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1 INFORMACJE  PODSTAWOWE 

1.1 Strony zaanga żowane w Projekcie 

1.1.1 Zamawiaj ący 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelinie 

ul. Brzegowa 69a 

57-100 Strzelin 

1.1.2 Urzędnik Zatwierdzaj ący Instytucji Po średnicz ącej  (UZIP) - Instytucja Po średnicz ąca I 
szczebla 

Odpowiedzialny z ramienia Ministerstwa Środowiska.  

1.1.3 Instytucja Po średnicz ąca II szczebla/ Instytucja Wdra żająca 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 

ul. Jastrzębia 24, 53-148 Wrocław. 

1.1.4 Partner współfinansuj ący przedsi ęwzięcie 

Unia Europejska w ramach Funduszu Spójności. 

1.2 Definicje 
Roboty  roboty stałe i tymczasowe, które mają być wykonane (łącznie z 

projektem wykonawczym, dostawami sprzętu i urządzeń) dla 
zrealizowania Projektu.  

OPZ:  opis przedmiotu zamówienia. 

Projekt:  „Budowa kanalizacji w Gminie Strzelin wraz z modernizacją 
oczyszczalni ścieków w Chociwelu". 

Jednostka Realizująca Projekt:  

jednostka wyznaczona przez Zamawiającego do zarządzania, 
nadzoru i kontroli nad wdrażaniem Projektu. 

Zamówienia na Roboty: oznacza zadania wymienione i opisane w punkcie 1.5 niniejszego 
OPZ. Określenia Zamówienia na Roboty, Kontrakty na Roboty, 
Zadania używane w niniejszym OPZ zamiennie są tożsame  
i oznaczają Zamówienia na Roboty zlecane w ramach Projektu. 

Kontrakty na Roboty:  oznacza Zamówienia na Roboty opisane w pkt 1.5 niniejszego 
OPZ. 

Okres Zgłaszania Wad:  okres wynikający z Warunków Kontraktowych dla Zamówień dla 
Roboty. 

Wykonawca:  podmiot określony jako Wykonawca w Umowie W niniejszym 
dokumencie określenie Wykonawca jest używane zamiennie z 
określeniem „Inżynier”. 

Kontrakt:  umowa między Zamawiającym a Wykonawcą wraz z dokumentami 
wymienionymi w Umowie jako jej integralne części. 

Wykonawcy Robót:  firmy/osoby prawne realizujące kontrakty na Roboty. 

Instytucja Pośrednicząca: Instytucja Pośrednicząca I lub II  szczebla w sektorze środowiska 
Funduszu Spójności w Polsce. Instytucje Pośredniczące opisano w 
p. 1.1 niniejszego OPZ. 
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Teren budowy:  miejsca, w których będą realizowane zamówienia uzupełniające na 
Roboty oraz do których należy dostarczyć wszelkie niezbędne 
materiały i urządzenia oraz każde miejsce opisane w kontrakcie 
jako „teren budowy”. 

Warunki FIDIC - czerwona książka: 

 Warunki kontraktowe dla budowy dla robót inżynieryjno-
budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, pierwsze 
wydanie w języku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane 
przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów 
(Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. 
Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, trzecie wydanie 
angielsko-polskie niezmienione 2005, wyd. SIDiR. 

1.3 Informacje na temat planowanego Przedsi ęwzięcia Funduszu 
Spójno ści 
Podane w niniejszym punkcie informacje dot. planowanego zakresu Projektu mogą ulec zmianie 
na etapie realizacji Przedsięwzięcia, zgodnie z zasadami Funduszu Spójności i Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. 

1.4 Informacje o terenie obj ętym przedmiotem zamówienia 
Przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa kanalizacji w Gminie Strzelin wraz z modernizacją 
oczyszczalni ścieków w Chociwelu” zlokalizowane jest na obszarze Gminy Strzelin, położonym 
we wschodniej części województwa dolnośląskiego w pobliżu Wrocławia. 

1.4.1 Zakres rzeczowy Inwestycji 
W zakres inwestycji wchodzić będą następujące zadania: 

1. Inwestycje obiektowe: 

a) Budowa instalacji do suszenia osadów w Chociwelu  (suszarnia solarna). 

Obiekt o budowie modułowej składający się z dwóch hal szklarniowych o łącznej powierzchni  
2 352 m² i wydajności 2 600 ton osadów/rok. 

Podstawowe parametry i dane techniczne suszarni: 

Wymiary hali suszarniczej:   12 x 120 m 

Moc ogrzewania podłogowego:   100 – 110 kW (maksymalne możliwości techniczne) 

Masa osadów do suszenia:   2600 ton/rok 

Początkowa zawartość suchej masy: min. 20 % S.M. 

Gwarantowany stopień wysuszenia:  min. 50 % S.M. (*) 

Średnia zawartość suchej masy w roku:  54 % S.M. 

Masa wody odparowywana w suszarni:  1629 t/rok,  w tym: 

       1.345 t/rok – en. słoneczna 

           284 t/rok – ogrzewanie podłogowe 

Masa suszu do dalszej utylizacji:   971 t/rok 

Redukcja masy osadów:    63 % 

 

b) Budowa systemu automatyki i sterowania na oczyszcza lni ścieków w Chociwelu . 

Oczyszczalnia zostanie wyposażona w nowoczesny system automatyki, do którego będą 
włączone wszystkie nowe urządzenia i pomiary oraz urządzenia istniejące. System sterowania 
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automatycznego zrealizowany będzie w oparciu o sterowniki swobodnie programowalne typu 
PLC (programmable logic controller) i układy sterownicze dostarczane wraz z danym 
urządzeniem technologicznym (dotyczy np. urządzeń w stacji suszenia osadu). sterowniki PLC 
wyposażone są w procesor i moduły elektroniczne umożliwiające dokonywanie pomiarów, 
zbieranie informacji o stanie poszczególnych obiektów i sterowanie urządzeniami Sterowniki 
PLC mogą pracować, jako autonomiczne urządzenia i są zasilane przez UPS, co  
w skojarzeniu ze zdecentralizowanym układem (sieć szeregowo-promienista) zapewnia dużą 
niezawodność całego systemu.  

Centrum operacyjne systemu automatyki (dyspozytornia centralna) mieścić się będzie  
w pomieszczeniu w istniejącym budynku administracyjnym  

System sterowania i monitorowania winien być dostosowany do sterowania, monitorowania  
i wizualizacji zarówno pracy oczyszczalni, jak również głównej pompowni ścieków 
zlokalizowanej w Strzelinie oraz sieci kanalizacji. 

Planuje się między innymi następujące pomiary wielkości technologicznych: 

− pomiary przepływu ścieków / osadu; 

− pomiary poziomu ścieków/osadu/koagulantu; 

− pomiary potencjału redox, odczynu pH, temperatury ścieków; 

− pomiary koncentracji tlenu rozpuszczonego; 

− pomiary wysokości zalegania osadu; 

− pomiary gęstości osadu; 

− pomiary azotanów w ściekach oczyszczonych; 

− automatyczny pobór próbek. 

