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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(SIWZ)

Część 3: Opis przedmiotu zamówienia

DLA
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

NA USŁUGI

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm)
Inżynier dla „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej”

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Definicje:

Zamawiający - oznacza Gminę Ożarów reprezentowana przez Burmistrza Ożarowa, ul. 

Stodolna 1, 27-530 Ożarów, 

Wykonawca -  oznacza, w rozumieniu ustawy Pzp, osobę fizyczną, prawną albo jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie niniejszego 

zamówienia  publicznego,  złożyła  ofertę  lub  zawarła  umowę  związaną  z  realizacją 
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zamówienia.  Wykonawcę,  który  podpisał  Umowę  z  Zamawiającym,  rozumie  się,  jako 

Inżyniera.

Umowa - oznacza umowę zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;

Roboty  - oznacza  stałe  i  tymczasowe roboty  budowlane,  które  mają  zostać  wykonane  w 

ramach  kontraktu  zawartego  z  wykonawcą  wyłonionym  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia publicznego;

Przedmiotem zamówienia - jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inżyniera kontraktu 

dla „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Ożarów”.

2. Informacje o Projekcie

2.1. Projekt dotyczy wykonania robót budowlanych polegających na termomodernizacji  5 

budynków

2.2. Projekt będzie realizowany w pięciu częściach, podzielonych w następujący sposób:

a) Kontrakt nr I- termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Wł. 

Szylki, wykonywany w terminie 05.2009-30.09.2010, obejmujący wykonanie:

- przebudowa stropodachów na dachy strome wraz z ociepleniem i 
podwyższeniem kominów wentylacyjnych i orynnowanie obiektów;

- przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej;
- wymiana części okien ( 255,29 m2) wraz z parapetami wewnętrznymi i 

zewnętrznymi;
- rozebranie istniejącego ocieplenia ze styropianu i wykonanie nowego 

ocieplenia wraz z elewacją ścian;
- ocieplenie fundamentów;
- wymiana sieci CO (z stalowej na miedzianą), kaloryferów (fawiry) na 

grzejniki stalowe płytowe lakierowane PURMO typ C 11, C22, V 33 lub 
VNH lub równoważne ;

- montaż zaworów termostatycznych przy grzejnikach;
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
- wymiana okien stalowych na klatkach schodowych (331,95m2);

b) Kontrakt II- termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Ożarowie, 
wykonywany w terminie 05.2009-09.2009, obejmujący wykonanie:

- wymiana stropodachów  wraz z ociepleniem i orynnowanie budynku;
- wymiana kanalizacji deszczowej;
- wymian sieci CO (stalowej na miedzianą) wraz z grzejnikami (fawiry na 

grzejniki stalowe  płytowe  lakierowane PURMO typ C22 lub VNH lub 
równoważne;

- wymiana części okien wraz z wymiana parapetów wewnętrznych i 
zewnętrznych (65,84 m2);
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-  ocieplenie ścian ze styropianu i wykonanie elewacji;
- docieplenie fundamentów;
- montaż zaworów termostatycznych przy grzejnikach.

c) Kontrakt III – termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Janowicach, 
wykonywany w terminie 01-09 2010, obejmujący wykonanie:

- wymiana kotłowni węglowej na gazową wraz z wykonaniem przyłącza 
gazowego;

- wymian instalacji wod-kan, wykonanie instalacji ciepłej wody;
- wymian instalacji CO ze stalowej na miedzianą;
- wymiana grzejników (fawiry na grzejniki stalowe  płytowe  lakierowane 

PURMO typ C22, C 33 lub VNH lub równoważne);
- montaż zaworów termostatycznych przy grzejnikach;
- wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami wewnętrznymi i 

zewnętrznymi (252,06 m2);
- docieplenie ścian i fundamentów wraz z wykonaniem elewacji;
- docieplenie dachu, pokrycie dachu papą termozgrzewalną;

d) Kontrakt IV – termomodernizacja budynku Zespołu Szkół i Przedszkola w 
Lasocinie, wykonywany w terminie 05-09.2010, obejmujący wykonanie:

