 
pozwolenia na budowę, 

g) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami i podmiotami 
trzecimi w sprawach związanych z realizacją procesu budowlanego  
w związku z realizacją Zadania inwestycyjnego, 



 
h) nieskrępowanego dostępu do terenu/placu budowy oraz wszelkich miejsc, 

gdzie materiały i urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, 
składowane lub przygotowywane do wbudowania, dokumentowanego  
w Raporcie miesięcznym, 

i) prowadzenia regularnych inspekcji na terenie/placu budowy w celu 
sprawdzenia jakości wykonywanych robót budowlanych oraz 
wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji 
technicznych, dokumentacji projektowej oraz wiedzą techniczną, 
dokumentowanych w Raporcie miesięcznym, 

j) odpowiednio wyprzedzającego informowania Zamawiającego o wszelkich 
zagrożeniach występujących podczas realizacji robót budowlanych, które 
mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu wykonania Zadania 
inwestycyjnego, pogorszenia jakości robót budowlanych lub zwiększenie 
kosztów oraz podejmowanych działaniach zapobiegawczych i 
naprawczych, w tym przygotowania planu naprawczego z Wykonawcą 
Robót budowlanych, 

k) udzielania Wykonawcy Robót budowlanych wszelkich dostępnych 
informacji i wyjaśnień dotyczących zawartej Umowy na wykonanie Robót 
budowlanych, 

l) organizowanie oraz przewodniczenie w comiesięcznych (a w przypadku 
wystąpienia takiej potrzeby - częściej) naradom dotyczącym postępu Robót 
budowlanych, w których udział biorą przedstawiciele wszystkich 
zaangażowanych w realizację Zadania inwestycyjnego stron (Wykonawca 
Robót budowlanych, przedstawiciel Zamawiającego, Inspektor/Inspektorzy 
nadzoru oraz inni zaproszeni przedstawiciele), w celu podejmowania 
bieżących decyzji, dotyczących wszystkich zagadnień mających wpływ na 
postęp robót budowlanych oraz sporządzenia protokołów z tych narad  
i przekazywania ich Zamawiającemu w terminie do 5 dni od dnia narady; 

m) organizowania narad technicznych oraz sporządzania protokołów z tych 
narad i przekazywania ich Zamawiającemu, Wykonawcy Robót 
budowlanych i uczestnikom, w terminie do 5 dni od dnia narady; 

n) monitorowania postępu robót budowlanych pod względem technicznym, 
finansowym, organizacyjnym w danej jednostce czasu poprzez 
sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z 
obowiązującym harmonogramem robót budowlanych, 

o) kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów budowlanych 
niezbędnych do realizacji Zadania inwestycyjnego, 

p) nadzorowania badań wbudowywanych materiałów i wyrobów 
(prefabrykatów) realizowanych przez Wykonawcę Robót budowlanych,  
w tym kompletowanie i archiwizacja dokumentacji technicznej  
z wykonywanych badań, 



 
q) polecania Wykonawcy Robót budowlanych wykonania dodatkowych badań 

materiałów lub robót budowlanych budzących wątpliwość, co do ich jakości, 
po uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego, 

r) zatwierdzania rysunków wykonawczych i warsztatowych sporządzanych 
przez Wykonawcę Robót budowlanych, 

s) zatwierdzania „rysunków powykonawczych" sporządzanych przez 
Wykonawcę Robót budowlanych, 

t) sprawdzania obmiaru wykonanych robót budowlanych przez Wykonawcę 
Robót budowlanych, a w przypadku niezgodności sporządzenia Protokołu 
rozbieżności, 

u) sprawdzania autentyczności wszelkich certyfikatów, polis, zabezpieczeń  
i gwarancji, własności urządzeń itp., za które zgodnie z umową na 
realizację robót budowlanych odpowiedzialny jest wyłącznie Wykonawca 
Robót budowlanych oraz sprawdzania i opiniowania czy są odpowiednie i 
należyte, 

v) zatwierdzania przedstawionych metod wykonania robót budowlanych, 
włączając w to roboty tymczasowe i zabezpieczające zaproponowane przez 
Wykonawcę Robót budowlanych, mając na uwadze interes 
Zamawiającego, a także fakt czynnej oczyszczalni ścieków, 

w) nadzorowania przeprowadzonych prób i rozruchów oraz weryfikacji  
i zatwierdzenia opracowanych przez Wykonawcę Robót budowlanych 
instrukcji eksploatacyjnych, w celu ułatwienia przekazania Zamawiającemu 
Zadania inwestycyjnego do eksploatacji, 

x) dokonywania odbioru robót budowlanych zanikających i ulegających 
zakryciu oraz należytego dokumentowania tych czynności, włączając w to 
także wykonanie dokumentacji fotograficznej i filmowej, 

y) sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienia Wykonawcy Robót 
budowlanych o wykrytych wadach, określenia zakresu koniecznych do 
wykonania robót poprawkowych w celu usunięci wad i usterek; 