 

Zestawienie obiektów obj ętych modernizacj ą i budow ą instalacji do suszenia osadów 
wchodz ących w zakres prac na terenie oczyszczalni. 

Obiekty nowe i objęte modernizacją AKPiA: 

• Osadniki wstępne OWS 
• Pompownia osadu surowego i zlewnia fekalia 
• Pompownia osadu surowego 
• Rekatory biologiczne 
• Zagęszczacze osadu 
• Pompownia osadu nadmiernego i chemicznego 
• Zbiornik defosfatacji cieczy osadowej 
• Stacja dmuchaw 
• Otwarta komora fermentacji 
• Stacja prasy osadowej, pompowni odcieków 
• Modernizacja stacji ewakuacji osadu (wiaty) 
• Zwężka pomiarowa ścieków oczyszczonych 
• Pompownia główna ścieków z miasta 
• Przewody ssące próbek ścieków z osadnika wstępnego i zwężki pomiarowej 
• Przewody i instalacja elektryczna i AKPiA obsługująca stację ASPK 
• Automatyczna stacja pomiaru i kontroli  ASPK 

 

 
 

2. Inwestycje liniowe: 

a) Budowa sieci wodoci ągowej: 
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Rejon 

Długo ść 
nowoprojektowanej 
sieci wodoci ągowej 

km 

Strzelin – os. na Skarpie 1,7 km 

Strzelin – os. Wschodnie 2,1 km 

Strzelin – ul  W. 
Stwosza, ul. Gliniana i 

część Oławskiej 
0,6 km 

Strzelin – os. Parkowe 2,6 km 

Kuropatnik 4,1 km 

Suma 11,1 km 
          

 

b) Budowa kanalizacji sanitarnej: 

W zakres Projektu wchodzi budowa ok. 62 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz ok. 20 
przepompowni ścieków wraz systemem automatyki i sterowania.  

Rejon 

Długo ść nowo 
projektowanej 

sieci 

km 

Chociwel 1,4 

Pęcz 7,5 

Mikoszów 4,05 

Szczodrowice 2,9 

Strzegów 5,0 

Biały Kościół 4,7 

Kuropatnik 12,4 

Strzelin – os. na 
Skarpie 

1,4 

Strzelin - os. 
Wschodnie. 

2,7 

Strzelin – ul. W. 
Stwosza, Gliniana, 

część Oławskiej 
1,5 

Gęsiniec 12,9 

Strzelin –os .Parkowe 4,2 

Strzelin – ul. Wojska 
Polskiego 

0,94 
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Rejon 

Długo ść nowo 
projektowanej 

sieci 

km 
OGÓŁEM 61,6 

 

1.4.2 Harmonogram Projektu  
Realizację Projektu rozpoczęto etapem przygotowania dokumentacji projektowej finansowanej 
przez Gminę Strzelin. Pierwszą umowę podpisano 15 kwietnia 2008 r. 

Pierwsze prace budowlane rozpoczęto w sierpniu 2009 roku w ramach Kontraktu „Budowa 
kanalizacji sanitarnej w Strzelinie  - ul. Wojska Polskiego”. 

Poniżej przedstawiono podział zadań na Kontrakty. 

Nr 
Kontraktu Nazwa Kontraktu Warto ść 

Kontraktu 

Początek 
realizacji  
Kontraktu  

Koniec 
realizacji 
Kontraktu 

(bez 
Okresu 

Zgłaszania 
Wad) 

1 

Kontrakt 1 - Budowa sieci 
wodoci ągowej i kanalizacji sanitarnej w 
Strzelinie oraz w miejscowo ściach 
Chociwel, P ęcz i Mikoszów 

27 752 410,12 2010-07-04 2012-06-07 

1.1 
 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej w Strzelinie – os. Na Skarpie 

1 729 695,92     

1.2 
 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej w Strzelinie - os. Wschodnie 

3 395 835,18     

1.3 
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Chociwel 

1 477 795,76     

1.4 
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w 
miejscowościach Pęcz i Mikoszów 13 467 813,34     

1.5 
 - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci 
wodociągowej w Strzelinie - ul. W. 
Stwosza, Gliniana,  część Oławskiej 

2 149 754,56     
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Nr 
Kontraktu Nazwa Kontraktu Warto ść 

Kontraktu 

Początek 
realizacji  
Kontraktu  

Koniec 
realizacji 
Kontraktu 

(bez 

1.7 
 - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci 
wodociągowej w Strzelinie - os. Parkowe 

5 531 516,16     

2 
Kontrakt 2 - Budowa sieci 
wodoci ągowej i kanalizacji sanitarnej w 
miejscowo ściach Kuropatnik i G ęsiniec  

30 548 017,42 2010-07-14 2012-06-07 

2.1 
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Gęsiniec 17 111 106,28     

2.2 
 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Kuropatnik 13 436 911,14     

3 
Kontrakt 3 - Budowa kanalizacji 
sanitarnej w miejscowo ściach 
Szczodrowice, Strzegów i Biały Ko ściół  

9 610 956,54 2011-05-13 2012-09-17 

3.1 
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w 
miejscowościach Szczodrowice, Strzegów 
i Biały Kościół 

9 610 956,54     

4 Kontrakt 4 - Rozbudowa oczyszczalni 
ścieków w Chociwelu 6 586 510,02 2010-05-05 2011-02-28 

4.1 
 - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w 
Chociwelu 

6 586 510,02     

8 
Kontrakt 8 - Budowa kanalizacji 
sanitarnej w Strzelinie - ul. Wojska 
Polskiego  

4 208 149,10 2009-08-01 2012-11-01 

8.1 
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w 
Strzelinie - ul. Wojska Polskiego 

4 208 149,10     

1.4.3 Efekty realizacji Projektu 
Docelowa liczba użytkowników systemu zaopatrzenia w wodę to ok.21,3 tys. osób, w tym 
wyposażenie w ramach Projektu ok.1.05 tys. mieszkańców w sieć wodociągową. 
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Docelowa liczba użytkowników systemu odprowadzania ścieków sanitarnych to ok.18,9 tys. 
osób, w tym wyposażenie w ramach Projektu ok.4,78 tys. mieszkańców w sieć kanalizacyjną. 

1.4.4 Nakłady inwestycyjne Projektu 
Zagregowane nakłady inwestycyjne przedsięwzięcia oszacowano w cenach bieżących na 
łączną kwotę ponad 88,3 mln zł brutto, z czego 73% stanowią koszty robót budowlano-
montażowych netto bez rezerwy. 