- wymiana sieci CO i grzejników;
- montaż zaworów termostatycznych przy grzejnikach;
- wymiana okien wraz z parapetami (97,41 m2);
- docieplenie stropu I pietra
- docieplenie ścian i fundamentów;
- wykonanie elewacji;

e) Kontrakt V – termomodernizacja budynku SPZOZ w Ożarowie, wykonywany w 
terminie 01-09.2010, obejmujący wykonanie:

- budowa kotłowni gazowej;
- modernizacja CO (wymiana rurociągów stalowych czarnych na rury 

miedziane, grzejników na stalowe dwupłytowe lakierowane typ P-20 o 
wys. 600 mm lub równoważne) ;

- montaż zaworów termostatycznych przy grzejnikach;
- docieplenie styropianem  ścian i fundamentów;
- wykonanie elewacji;
- docieplenie dachu z granulatu wełny mineralnej.

3. W Projekcie przewiduje się przeprowadzenie pięciu odrębnych przetargów, na:

- kontrakt nr I 

- kontrakt nr II 

- kontrakt nr III

- kontrakt nr IV

- kontraktu nr V

Inżynier Kontraktu nie będzie przygotowywał dokumentacji przetargowej.

2.4. Całkowita kwota przewidziana na realizację Projektu wynosi ok. 2,5 mln EUR.
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II. WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia 

1.1. Czas realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 21 miesięcy liczone od dnia podpisania 

umowy z Wykonawcą.

1.2. Umowa będzie realizowana zgodnie z Planem Wdrożenia Projektu (PWP) stanowiącym 

część  umowy  finansowej  Zamawiającego  z  NFOŚiGW.  PWP  zostanie  przekazany 

Inżynierowi po podpisaniu umowy.

1.3. Wszystkie  dokumenty  sporządzone  przez  Inżyniera  muszą  być  napisane  w  języku 

polskim.

1.4. Inżynier  zapewni  zakwaterowanie  wszystkich  swoich  pracujących  specjalistów  w 

pobliży  miejsca  realizacji  zamówienia,  jeżeli  zajdzie  taka  potrzeba.  Koszty 

zakwaterowania będą wliczone w cenę oferty Inżyniera.

2. Czynności w ramach przedmiot zamówienia

2.1. Przedmiotem  zamówienia  jest  usługa  polegająca  na  pełnieniu  funkcji  Inżyniera 

kontraktu  dla  „Termomodernizacja  budynków  użyteczności  publicznej  w  Gminie 

Ożarów”.

Przedmiot zamówienia opisują następujące nazwy i kody Wspólnego Słownika 

Zamówień (CPV):

Podstawowy:

74264000-7 Usługi zarządzania budową

Dodatkowe:

72224000-1 Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem

72510000-3 Usługi doradcze wspierane komputerowo

74000000-9  Usługi  profesjonalne  w  zakresie  architektury,  inżynierii,  budowy,  prawa, 

księgowości oraz inne

74141600-5 Usługi public relations

74200000-1 Usługi doradcze dotyczące architektury, inżynierii, budowy i podobne

74230000-0 Usługi Inżynierskie

74231000-7 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

74231540-4 usługi nadzoru budowlanego
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2.2. Główne obowiązki Inżyniera:

Inżynier,  w ramach  wykonywania  przedmiotu  zamówienia,  zobowiązany jest  wykonywać 

niżej wymienione czynności:

a) prowadzić  nadzór  inwestorski  nad  robotami,  w  szczególności  w  zakresie  zgodnym  z 

wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane, tj. wykonywać obowiązki inspektora nadzoru 

inwestorskiego i  koordynatora  czynności  inspektorów nadzoru  inwestorskiego.  Nadzór 

będzie  wykonywany  przez  personel  Inżyniera  posiadający  odpowiednie  uprawnienia 

przewidziane Ustawą Prawo Budowlane.

b) administrować, monitorować, rozliczać i zarządzać pięcioma kontraktami wchodzącymi w 

skład  projektu,  w  szczególności  pod  względem  formalnym  i  finansowym,  w  sposób 

zgodny  m.in.  z  obowiązującymi  przepisami  w  zakresie  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych, Prawo budowlane, Kodeks Cywilny.

c) przygotowywać  dokumenty  niezbędne  przy  i  do  realizacji  projektu  finansowanego  ze 

środków Mechanizmu Finansowego EOG.

d) współpracować  ze  wskazanymi  przez  Zamawiającego  pracownikami  Zamawiającego  i 

konsultantami zewnętrznymi w sposób, który zapewni sprawne zrealizowanie projektu w 

założonym czasie i zgodnie z zaplanowanym budżetem.

e) wspierać  Zamawiającego  przy realizacji  projektu  oraz  przy  wykonywaniu  zobowiązań 

wynikających z obowiązujących przepisów.

