
Załącznik nr 5 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad pracami

projektowymi i robotami budowlanymi polegającymi na termomodernizacji budynków

Szpitala  wraz  z  modernizacją  systemu  centralnego  ogrzewania,  ciepłej  wody

użytkowej i instalacji oświetlenia wbudowanego w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

w ramach  projektu  pn.: „Termomodernizacja  obiektów  i  sieci  Szpitala

Uniwersyteckiego im.  Karola Marcinkowskiego w Zielonej  Górze Sp.  z  o.  o.”,  dla

którego  dokumentacja  przetargowa  (w  tym  Program  Funkcjonalno-Użytkowy,

stanowiący opis przedmiotu zamówienia) została umieszczona na stronie internetowej

Zamawiającego  pod  adresem  http://bip.szpital.zgo.pl/index.php?id=18699 tj.

dokumentacja  do  postępowania  przetargowego  na  Wykonanie  robót  budowlanych

realizowanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach realizacji projektu pn

„Termomodernizacja  obiektów  i  sieci  Szpitala  Uniwersyteckiego  im.  Karola

Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. Nr TZ.372.10.2019 opublikowanego na

stronie BIP Szpitala  www.bip.szpital.zgo.pl w zakładce  zamówienia publiczne  dalej

roboty budowlane.

2. Wykonawca winien zapoznać się z warunkami zamówienia publicznego na wykonanie

prac projektowych i robót budowlanych, którego realizację obejmuje usługa nadzoru

inwestorskiego.

3. Zamawiający wymaga,  aby Wykonawca  do realizacji  zamówienia  utworzył  Zespół

osób składający się co najmniej z: 

1) inspektora nadzoru branży konstrukcyjno – budowlanej posiadającego uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności

konstrukcyjno - budowlanej,
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2) inspektora nadzoru branży konstrukcyjno – budowlanej posiadającego uprawnienia

budowlane  do  projektowania  bez  ograniczeń  w  specjalności  konstrukcyjno  –

budowlanej ,

3) inspektora  nadzoru  branży  sanitarnej  posiadającego  uprawnienia  budowlane  do

kierowania  robotami  budowlanymi  bez  ograniczeń  w  specjalności instalacyjnej

w zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  cieplnych,  gazowych,  wentylacyjnych,

wodociągowych, kanalizacyjnych,

4) inspektora  nadzoru  branży  sanitarnej  posiadającego  uprawnienia  budowlane  do

projektowania  bez  ograniczeń  w  specjalności  instalacyjnej w  zakresie  sieci,

instalacji  i urządzeń  cieplnych,  gazowych,  wentylacyjnych,  wodociągowych,

kanalizacyjnych,

5) inspektora nadzoru branży elektrycznej  posiadającego uprawnienia budowlane do

kierowania  robotami  budowlanymi  bez  ograniczeń  w  specjalności instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 

6) inspektora nadzoru branży elektrycznej  posiadającego uprawnienia budowlane do

projektowania  bez  ograniczeń  w  specjalności  instalacyjnej w  zakresie  sieci,

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

z zastrzeżeniem, że jeżeli osoba proponowana do pełnienia funkcji inspektora nadzoru posiada

obok  uprawnień  wykonawczych  uprawnienia  projektowe  w  danej  specjalności  może

wykonywać obie funkcje jednocześnie.

4. Zamawiający wymaga wyznaczenia koordynatora zespołu nadzoru inwestorskiego.

5. Zakres  obowiązków  inspektora  nadzoru  wynika  z  art.  25  i  26  (art.  27  dla

koordynatora) ustawy Prawo budowlane.

6. Termin wykonania: od dnia podpisania umowy do dnia 15.09.2022 r.

7. Szczegółowy  opis  obowiązków  Wykonawcy  dotyczących  realizacji  zamówienia

zawarty jest we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 
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