� Wartość Projektu – 72,6 mln. zł, 

� Dotacja Funduszu Spójności – 40,1 mln. zł 

� Pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu – 26,3 mln. zł 

� Środki własne ZWiK – 6,1 mln. zł 

1.5 Opis Kontraktów na Roboty  

1.5.1 Kontrakty nr 1, 2 i 3 

1.5.1.1 Dane podstawowe 

Nazwy kontraktów: 

− Kontrakt 1 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Strzelinie oraz w 
miejscowościach Chociwel, Pęcz i Mikoszów 

− Kontrakt 2 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach 
Kuropatnik i Gęsiniec 

− Kontrakt 3 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szczodrowice, Strzegów 
i Biały Kościół 

Kontrakty będą realizowane w oparciu o warunki FIDIC – czerwona książka. 

1.5.1.2 Zakres Robót 

Przewidziano budowę systemu kanalizacji grawitacyjnej z rurociągami tłocznymi i 
przepompowniami ścieków. Proponuje się budowę kanalizacji z zastosowaniem średnic od 160 
mm do 800 mm dla kanalizacji grawitacyjnej i od 63 mm do 315 mm dla kanalizacji tłocznej. Do 
budowy kanałów użyte będą rury z: PVC, PEHD, PP lub kamionki. System kanalizacji będzie 
zabezpieczony przed emitowaniem uciążliwych odorów poprzez zastosowanie np. biofiltrów na 
studzienkach rozprężnych napowietrzanie lub dawkowanie koagulantów w zbiornikach 
przepompowni. 

Założono zastosowanie tradycyjnych przepompowni ścieków z pompami zatapialnymi. 

W miejscach, gdzie będzie to konieczne przepompownie ścieków będą zabezpieczone przed 
wyporem poprzez odpowiednie dociążenie zbiorników zgodnie obliczeniami statycznymi 
przeprowadzonymi na etapie projektu wykonawczego. 

Przepompownie ścieków będą wyposażone w system monitoringu. Sygnały będą 
przekazywane do dyspozytorni.  

W zakres projektu wchodzą boczne odcinki sieci kanalizacyjnej do granicy obsługiwanych 
posesji. 

Sieć i urządzenia (tj. pompy) będą dobrane, tak aby obciążenie hydrauliczne było optymalne 
(unikanie przewymiarowania oraz stosowania zbyt małych przeciążonych urządzeń). Pozwoli to 
zminimalizować, zużycie energii elektrycznej. 

W ramach ww. kontraktów wybudowanych zostanie ok. 11 km sieci wodociągowej. Wodociągi 
będą wykonywane metodą tradycyjną w wykopie otwartym. Założono zastosowanie rurociągów 
PE. Przejścia pod drogami będą wykonywane metodą przecisku (stalowe rury osłonowe) lub 
metoda przewiertu sterowanego. Sieć wodociągowa budowana będzie w Strzelinie na Os. Na 
Skarpie, Os. Wschodnim, ul. Gliniane, ul. Wita Stwosza i części ul. Oławskiej oraz w 
miejscowości Kuropatnik. 
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1.5.2 Kontrakt nr 4 

1.5.2.1 Dane podstawowe 

Nazwa: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chociwelu 
Kontrakt będzie realizowany w oparciu o warunki FIDIC – czerwona książka. 

1.5.2.2 Zakres Robót 

W ramach kontraktu obejmującego modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków planuje się 
budowę solarnej suszarni osadów uprzednio odwodnionych mechanicznie na prasie filtracyjnej.  

Elementem roboczym suszarni będzie przewracarka, przy pomocy której, osady dowożone 
przyczepami są poddawane przeróbce zmierzającej do ich wysuszenia z ok. 18 % w nadawie 
do ok. 70 % na odbiorze. Dodatkowo w suszarni stosowane będzie pryzmowanie osadów 
umożliwiające ich naturalną higienizację termiczną wywoływaną efektem przegrzewania 
osadów. W przypadku osadów powstających na oczyszczalni ścieków komunalnych dla Gminy 
Strzelin, będzie to miało istotne znaczenie, ponieważ niektóre analizy kontrolne osadów 
wykazywały w nich obecność bakterii salmonella. 

Proces suszenia osadów dodatkowo będzie wspomagany ciepłem odzyskiwanym przez zespół 
pomp cieplnych przystosowanych do jego odzysku z biologicznie oczyszczonych ścieków zanim 
zostaną one odprowadzone do odbiornika.  

Węzeł z zastosowaniem pomp ciepła będzie zlokalizowany w nowoprojektowanym budynku i 
przeznaczony do generowania ciepła uzyskiwanego z oczyszczonych ścieków oraz 
wykorzystywania jako źródła ciepła do wspomagania suszenia osadów w suszarni solarnej 
osadów. Ścieki pobierane będą bezpośrednio z dwóch odpływów po osadnikach wtórnych i 
doprowadzane do obiektu stacji pomp cieplnych. 

Pompownia cieplna składać się będzie z trzech pomp (ciągów) obsługujących trzy pompy 
cieplne. Pompy stanowić będą źródło ciepła instalacji wymienników. 

Obiekt (budynek)  składać się będzie z: 

• stacji pomp ścieków oczyszczonych 
• stacji pomp cieplnych wraz z wymiennikami 
• pompownia wody posadzkowej i odbioru popłuczyn z filtrów 
• rozdzielni elektrycznej powiązanej z systemem AKPiA oczyszczalni. 
 

Przed pompami zainstalowane będą filtry zapobiegające przedostawaniu się do wymienników 
ciepła ewentualnych zawiesin, jakie mogą występować w oczyszczonych ściekach. 
Bezpośrednie zapotrzebowanie mocy przez suszarnię solarną określa się na ok. 30 kWh. 

Stanowisko odbioru osadu (obecna wiata) przewidziana jest do obudowy osłonowej polegającej 
na doposażeniu jej w drzwi i ścianę osłonową. W ten sposób możemy  wydłużyć czas pracy 
prasy filtracyjnej i odbioru osadu w łagodniejszych warunkach zimowych. 

Wiata przeznaczona jest do magazynowania osadu na czas 2 miesięcznego składowania celem 
uwzględnienia warunków atmosferycznych, dostępności usług transportowych i ostatecznego 
odbioru wysuszonych osadów. Przy wysokości składowania ok. 1,5m niezbędna powierzchnia 
netto wyniesie:   

     Ao= ok. 220 m2 

Magazyn zostanie wykonany jako wiata w konstrukcji takiej samej jak suszarnia (szklarnia). 

Na zapleczu oczyszczalni funkcjonowało dwudzielne składowisko osadów, uprzednio 
odwadnianych prasą taśmową. Wysokość ziemnych obwałowań 3,0 m, nachylenie skarp 1:2, , 
komory posiadają powierzchnię w dnie – każda: 65x30 = 1950 m2, orientacyjną pojemność do 
14 000 m3. 



Opis przedmiotu zamówienia  

Nazwa zamówienia:  Inżynier Kontraktu  
Numer zamówienia: 3/JRP/2010 

11 

W ramach rozbudowy i modernizacji oczyszczalni do dalszego użytkowania oczyszczalni 
zachowana zostanie tylko jedna komora ziemna, natomiast druga zostanie zlikwidowana, a 
zwolniony teren przeznaczony zostanie dla budowy nowej suszarni osadowej. 