2.3.  Szczegółowe obowiązki Inżyniera w ramach zawartych kontraktów.

2.3.1. Szczegółowe obowiązki Inżyniera:

1. sprawdzać  poprawność  i  zgodność  z  treścią  IDW  oraz  Kontraktów  wnoszonych  lub 

przedkładanych  przez  Wykonawców  robót  zabezpieczeń  należytego  wykonania 

kontraktów/Umów  w  rozumieniu  art.  147  Prawa  Zamówień  Publicznych  i  pisemnie 

powiadamiać Zamawiającego o wynikach sprawdzenia wraz z zaleceniami, w przypadku 

opinii negatywnej, o wniesionym lub przedłożonym zabezpieczeniu.

2. egzekwować od Wykonawców robót, w określonych przypadkach przedłożenia nowego 

dokumentu zabezpieczenia w określonym terminie.

3. przygotować dla Zamawiającego, w ustalonym przez Zamawiającego terminie, 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.  W  przypadku  niewłaściwego 

wywiązywania się Wykonawcy z Kontraktu Inżynier będzie wspierał Zamawiającego w 
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dochodzeniu  i  egzekwowaniu  od  Wykonawcy  robót  należnego  odszkodowania  i  kar 

umownych za nienależyte i nieterminowe wykonanie Kontraktu, jak to regulują warunki 

Kontraktu.

4. przygotować  na  polecenie  Zamawiającego  pisemnej  opinii  na  temat  możliwości 

zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu w ustalonym terminie, jaki 

poda Zamawiający.

5. sprawdzać poprawność wymaganych ubezpieczeń,  przedkładanych przez Wykonawców 

robót  i  kontrolować  terminowego  opłacania  składek  ubezpieczeniowych  w  ramach 

zawartych  polis  Wykonawców.  Wyniki  tych  czynności  muszą  być  podane  w 

odpowiednich Raportach kwartalnych. 

6. przygotować  dla  Zamawiającego  pisemną  opinię  (w  aspekcie  formalnym  i 

merytorycznym)  i  wszelkie  niezbędne  dokumenty  stanowiące  podstawę  roszczenia  do 

Wykonawcy robót, jeśli uchybi on warunkom przewidzianym ubezpieczeniami / polisami.

7. Inżynier zapewni swój współudział w przekazaniu Terenu Budowy Wykonawcy robót.

8. sprawdzić wytyczenia robót przez Wykonawców robót budowlanych.

9. przechowywać - w biurze Inżyniera kopii Kontraktów na roboty (Inżynier otrzyma kopie 

najszybciej jak to możliwe po podpisaniu Kontraktów na roboty, Inżynier otrzyma także 

najszybciej  jak  to  będzie  możliwe  od  Zamawiającego  1  kopię  każdej  Zmiany  do 

Kontraktu  na  roboty).  Przechowywać  wszelkie  notatki  dotyczące  sposobu  realizacji 

Kontraktów  w  szczególności  jako  materiału  dowodowego  w  przypadku  powstania 

sporów,  roszczeń  Wykonawcy  robót,  katastrof,  wypadków  i  innych  okoliczności. 

Uczestniczenie w przekazaniu Wykonawcy wszystkich niezbędnych dokumentów wraz z 

kontrolą ich kompletności.

10. posiadać i przechowywać wszelkie dokumenty sporządzone przez Wykonawcę robót (w 

szczególności:  rysunki  dokumentacji  wykonawczej,  specyfikacje,  obliczenia,  rysunki 

dokumentacji  powykonawczej,  instrukcje)  w  biurze  Inżyniera  zapewnionym  przez 

Zamawiającego – zgodnie do wskazań Zamawiającego.