z) sporządzania pisemnego poświadczenia o usunięciu wad przez 
Wykonawcę Robót budowlanych; 

aa) przeprowadzenia odbioru częściowego, odbioru końcowego robót 
budowlanych, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych 
przez Wykonawcę Robót budowlanych dokumentów wymaganych do 
odbioru, 

bb) sprawdzenia miesięcznych zestawień ilości i wartości wykonanych robót 
budowlanych potwierdzonych wypełnioną Tabelą Elementów 
Rozliczeniowych, 

cc) poświadczenia terminu zakończenia robót budowlanych i złożenia 
oświadczenia o ich wykonaniu w terminie umownym, a w przypadku 
uchybienia umownemu terminowi wykonania robót budowlanych wskazanie 
ilości dni opóźnienia, 



 
dd) sprawdzenia i przekazania Zamawiającemu wszelkich Raportów, akt, 

certyfikatów i innych dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę 
Robót budowlanych po zakończeniu procesu budowlanego w ramach 
zakończenia realizacji Zadania inwestycyjnego, 

ee) bieżące doradzanie Zamawiającemu w zakresie roszczeń i sporów  
z Wykonawcą Robót budowlanych oraz w zakresie problemów mogących 
się pojawić podczas prowadzenia robót budowlanych a także, jeśli to 
możliwe, zapobiegania roszczeniom i opóźnieniom w realizacji Zadania 
inwestycyjnego przez Wykonawcę robót budowlanych, 

ff) powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy 
Robót budowlanych oraz rozbieżnościach występujących pomiędzy 
dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie/placu 
budowy, 

gg) sprawdzenia ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy Robót budowlanych 
tytułem wynagrodzenia (zgodność wynagrodzenia Wykonawcy Robót 
budowlanych z zawartą umową na wykonanie robót budowlanych), 

hh) rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej zakończenia, ale 
też  
w przypadku jej wypowiedzenia, zawieszenia, odstąpienia od umowy przez 
Wykonawcy Robót budowlanych lub Zamawiającego, 

ii) przeprowadzenia końcowej inspekcji oraz przygotowania listy wad oraz 
innych brakujących dokumentów, które miały być złożone zgodnie z umową 
przez Wykonawcę Robót budowlanych, 

jj) zweryfikowania i zatwierdzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej,  
a następnie dostarczenia jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją 
związaną z nadzorowanym Zadaniem inwestycyjnym (łącznie z 
inwentaryzacją geodezyjną) w formie ustalonej z Zamawiającym; 

kk) współdziałania z Wykonawcą Robót budowlanych i Zamawiającym w celu 
uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, 

ll) ścisłej współpracy z projektantami pełniącymi nadzór autorski w czasie 
realizacji procesu inwestycyjnego, a także pozyskanie oświadczeń od 
projektantów o realizacji obiektu budowlanego zgodnie z projektem 
stanowiącym przedmiot pozwolenia na budowę, 

mm) wydania polecenia do Wykonawcy Robót budowlanych w celu 
przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót budowlanych po uprzednim 
uzyskaniu zgody Zamawiającego, 

nn) opiniowania i wskazywania sposobu załatwienia wszelkiego rodzaju skarg, 
roszczeń, wniosków osób i podmiotów trzecich wywołanych realizacją 
procesu budowlanego w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

oo) zatwierdzania Laboratorium Wykonawcy Robót budowlanych, o ile nie 
zostało wskazane w jego ofercie, po sprawdzeniu kwalifikacji personelu, 
kompletności i sprawności sprzętu i urządzeń laboratoryjnych oraz 



 
propozycję Wykonawcy Robót budowlanych odnośnie zmiany Laboratorium 
na inne niż wskazane w ofercie Wykonawcy Robót budowlanych, 

pp) prowadzenia dokumentacji fotograficznej i filmowej procesu budowlanego 
realizowanego Zadania inwestycyjnego i załączanie jej do comiesięcznych 
raportów Inspektora nadzoru składanych Zamawiającemu, 

qq) regularnego przekazywania Zamawiającemu wszelkiej korespondencji 
związanej z wykonywaniem przedmiotu umowy i realizowanymi robotami 
budowlanymi pochodzącej od Wykonawcy Robót budowlanych, ale także 
od podmiotów i osób trzecich, 

rr) przygotowywania treści komunikatów dotyczących postępów robót 
budowlanych i sytuacji na budowie przeznaczonych do publikacji dla 
mediów, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

 
Na etapie po zakończeniu robót budowlanych Inspektor nadzoru jest 
upoważniony i zobowiązany do: 

 
a) dokonania odbioru robót budowlanych w uzgodnieniu z Zamawiającym  

i przygotowania oraz przedłożenia do podpisania przez strony umowy na 
wykonanie robót budowlanych protokołu odbioru końcowego, 

b) przygotowania rozliczenia rzeczowego i końcowego realizacji umowy  
o roboty budowlane, w tym rozliczenie końcowe budżetu Zamawiającego, 
rozliczenia dofinansowania Zadania inwestycyjnego bez względu na jej 
źródło, 

c) dokonywanie inspekcji i nadzór nad robotami budowlanymi związanymi  
z usunięciem wad i usterek, które ujawniły się na etapie odbioru 
końcowego, 

d) odbiór wykonanych robót budowlanych związanych z usunięciem wad  
i usterek oraz pisemne poświadczenie tego faktu, 

e) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących 
nierozstrzygniętych roszczeń, sporów, wniosków, a w przypadku zaistnienia 
sporów sądowych przygotowanie pisemnego stanowiska w zakresie 
roszczeń zgłoszonych w pozwie przeciwko Zamawiającemu bez względu 
na osobę/podmiot zgłaszający roszczenie. 