 

2 CEL KONTRAKTU 
Podstawowymi celem Kontraktu jest zapewnienie prawidłowej realizacji Kontraktów na Roboty 
poprzez sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego tj. pełnienie przez Wykonawcę 
roli Inżyniera zgodnie z Warunkami FIDIC. 

3 ZAGROŻENIA I RYZYKA 
Projekt został zbadany pod względem ewentualnych zagrożeń wynikających zarówno z 
odpowiedniej ochrony środowiskowej, jak i odpowiedniej technologii jak również spraw 
związanych z finansami. Nie stwierdzono występowania zagrożeń. 

Projektowane rozwiązanie techniczne spełnia wszystkie wymagania odpowiednich norm i 
zapewnia całkowite bezpieczeństwo dla środowiska.  

Ewentualne zagrożenia dla Projektu stanowią: 

- zmiany wytycznych instytucji wdrażających program Funduszu Spójności w Polsce, 

- niewłaściwe wykonanie obowiązków przez Wykonawców Robót, 

- wystąpienie niemożliwych do przewidzenia w chwili podpisywania Kontraktów na Roboty 
warunków fizycznych (warunki wodno-gruntowe, kolizje z niezinwentaryzowanym 
uzbrojeniem podziemnym itp.). Wystąpienie takich okoliczności może wymagać zlecenia 
Wykonawcom Kontraktów na Roboty zamówień dodatkowych w trybie art. 67 Ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

- siła wyższa. 

Wykonawca musi uwzględniać powyższe ryzyka, składając ofertę i proponując cenę ofertową, 
gdyż zaistnienie okoliczności wskazanych jako ryzyko nie będzie stanowiło podstawy do zmiany 
Kontraktu. Jedynie w przypadku zlecania Wykonawcom Kontraktów na Roboty zamówień 
uzupełniających. Zamawiający może zlecić stosowne zamówienie także Wykonawcy. 

4  ZAKRES  ZADAŃ WYKONAWCY 

4.1 Informacje ogólne 
Wykonawca będzie realizował wszelkie wymagane Kontraktami na Roboty i niniejszym 
Kontraktem czynności zachowując terminy wynikające z ww. dokumentów.  

Wykonawca działający jako Inżynier będzie pełnił swoje obowiązki ściśle według warunków 
Kontraktów na Roboty, zgodnie z prawem polskim oraz we współpracy z Zamawiającym. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za kierowanie, nadzór i administrowanie Kontraktami na 
Roboty zgodnie z podanym w niniejszym punkcie 4 opisem zadań i obowiązków.  

4.2 Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówienia 

4.2.1 Pełnienie funkcji In żyniera  
Wykonawca będzie pełnił funkcję Inżyniera na etapie przygotowania i realizacji Kontraktów na 
Roboty objętych Projektem. 

4.2.1.1 Działania przed rozpoczęciem Robót 

Przed rozpoczęciem Robót Inżynier dokona weryfikacji projektów technicznych pod kątem 
zgodności z przepisami prawa polskiego i UE, możliwości prawidłowego rozliczenia Robót, oraz 
sprawdzenia kompletności projektów i aktualności kosztorysów inwestorskich ponadto wskaże 
sposób uzupełnienia lub poprawy jeśli to będzie konieczne. 
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Wykonawca zweryfikuje SIWZ dla Kontraktów na Roboty opisanych  w p. 1.5 pod względem 
merytorycznym, technicznym oraz w zakresie wymagań stawianych przez przepisy ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych i wytyczne Instytucji Pośredniczących we wdrażaniu FS, ponadto 
wskaże sposób uzupełnienia lub poprawy jeśli to będzie konieczne. 

4.2.1.2 Działania w trakcie realizacji Robót  

Działania Wykonawcy obejmują w szczególności: 

- pełnienie roli „Inżyniera" zgodnie z warunkami określonymi w Kontraktach na Roboty, 

- wyczerpujący, wielopoziomowy nadzór inwestorski nad wykonaniem Robót, w 
szczególności w zakresie wymaganym przez polskie prawo budowlane i inne 
obowiązujące przepisy. Nadzór będzie wykonywany przez zespół ekspertów z różnych 
dziedzin posiadających odpowiednie uprawnienia wymagane przez polskie prawo 
budowlane, 

- współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień Kontraktów na Roboty, 

- rzeczowe i finansowe rozliczenie Kontraktów na Roboty, 

- bieżące doradztwo dla Zamawiającego w zakresie kwalifikowalności kosztów Projektu, w 
szczególności zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego, 

- zapewnienie prawidłowego przepływu informacji dotyczących Kontraktów na Roboty 
między Zamawiającym, Wykonawcami Kontraktów na Roboty i Wykonawcą, 

- monitorowanie i kontrola Kontraktów na Roboty pod względem technicznym, finansowym i 
organizacyjnym, 

- informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach istniejących i przewidywanych 
razem ze sposobami ich rozwiązywania, i/lub działaniami korygującymi mającymi na celu 
usuwanie takich problemów, 

- sprawdzanie odpowiedniości i autentyczności wszystkich certyfikatów, ubezpieczeń, 
zabezpieczeń, gwarancji, praw własności itd., za które Wykonawca jest odpowiedzialny 
zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane w szczególności: 

o sprawdzanie czy ubezpieczenia i gwarancje są poprawne i przedłożone przez 
Wykonawcę Robót zgodnie z warunkami Kontraktu, 

o Sprawdzenie: poprawności formalnej i merytorycznej i zgodności z Kontraktem 
wniesionego lub przedłożonego przez Wykonawców robót zabezpieczenia 
należytego wykonania Kontraktu i pisemne powiadomienie Zamawiającego o 
wynikach sprawdzenia wraz z sformułowaniem zaleceń w przypadku opinii 
negatywnej o wniesionym lub przedłożonym zabezpieczeniu (w tym i dokumencie 
zabezpieczenia), 

o nadzorowanie ważności zabezpieczeń należytego wykonania Kontraktów zgodnie 
z ich treścią i egzekwowanie zabezpieczenia zgodnie z warunkami Kontraktu, 

- przegląd i analiza Dokumentów opracowywanych przez Wykonawców Kontraktów na 
Roboty, w razie konieczności z uwagami do Zamawiającego dotyczącymi zgodności (lub 
niezgodności) z Kontraktami na Roboty, 

- zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw, które 
Wykonawcy Robót zamierzają wbudować, 

- sprawdzanie dokumentów dotyczących jakości, zatwierdzeń, certyfikatów zgodności, 
atestów, itp. oraz dokonywania rutynowych badań jakości w celu zapobiegania 
stosowaniu materiałów wadliwych lub niezgodnych z Kontraktami na Roboty, 

- zapewnienie zgodności dostaw i Robót z wymaganiami Kontraktów na Roboty i 
zapewnienie przedkładania przez Wykonawców Robót wymaganych świadectw, 
zatwierdzeń i dokumentów gwarancyjnych dla dostarczanego sprzętu, urządzeń oraz 
Robót, 