11. opiniować, rekomendować, weryfikować i analizować rysunki, dokumentację projektową, 

dokumentację  wykonawczą  i  inne  dokumenty  wykonawcze,  specyfikacje,  obliczenia, 

instrukcje  sporządzane  przez  Wykonawcę  robót.  Inżynier  sporządzał  będzie  pisemne 

opinie i wskazywał konieczne korekty tych dokumentów, (jeśli to konieczne) w terminie 

ustalonym przez Zamawiającego.
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Jeśli  Inżynier  wyda  pozytywną  opinię  będzie  zobowiązany  następnie  natychmiast 

zatwierdzić  wymienione  dokumenty  z  punktu  widzenia:  wymagań  Zamawiającego 

zawartych w Kontrakcie, poprawności technicznej i formalnej.

Inżynier zobowiązany jest do zalecania wszelkich zmian w specyfikacjach, dokumentacji 

projektowej,  które  są  według  niego  konieczne  dla  realizacji  robót  tym  samym 

zatwierdzając je. Inżynier będzie zobowiązany posiadać i przechowywać te dokumenty.

12. Inżynier będzie prowadził i przechowywał wszelką korespondencję.

13. Inżynier będzie akceptował Harmonogram realizacji każdego Kontraktu i Plan Płatności 

w  porozumieniu  z  Zamawiającym,  w  ciągu  10  dni  od  przedłożenia  Harmonogramu 

Inżynierowi przez Wykonawcę. Dodatkowo Inżynier pierwszy uzgodniony z Wykonawcą 

Harmonogram i Plan przedłoży Zamawiającemu do akceptacji w ciągu 7dni od zawarcia 

Kontraktu.  Każdy  Harmonogram  musi  zawierać:  plan  odbiorów  częściowych  i 

końcowych oraz warunki akceptacji faktur składanych przez Wykonawcę Robót.

14. Inżynier natychmiast powiadomi pisemnie Zamawiającego o każdym opóźnieniu robót i 

planowanych płatności,  wskaże przyczyny powstania oraz metody naprawcze.  Inżynier 

natychmiast  pisemnie  powiadomi  Zamawiającego  o  wszelkich  wykrytych  lub 

podejrzewanych nieprawidłowościach na budowie.

15. sprawdzać  poprawność  uprawnień  i  ich  aktualność  (przynależność  do  izby, 

ubezpieczenie) Kierownika Budowy i Kierowników Robót Wykonawcy wskazanych w 

Kontrakcie. Informację o wynikach sprawdzenia zawrze w Raporcie kwartalnym.

16. sporządzać dla Zamawiającego pisemną opinię (w ciągu 5 dni od złożonego wniosku do 

Inżyniera) - w aspekcie formalnym i merytorycznym - w sprawie zgody na dokonanie 

zmiany personelu wskazanego w ofercie Wykonawcy robót i Kontrakcie,  jeśli  z takim 

wnioskiem wystąpi Wykonawca, Zamawiający lub Inżynier.

17. kontrolować  sposób  składowania  i  przechowywania  materiałów  przez  Wykonawców 

robót.

18. zatwierdzać materiały budowlane i instalacyjne oraz urządzenia i dostawy przewidziane 

przez  Wykonawcę  robót  do  wbudowania,  sprawdzać  autentyczność,  kompletność, 

prawidłowość  i  formułować  zalecenia  dotyczące  wszelkich  certyfikatów,  atestów, 

dokumentów jakości,  aprobat,  deklaracji  zgodności,  gwarancji,  praw własności  itp.,  w 

celu nie dopuszczenia do wbudowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do 

stosowania.

19. sprawdzać jakość oraz zgodność materiałów budowlanych i instalacyjnych oraz urządzeń 

i dostaw z Kontraktem.
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20. Inżynier dokona zatwierdzeń przedstawionych metod wykonywania robót budowlanych 

włączając  roboty  tymczasowe  zaproponowane  przez  Wykonawcę  robót  zgodnie  z 

Kontraktem.