 

Do obowiązków Inspektora nadzoru należy przygotowanie dla Zamawiającego 
następujących Raportów: 

 
a) Raport początkowy (w formie pisemnej i elektronicznej) – Inspektor  

nadzoru sporządzi w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia 
umowy i przekaże Zamawiającemu, w którym dokona analizy dokumentacji 
projektowo - kosztorysowej, przedmiarów robót i Specyfikacji Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych przekazanych przez 
Zamawiającego oraz przekaże Zamawiającemu Tabelę Elementów 



 
Rozliczeniowych stanowiącą podstawę rozliczeń z Wykonawcą Robót 
budowlanych; 

b) Raport miesięczny – (w formie pisemnej i elektronicznej) - Inspektor  
nadzoru sporządzi i przekaże Zamawiającemu w terminie do 5 dni 
roboczych po zakończeniu każdego miesiąca obowiązywania umowy. 
Raport wyszczególni wykonane przez Personel Inspektora nadzoru prace, 
kontrolne badania laboratoryjne oraz poinformuje o postępie robót 
budowlanych, uzyskiwanym poziomie jakości realizowanych robót 
budowlanych, sprawach finansowych, w tym niezbędnego zaangażowania 
środków finansowych Zamawiającego oraz występujących problemach  
w realizacji przedmiotu umowy na roboty budowlane. Raport miesięczny 
powinien zawierać co najmniej: 
 opis postępu robót budowlanych w stosunku do przyjętego 

Harmonogramu, 
 nakłady finansowe poniesione na roboty w powiązaniu z przyjętym 

Harmonogramem, 
 plan robót budowlanych i finansowania na kolejny miesiąc/miesiące, 
 opis powstałych problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w celu ich 

usunięcia, 
 fotografie i materiał filmowy dokumentujące postęp robót budowlanych, 
 wykaz zmian w dokumentacji projektowej,  
 wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia (o ile zostały zgłoszone przez 

Wykonawcę robót budowlanych, albo przez osoby lub podmioty trzecie). 
c) Raport kwartalny – (w formie pisemnej i elektronicznej) - Inspektor  

nadzoru sporządzi i przekaże Zamawiającemu w terminie do 5 dni 
roboczych po zakończeniu każdego kwartału obowiązywania umowy. 
Treść raportu kwartalnego będzie zawierać treść raportu jak w pkt b)  
z uwzględnieniem podsumowania kwartału realizacji robót budowlanych 
oraz informacji niezbędnych dla instytucji finansujących, którą strony 
uzgodnią po zawarciu umowy. 

d) Raport końcowy – (w formie pisemnej i elektronicznej) - po zakończeniu 
robót budowlanych w terminie 1 miesiąca od dnia zgłoszenia przez 
Wykonawcę Robót budowlanych zakończenia realizacji robót budowlanych, 
a przed odbiorem końcowym Zadania inwestycyjnego, Inspektor nadzoru 
przedłoży Zmawiającemu komplet sporządzonej przez Wykonawcę Robót 
budowlanych dokumentacji powykonawczej w ilościach i zakresie, jaki 
wynika z Prawa budowlanego i bieżących potrzeb użytkowników 
branżowych. Raport końcowy powinien zawierać, co najmniej: 
 końcowe rozliczenie ilości wykonanych robót budowlanych  

i powykonawczą Tabelę Elementów Rozliczeniowych, 



 
 rozliczenie finansowe Zadania inwestycyjnego zgodnie z wymogami 

Zamawiającego, a także podmiotów udzielających dofinansowania dla 
zadania inwestycyjnego bez względu na źródło dofinansowania, 

 całą dokumentację przygotowaną do odbioru końcowego zawierającą, 
takie dokumenty jak: sprawozdanie techniczne końcowe, protokoły z 
narad, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, mapę 
powykonawczą, wystąpienia Wykonawcy Robót budowlanych, polecenia 
zmian, wnioski Wykonawcy Robót budowlanych, obmiary, aprobaty 
techniczne, atesty  
i deklaracje zgodności, receptury, świadectwa jakości, programy 
zapewnienia jakości, wyniki badań, dokumentację powykonawczą 
techniczną, informacje niezbędne do sporządzenia dokumentów PT, OT, 
książki obiektu, itp. 

 