- wykonywanie na bieżąco dokumentacji fotograficznej: 
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o terenu budowy przed rozpoczęciem Robót – dokumentacja ma umożliwić 
określenie pierwotnego stanu terenu budowy, oraz umożliwić dokonywanie 
rzetelnych Ustaleń zgodnie warunkami FIDIC. 

o nadzorowanych Robót w trakcie realizacji – w szczególności należy 
dokumentować wykonywanie Robót Stałych ulegających zakryciu oraz Robót 
Tymczasowych, 

o terenu budowy po zakończeniu Robót – zdjęcia mają umożliwić porównanie stanu 
pierwotnego terenu budowy ze stanem po przejęciu Robót, 

- zapewnienie realizacji Robót zgodnie z odpowiednimi standardami bezpieczeństwa i 
higieny pracy, 

- w razie konieczności, organizacja dodatkowych badań jakości w specjalistycznych 
instytutach badawczych, po uprzednim zatwierdzeniu przez Zamawiającego, 

- zatwierdzania technologii robót budowlanych łącznie z robotami tymczasowymi. 
proponowanych przez Wykonawców Robót, 

- wykonywanie, razem z Wykonawcami Robót częściowych, ostatecznych odbiorów Robót 
zgodnie z Warunkami Kontraktów na Roboty, 

- poświadczanie postępu Robót i płatności dla Wykonawców Robót oraz zatwierdzanie 
wszystkich badań i uruchomień, 

- ocena postępu Robót i opracowywanie sprawozdań z postępu Robót (w postaci 
uzgodnionej z Zamawiającym), w celu określania bieżących i przyszłych płatności dla 
Wykonawców Robót, 

- opracowywanie i przedkładanie raportów z postępu Robót zgodnie z postanowieniami 
punktu 8 niniejszego dokumentu, 

- organizacja okresowych narad roboczych i formalnych (co najmniej raz w miesiącu i raz w 
tygodniu przy dużym natężeniu Robót) z udziałem Zamawiającego i podejmowanie 
bieżących decyzji dotyczących wszystkich spraw wpływających na postęp Robót oraz 
sporządzanie protokołów z wszystkich narad wraz z listą obecności, ścisła współpraca z 
nadzorem autorskim zapewnionym przez Zamawiającego, 

Protokoły z narad będą każdorazowo zatwierdzane przez Zamawiającego. Protokoły 
należy przekazywać Zamawiającemu najpóźniej w następnym dniu roboczym po naradzie. 
Zamawiający przekaże uwagi do treści notatki lub ją zatwierdzi w terminie 3 dni roboczych 
od daty jej otrzymania. Kopie notatek Inżynier będzie przekazywał Wykonawcy, 

- ocena i rozstrzyganie zgodnie z kontraktami na Roboty spraw spornych zgłaszanych 
przez Wykonawców Robót - w sytuacjach konfliktowych należy dążyć do polubownego 
załatwiania sporów, 

- w przypadku odpowiednio: zawieszenia, rozwiązania/ odstąpienia przez Zamawiającego 
albo zawieszenia i wypowiedzenia/ odstąpienia przez Wykonawcę robót Inżynier 
przedstawi pisemną opinię wraz z analizą skutków finansowych, formalnych i prawnych 
tych zdarzeń dla Kontraktu, Projektu i Zamawiającego. Przeprowadzi nadzór nad 
inwentaryzacją wykonywaną przez Wykonawcę robót z udziałem Zamawiającego i 
przygotuje szczegółowy protokół inwentaryzacyjny. Przeprowadzi nadzór nad robotami 
zabezpieczającymi i je odbierze. Dokona odbioru robót przerwanych. Doprowadzi do 
usunięcia sprzętu Wykonawcy robót i materiałów z Terenu Budowy jeśli to konieczne, 

- Inżynier pisemnie zaopiniuje (w aspekcie prawnym, formalnym i merytorycznym) 
przyczyny nie dotrzymania: Czasu na ukończenie, terminów usunięcia wad lub terminów 
pośrednich wynikających z Harmonogramu rzeczowo- finansowego z winy Wykonawcy 
robót stanowiące podstawę dla Zamawiającego o wystąpienie ws. kar umownych, o 
odszkodowanie za zwłokę i do dochodzenia (na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego) 
odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych – do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, 
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- ocena i weryfikacja propozycji robót dodatkowych i zamiennych w zakresie kosztowym 
merytorycznym, 

- sporządzanie Protokółów Konieczności oraz Protokołów Negocjacji w ramach procedury 
wprowadzania zmian do Kontraktów na Roboty, 

- nadzór nad testami i rozruchem oraz przegląd instrukcji obsługi przedkładanych przez 
Wykonawców Robót w celu ułatwienia przekazania urządzeń Zamawiającemu, 

- zestawianie dokumentacji do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów i urządzeń 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz współpraca z Zamawiającym przy uzyskiwaniu 
pozwoleń na użytkowanie, 

- przygotowanie dla Zamawiającego pisemnej opinii (w aspekcie formalnym i 
merytorycznym) i wszelkich niezbędnych dokumentów stanowiących podstawę roszczenia 
do Wykonawcy robót z zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu, jeśli zajdzie taka 
okoliczność, 

- sporządzanie na bieżąco w formie uzgodnionej z Zamawiającym wszelkich informacji - w 
tym zestawień dotyczących zakresu Robót, wykonanego i prognozowanego postępu 
rzeczowego i finansowego poszczególnych Kontraktów na Roboty. Prognozy będą 
obejmowały cały okres realizacji poszczególnych kontraktów (łącznie z Okresami 
Zgłaszania Wad). W szczególności Inżynier będzie zobowiązany przekazywać dane do 
sporządzania planów wystąpień o płatności z FS. Forma przekazywanych danych musi 
umożliwiać ich wykorzystanie przez Zamawiającego bez konieczności dokonywania 
żadnych przeliczeń, 

- weryfikacja na żądanie Zamawiającego sporządzanych przez niego harmonogramów 
rzeczowo-finansowych, planów płatności i innych dokumentów w zakresie spójności z 
aktualnym stanem wiedzy Inżyniera dotyczącym poszczególnych Kontraktów na Roboty, 

- udział w kontrolach dotyczących Projektu przeprowadzanych przez podmioty zewnętrzne i 
udzielanie na bieżąco wyjaśnień, informacji, dokumentów i zestawień związanych z 
nadzorowaniem i zarządzaniem kontraktami objętymi niniejszym zamówieniem, 

- przechowywanie - w biurze Inżyniera – otrzymanej od Zamawiającego 1-ej kopii każdego 
Kontraktu na roboty (Inżynier otrzyma kopię po podpisaniu danego Kontraktu na roboty). 
Inżynier otrzyma także najszybciej jak to będzie możliwe od Zamawiającego jedną kopię 
każdego aneksu do Kontraktu na roboty (w razie podpisania takiego aneksu). 
Przechowywanie wszelkich zapisów dotyczących realizacji Kontraktu w szczególności 
jako materiału dowodowego w przypadku powstania sporów, roszczeń Wykonawcy robót, 
katastrof, wypadków i innych okoliczności. Przekazanie Wykonawcy robót wszystkich 
niezbędnych dokumentów. Inżynier ma obowiązek sprawdzenia kompletności i 
poprawności tych dokumentów. Inżynier musi kontrolować i jest odpowiedzialny za obieg i 
dystrybucję wszelkiej dokumentacji, 

- posiadanie i przechowywanie we własnym biurze wszelkich dokumentów sporządzonych 
przez Wykonawców Robót (w szczególności: projekt budowlany, rysunki dokumentacji 
wykonawczej, specyfikacje, obliczenia, rysunki dokumentacji powykonawczej) dotyczące 
rozruchu i realizacji zarówno robót budowlanych jak i prac związanych z realizacją umowy 
przez Inżyniera. 