21. Inżynier jest zobowiązany do wydawania Wykonawcy robót; Kierownikowi Budowy lub 

Kierownikowi  Robót  poleceń,  potwierdzonych  wpisem  w Dzienniku  Budowy, 

dotyczących w szczególności: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób 

lub  badań,  także  wymagających  odkrycia  robót  lub  elementów  zakrytych,  oraz 

przedstawienia  ekspertyz  dotyczących  prowadzonych  robót  budowlanych  i  dowodów 

dopuszczenia  do  stosowania  w budownictwie  wyrobów  budowlanych  oraz  urządzeń 

technicznych.

22. żądać  od  Wykonawcy  robót;  Kierownika  Budowy  lub  Kierownika  Robót  dokonania 

poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania 

dalszych  robót  budowlanych  w  przypadku,  gdy  ich  kontynuacja  mogła  wywołać 

zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub Pozwoleniem 

na budowę.

23. dokonywać odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

24. Inżynier  pisemnie zaopiniuje zasadność przedłużenia  terminu ukończenie  robót wraz z 

analizą skutków finansowych i formalnych dla Kontraktu na roboty, w określonym przez 

Zamawiającego terminie. 

25. Inżynier wyda polecenie zawieszenia całości lub części prac Wykonawcy, w przypadkach 

określonych Kontraktem na Roboty, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.

26. Inżynier  udzieli  zezwolenia  Wykonawcy  na  wznowienie  całości  lub  części  prac  w 

przypadkach przewidzianych w Kontrakcie na Roboty po uzyskaniu pisemnej zgody od 

Zamawiającego. Inżynier pisemnie zaopiniuje zasadności zawieszenia i wznowienia robót 

wraz z analizą skutków finansowych i formalnych dla Kontraktu na roboty na żądanie 

Zamawiającego i w określonym przez Zamawiającego terminie.

27. Inżynier  pisemnie  zaopiniuje  (w aspekcie  formalnym i  merytorycznym)  przyczyny nie 

dotrzymania  terminu  ukończenie  z  winy  Wykonawcy  stanowiące  podstawę  dla 

Zamawiającego o wystąpienie o odszkodowanie za zwłokę i do dochodzenia (na zasadach 

ogólnych Kodeksu Cywilnego) odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość 

kar  umownych  –  do  wysokości  rzeczywiście  poniesionej  szkody.  Opinia  zostanie 

wykonana na żądanie Zamawiającego w ciągu 7 dni od otrzymania pisemnego polecenia 

od Zamawiającego lub w innym określonym przez Zamawiającego terminie.
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28. Inżynier  będzie  wyrażał  zgodę na pracę poza godzinami  ustalonymi  w Kontrakcie  na 

roboty i w dni wolne od pracy.

29. Inżynier sprawdzi wykonanie robót i powiadomi Wykonawcę robót o wykrytych wadach 

oraz  określi  zakres  robót  niezbędnych  do  wykonania  celem  usunięcia  wad  wraz  z 

podaniem  terminu  ich  wykonania  a  następnie  dokona  odebrania  wykonanych  robót 

usuwających wady, w ciągu 7 dni od usunięcia wad pisemnie poświadczy usunięcie wad 

przez Wykonawcę robót. Przygotuje od strony formalnej – zgodnej z Prawem Zamówień 

Publicznych  -,  merytorycznej  i  finansowej  zlecenie  (postępowanie)  ws.  usunięcia  wad 

innemu wykonawcy w przypadku, jeśli Wykonawca robót nie usunie wad w ciągu 7 dni 

od wydania pisemnego polecenia przez Zamawiającego lub w innym wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie.