 

4.2.1.3 Działania w trakcie Okresów Zgłaszania Wad zgodnie z obowiązkami Inżyniera określonymi 
w Warunkach Kontraktowych na Roboty.  

Inżynier sprawdzi wykonanie robót i powiadomi Wykonawcę robót o wykrytych wadach oraz 
określi zakres robót niezbędnych do wykonania celem usunięcia wad wraz z podaniem 
terminów ich wykonania a następnie dokona odebrania wykonanych robót usuwających wady. 

Po zakończeniu Robót, w okresie Zgłaszania Wad, Wykonawca będzie uczestniczyć w 
inspekcjach gwarancyjnych.  
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Po zakończeniu Kontraktów na roboty Inżynier regularnie będzie nadzorować usuwanie usterek. 
W szczególności jego zadania będą obejmować: 

- regularne sprawdzanie usuwania usterek przez Wykonawcę - Inżynier pisemnie 
poświadczy usunięcie wad przez Wykonawcę robót. W przypadku, jeśli Wykonawca robót 
nie rozpoczął usuwania wad w podanym terminie, Inżynier w terminie uzgodnionym z 
Zamawiającym przygotuje - w związku z koniecznością zlecenia usunięcia wad innemu 
wykonawcy - wyliczenie wartości (szacunkowej) zamówienia oraz będzie ustalał 
odpowiednie obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy robót z tego tytułu i w związku z 
karami zgodnie z Kontraktem, 

- wystawianie Świadectwa Wykonania oraz weryfikację Końcowego Oświadczenia 
Wykonawcy, 

- opracowanie i  wystawienie Końcowego Świadectwa Płatności, 

- zalecenia odnośnie zwrotu gwarancji i kwot zatrzymanych. 

4.3 Pełnomocnictwa i upowa żnienia dla Wykonawcy  
Wykonawca nie ma upoważnienia do zwalniania Wykonawców Robót z ich zobowiązań, 
obowiązków lub odpowiedzialności wynikających z Kontraktów na Roboty. 

Wykonawca nie jest upoważniony do odebrania jakiegokolwiek odcinka Robót i przekazania go 
do wykonania innemu Wykonawcy. 

Wykonawca jest upoważniony do zatwierdzania projektów i dokumentów wykonawczych 
przygotowanych przez Wykonawców Robót, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiającego 

Wykonawca jest upoważniony do wprowadzania zmian w dowolnej części Robót, które według 
niego są konieczne lub odpowiednie, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiającego. 

5 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJ ĄCEGO 
Zamawiający zapewni Wykonawcy pomoc w rozwiązywaniu spraw formalnych w przypadkach, 
w których udział Zamawiającego jest wymagany obowiązującymi przepisami lub udzielenie 
odpowiedniego upoważnienia do reprezentowania Zamawiającego w takich przypadkach. 

Zamawiający zobowiązany będzie: 

- zapewnić prawo do dysponowania nieruchomościami, na których prowadzone będą 
Roboty; 

- dostarczyć Inżynierowi: 

o kopie Kontraktów na Roboty – w wersji elektronicznej; 

o kompletną dokumentację administracyjną sporządzoną lub uzyskaną w fazie 
przygotowania Projektu, m.in. dokumentację projektową, oceny oddziaływania 
na środowisko, decyzje, pozwolenia, zgody i inne dokumenty związane z 
realizowanym Projektem; 

o kopię umowy o dofinansowanie Projektu ze środków Funduszu Spójności; 

6 LOGISTYKA  I HARMONOGRAM 

6.1 Lokalizacja 
Wykonawca będzie pełnił swoje obowiązki na obszarze odpowiadającym zakresowi kontraktów 
na roboty opisanych w p. 1.5 

Niemniej jednak Wykonawca do swoich obowiązków włączy również prawdopodobne 
krótkotrwałe wyjazdy związane z konsultacjami i spotkaniami w siedzibach Instytucji 
Pośredniczących. 
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Należy również zaplanować krótkotrwale wyjazdy związane z inspekcjami, sprawdzaniem, 
pomiarami i badaniami urządzeń, materiałów i robocizny podczas wytwarzania i produkowania. 
Koszty takich wyjazdów będą ponoszone przez Wykonawcę. 

6.2 Wymagania dotycz ące terminów 
 

Wykonawca będzie organizować pracę swoich ekspertów w taki sposób, aby czynności 
Inżyniera były wykonywane w terminach określonych w Kontraktach na Roboty.  

Poniżej przedstawiono orientacyjny harmonogram realizacji Projektu (daty przyjęte w poniższym 
harmonogramie nie są ostateczne i mogą ulec zmianom): 

Id. Nazw a zadania Cz. trw . Rozp. Zak.
1 Projekt FS - Strzelin 1390 dn Pn, 10-01-11 Cz, 13-10-31

2 Kontrakt 01 - Budowa sieci wodoci ągowej i
kanalizacji sanitarnej w Strzelinie oraz w
miejscowo ściach Chociwel, P ęcz, Mikoszów i
Gościęcice

1190 dn So, 10-03-06 Pt, 13-06-07

3 Procedura przetargow a 120 dn So, 10-03-06 So, 10-07-03

4 Podpisanie umow y 0 dn So, 10-07-03 So, 10-07-03

5 Realizacja umowy 1070 dn N, 10-07-04 Pt, 13-06-07

6 Roboty budow alno - montażow e 705 dn N, 10-07-04 Cz, 12-06-07

7 Przejęcie Robót 0 dn Cz, 12-06-07 Cz, 12-06-07

8 Okres Zgłaszania Wad 365 dn Pt, 12-06-08 Pt, 13-06-07

9 Kontrakt 02 - Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowo ści Kuropatnik i G ęsiniec

1180 dn Wt, 10-03-16 Pt, 13-06-07

10 Procedura przetargow a 120 dn Wt, 10-03-16 Wt, 10-07-13

11 Podpisanie umow y 0 dn Wt, 10-07-13 Wt, 10-07-13

12 Realizacja umowy 1060 dn Śr, 10-07-14 Pt, 13-06-07

13 Roboty budow alno - montażow e 695 dn Śr, 10-07-14 Cz, 12-06-07

14 Przejęcie Robót 0 dn Cz, 12-06-07 Cz, 12-06-07

15 Okres Zgłaszania Wad 365 dn Pt, 12-06-08 Pt, 13-06-07

16 Kontrakt 03 - Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowo ściach Szczodrowice, Strzegów i Biały
Kościół

1297 dn Pn, 10-03-01 Wt, 13-09-17

17 Opracowanie Projektów rechnicznych (Gmina
Strzelin)

366 dn Pn, 10-03-01 Wt, 11-03-01

18 Procedura przetargow a 30 dn Pn, 10-03-01 Wt, 10-03-30

19 Podpisanie umowy 0 dn Wt, 10-03-30 Wt, 10-03-30

20 Realizacja umowy 306 dn Pt, 10-04-30 Wt, 11-03-01

21 Opracow anie PB 246 dn Pt, 10-04-30 Pt, 10-12-31

22 Uzyskanie pozw oleń na budowę 0 dn Pt, 10-12-31 Pt, 10-12-31

23 Opracow anie PW i Kosztorysów  inw estorskich 60 dn So, 11-01-01 Wt, 11-03-01

24 Opracow anie SIWZ na Roboty 40 dn N, 11-02-20 Cz, 11-03-31

25 Procedura przetargow a 42 dn Pt, 11-04-01 Cz, 11-05-12

26 Podpisanie umow y 0 dn Cz, 11-05-12 Cz, 11-05-12

27 Realizacja umowy 859 dn Pt, 11-05-13 Wt, 13-09-17

28 Roboty budow alno - montażow e 494 dn Pt, 11-05-13 Pn, 12-09-17

29 Przejęcie Robót 0 dn Pn, 12-09-17 Pn, 12-09-17

30 Okres Zgłaszania Wad 365 dn Wt, 12-09-18 Wt, 13-09-17

31 Kontrakt 04 - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w
Chociwelu

705 dn Pt, 10-03-26 Wt, 12-02-28

32 Procedura przetargow a 40 dn Pt, 10-03-26 Wt, 10-05-04

33 Podpisanie umow y 0 dn Wt, 10-05-04 Wt, 10-05-04

34 Realizacja umowy 665 dn Śr, 10-05-05 Wt, 12-02-28

35 Roboty budow alno - montażow e 300 dn Śr, 10-05-05 Pn, 11-02-28

36 Przejęcie Robót 0 dn Pn, 11-02-28 Pn, 11-02-28

37 Okres Zgłaszania Wad 365 dn Wt, 11-03-01 Wt, 12-02-28

38 Kontrakt 05 - Pomoc techniczna 1317 dn Pn, 10-01-11 Pn, 13-08-19

39 Procedura przetargow a 39 dn Pn, 10-01-11 Cz, 10-02-18

40 Podpisanie umow y 0 dn Cz, 10-02-18 Cz, 10-02-18

41 Realizacja umow y 1278 dn Pt, 10-02-19 Pn, 13-08-19

42 Kontrakt 06 - Inzynier Kontraktu 1347 dn Wt, 10-02-23 Cz, 13-10-31

43 Procedura przetargow a 42 dn Wt, 10-02-23 Pn, 10-04-05

44 Podpisanie umow y 0 dn Pn, 10-04-05 Pn, 10-04-05

45 Realizacja umow y (w  tym obsługa w Okresach
zgłasznia Wad)

1305 dn Wt, 10-04-06 Cz, 13-10-31
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6.3 Biuro i sprz ęt Wykonawcy 

Wykonawca zapewni sobie we własnym zakresie biuro umożliwiające realizację wymagań 
określonych w pkt 4 OPZ oraz ma obowiązek posiadać pełne wyposażenie do wykonania 
Usługi. Biuro musi być zlokalizowane na terenie realizacji Projektu  Biuro powinno posiadać salę 
konferencyjną narad, gdzie będą odbywały się narady oraz pomieszczenia gdzie będzie 
przechowywana dokumentacja związana z realizacją niniejszej umowy. Biuro Inżyniera musi 
być zaopatrzone w niezbędne media (woda, energia elektryczna, odprowadzenie ścieków, 
zbiórkę odpadów, inne), musi być umeblowane, dysponować dostępem do łączności 
telefonicznej i internetowej.  

W ramach niniejszej umowy żaden element wyposażenia Wykonawcy nie będzie przeniesiony 
na Zamawiającego po zakończeniu realizacji umowy. 

7 PERSONEL WYKONAWCY 
Wykonawca powinien ocenić swoje potrzeby stosownie do przyjętej organizacji Robót i 
zatrudnić odpowiednich pracowników będących w stanie właściwie wykonywać Kontrakt. 

Wykonawca zapewni zespołowi swoich ekspertów wszelkie konieczne wsparcie i techniczną 
pomoc innych specjalistów Wykonawcy. 
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7.1 Kluczowi Specjali ści 
Zgodnie z Wykazem Kluczowych Specjalistów Wykonawca zorganizuje zespół Specjalistów i 
inżynierów Specjalistów w poszczególnych branżach, jako inspektorów nadzoru inwestorskiego 
zgodne z polskim Prawem Budowlanym (Ustawa z 7 lipca1994 r. z późniejszymi zmianami, Dz. 
U. 1994, Nr 89, poz. 414). 

Kluczowi Specjaliści muszą spełniać wymagania wyspecyfikowane w p. 9.1.2).b) Instrukcji dla 
Wykonawców stanowiącej część SIWZ. 

Wykonawca musi dysponowa ć wszystkimi osobami stanowi ącymi Personel Kluczowy 
przez cały czas realizacji umowy tj. od dnia podpis ania do ko ńca trwania umowy. 
Warunek ten dotyczy tak że niezb ędnego personelu pomocniczego, o którym mowa w pkt. 
7.2 OPZ. Zamawiaj ący b ędzie wymagał stałego i bezpo średniego uczestnictwa 
wszystkich wskazanych w Ofercie wykonawcy Specjalis tów kluczowych w procesie 
realizacji Projektu. Sytuacja, w której niemo żliwe b ędzie uczestnictwo któregokolwiek z 
członków Personelu Kluczowego w bie żących spotkaniach dotycz ących Projektu na 
terenie jego realizacji z wyprzedzeniem kilkugodzin nym, b ędzie traktowana jako 
nienale żyte wykonywanie umowy. 

Kierownik Zespołu musi by ć stale dost ępny na terenie realizacji Projektu w  godzinach 
pracy Wykonawcy, za wyj ątkiem incydentalnych wyjazdów, o których mowa w pkt . Błąd! 
Nie można odnaleźć źródła odwołania. 

Lista Kluczowych Specjalistów nie jest zamknięta i można do niej dodawać innych Specjalistów. 
Lista ta powinna być uznawana jako minimum wymagań Zamawiającego niezbędne dla 
niezawodnego wykonania obowiązków Wykonawcy. 

7.2 Pozostali Specjali ści 
Wykonawca musi zapewnić wszystkie niezbędne środki dla zarządzania kontraktem (sekretarki, 
personel biurowy, itp.). Wykonawca zapewni zespołowi Kluczowych Specjalistów  niezbędną 
pomoc i wsparcie techniczne innych specjalistów, którzy mogą okazać się niezbędni dla 
właściwego wykonania Umowy i Kontraktów na Roboty (tj. uprawniony geodeta, radca prawny, 
hydrogeolog, ekspert w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej, inżynier ds. materiałowych, itp.).  

7.3 Wynagrodzenie personelu Wykonawcy 
W czasie trwania Kontraktu Wykonawca na własny koszt i ryzyko zbada lokalne warunki i 
zagwarantuje swojemu personelowi w ramach ceny kontraktu, jak poniżej 

- wynagrodzenie specjalistów, 

- koszty administracyjne zatrudnienia odpowiednich specjalistów takie jak koszty przenosin, 
zakwaterowania, dodatek za rozłąkę, urlop, ubezpieczenie medyczne i inne świadczenia 
związane z zatrudnieniem a uzgodnione między ekspertami a Wykonawcą, 

- koszty wynajęcia pomieszczeń niezbędnych do świadczenia Usług wraz kosztami 
wyposażenia, 

- marżę, pokrywającą narzuty. zysk i wykorzystanie zaplecza Wykonawcy, koszty dojazdu 
do miejsca budowy,  

- inne usługi wynikające z odpowiednich przepisów i z obowiązków wykonywanych na 
terenie budowy. 

8 SPRAWOZDANIA 

Wykonawca powinien składać następujące raporty: raport początkowy (wstępny), ad hoc, 
kwartalny  
i końcowy. 

Każdy z powyższych rodzajów raportu powinien zaczynać się częścią ogólną, taką samą dla 
wszystkich raportów. W tej części powinny być przedstawione ogólne informacje o niniejszej 
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umowie i o Kontraktach na Roboty, rozdzielnik dokumentu, jednostki biorące udział w 
zarządzaniu projektem, krótki opis umowy oraz kluczowe daty realizacji niniejszej Umowy i 
Kontraktów na Roboty. 

Raporty miesięczne półroczne i powinny zawierać między innymi: 

- szczegółowy wykaz robót wykonywanych przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym 
oraz zbiorczy do dnia sporządzania raportu, 

- sprawozdanie z nadzoru Wykonawcy nad poszczególnymi Kontraktami na Roboty. Po 
podpisaniu każdego Kontraktu na Roboty raporty powinny zawierać informacje dotyczące 
polis ubezpieczeniowych i gwarancji przedłożonych przez Wykonawców Kontraktów na 
Roboty. W raportach należy uwzględnić roboty zakończone i rozpoczęte w okresie 
sprawozdawczym, roboty planowane, podwykonawstwo, zasoby ludzkie, Sprzęt 
Wykonawców Kontraktów na Roboty. Powinny być uwzględnione zagadnienia, które 
bezpośrednio dotyczą Robót/Dostaw, nadzorowanych przez Wykonawcę jak np. problemy 
BHP, kontrola jakości, analiza zgodności postępu robót z harmonogramem, napotkane 
trudności, identyfikacja zagrożeń, środki zaradcze i zmiany. 

8.1 Raporty Pocz ątkowy (Wst ępny) 
Raport ten będzie zawierać: 

- bieżące informacje o mobilizacji i robotach przygotowawczych; 

- szczegółowy plan pracy, zamówień, terminarz pracy ekspertów oraz terminarz osiągania 
celów Kontraktu, 

- szczegółową metodologię świadczenia usług, 

- opis wyników analiz dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego, 

8.2 Raporty ad hoc 
Raporty ad hoc dotyczące postępu robót budowlanych i stanu finansowego Kontraktów na 
Roboty. Powinny być sporządzane w większości w formie tabelarycznej, powinny być krótkie i 
zwięzłe. Raporty te będą dostarczane Zamawiającemu w terminie do 3 dni od daty otrzymania 
żądania sporządzenia takiego raportu od Zamawiającego. 

8.3 Raporty Kwartalne 
Raporty Kwartalne zawierające podsumowanie głównych działań Inżyniera Kontraktu, łącznie  
z planem pracy Specjalistów Kluczowych na następny okres sprawozdawczy. 

8.4 Raport Ko ńcowy 
Raport Końcowy Inżyniera zawierający końcowe podsumowanie wszystkich działań 
podejmowanych w trakcie realizacji Kontraktu. Raport ten powinien zawierać w szczególności:  

- pełny opis postępu robót i zestawienie wyników wszystkich raportów pośrednich, 

- analizę finansową kontraktów na roboty, 

- wyniki związane z przeglądem i zatwierdzeniem dokumentacji powykonawczej, 

- analizę wszystkich napotkanych głównych problemów oraz podejmowanych działań 
naprawczych. 

8.5 Procedura i terminy przekazywania raportów 
Raport początkowy (wstępny) powinien być przekazany przez Wykonawcę bezpośrednio do 
Zamawiającego w terminie do 40 dni od daty wejścia niniejszej Umowy w życie. 

Raporty ad hoc będą dostarczane Zamawiającemu w terminie do 3 dni od daty otrzymania 
żądania sporządzenia takiego raportu od Zamawiającego 
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Raporty kwartalne powinny być przekazywane przez Wykonawcę bezpośrednio do 
Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty zakończenia okresu raportowania. Za początek 
okresu raportowania należy uznać datę Wejścia Umowy w Życie (nie zaś w układzie 
kalendarzowym tj. od 1 stycznia lub 1 lipca). 

Raport końcowy powinien być przekazany przez Wykonawcę, bezpośrednio do Zamawiającego 
w terminie do 30 dni po zakończeniu Umowy. 

W ciągu 30 dni od zakończenia okresu usuwania wad dla poszczególnych Umów z Wykonawcą 
Robót Wykonawca wystawi Świadectwo Wykonania. 

Format Raportów będzie uzgodniony z Zamawiającym. 

8.6 Ilość i język przekazywanych egzemplarzy 
Wykonawca powinien przekazywać raporty w języku polskim w 2 egzemplarzach + 1 w wersji 
elektronicznej. 

9 MONITOROWANIE I OCENA 

9.1 Określenia i wska źniki 
Wskaźniki postępu realizacji celów ustalonych w niniejszym OPZ: 

- terminowy, zgodny z założeniami Kontraktów na Roboty postęp rzeczowy Robót, 

- postęp finansowy Kontraktów na Roboty, 

- spełnienie przez zakończone Roboty założeń technicznych, 

- postęp w osiąganiu celów określonych w Memorandum Finansowym dla Projektu,  

- nie przekroczenie budżetu. 

9.2 Wymagania specjalne 
Ścisła koordynacja między wykonywaniem Kontraktów na Roboty oraz działaniem istniejących 
urządzeń musi umożliwiać utrzymywanie niezakłóconego działania istniejących urządzeń 
podczas wykonywania Robót. 

 

 

 