30. Inżynier przeprowadzi z Wykonawcą robót odbiory częściowe, (jeśli są przewidziane) i 

końcowy  robót,  wystawi  Protokół  odbioru,  sprawdzi  pod  względem  jakości, 

kompletności,  prawidłowości  dokumenty  wymagane  do  odbioru  przedłożone  przez 

Wykonawcę  robót  i  przygotuje  i  przedłoży  Zamawiającemu  pozostałe  niezbędne  do 

odbioru  dokumenty.  Inżynier  wyegzekwuje  od  Wykonawcy  wykonanie  zaleceń 

poodbiorowych. Rozpoczęcie czynności odbiorowych wykonanych robót nastąpi w ciągu 

21  dni  od  daty  zgłoszenia  gotowości  do  odbioru  przez  Wykonawcę  robót.  Inżynier 

zawiadomi  wszystkich  uczestników  odbioru  (w  tym:  Wykonawcę,  Zamawiającego)  o 

wyznaczonym  terminie  rozpoczęcia  czynności  odbioru,  co  najmniej  7  dni  przed  jego 

rozpoczęciem. Czynności odbiorowe zostaną zakończone w terminie 21 dni liczą od dnia 

ich rozpoczęcia.

31. Inżynier  przygotuje  (w  uzgodnieniu  z  Zamawiającym)  i  przedłoży  Zamawiającemu 

Protokoły  odbioru,  w  terminach  wynikających  z  Kontraktu  na  roboty  po  otrzymaniu 

wniosku Wykonawcy robót.

32. opiniować  i  rekomendować  każdą  propozycję  zmiany  do  Kontraktu  na  roboty  pod 

względem  finansowym,  formalnym  –  zgodnym  z  Prawem  Zamówień  Publicznych  i 

rzeczowym z podaniem skutków: (koszt i czas).

33. informować Zamawiającego o możliwości powstania roszczenia Wykonawcy robót.

34. natychmiast  informować  Zamawiającego  o  powstałych  roszczeniach  (przyczyny), 

przedłożyć Zamawiającemu wszelkie dokumenty związane z roszczeniem wraz z analizą i 

pisemną opinią o sposobie rozwiązania i skutkach w tym: koszt, czas, w ciągu 5 dni od 

otrzymania  pisemnego  polecenia  od  Zamawiającego  lub  w innym terminie  ustalonym 

przez Zamawiającego.
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35. sporządzać protokoły potwierdzające wykonanie robót w ciągu 14 dni od otrzymania od 

Wykonawcy  robót  kompletu  dokumentów  rozliczeniowych.  Odpowiednie  protokoły 

potwierdzające  wykonanie  musi  mieć  wyodrębnione  części  dotyczące  kosztów  - 

kwalifikowanych  i  niekwalifikowanych.  Inżynier  będzie  proponował  takie 

wyodrębnienie kosztów  (lub  wartości)  na  podstawie  wytycznych  Instytucji 

Pośredniczącej/Zarządzającej  i  Zamawiającego.  Zamawiający  poda  Inżynierowi 

dyspozycje dotyczące kosztów lub innych wartości dla potrzeb sporządzania Rozliczeń.

36.  sprawdzać  poprawność  faktur  Wykonawcy  robót  pod  względem  merytorycznym, 

rachunkowym i formalnym i rekomendował do zapłaty.

37. Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą robót i Inżynierem dotycząca płatności musi 

być wysyłana w formie kopii do Zamawiającego.

38. Inżynier będzie przestrzegał obowiązku koordynacji wykonania Kontraktu na Roboty z 

działaniami w obiekcie (Synagodze).

39. Inżynier przygotuje dla Kontraktów na roboty i usługi wszelkie dokumenty niezbędne do 

wystawienia  protokołu  ostatecznego  odbioru  robót  i  rozliczenia  ostatecznego  oraz 

wystawi  je  oraz  przedstawi  pisemne  sprawozdanie  o  stanie  zrealizowanych  czynności 

wynikających  z  wymogów  dla  okresu  gwarancji  na  roboty  i  usługi  oraz  zawrze  w 

sprawozdaniu  spis  wykonanych  czynności  a  także  spis  koniecznych  do  sporządzenia 

dokumentów  dla  prawidłowego  zakończenia  kontraktu  i  zwolnienia  Zabezpieczenia 

należytego wykonania Kontraktu w terminie podanym przez Zamawiającego.

40. Inżynier  ma  obowiązek organizowania  z  udziałem Wykonawcy robót,  Zamawiającego 

okresowych  narad  na  Terenie  Budowy (przynajmniej  1  raz  w  miesiącu,  a  w  okresie 

nasilenia  prac 1 raz w tygodniu)  oraz sporządzanie  notatki  z przebiegu spotkania.  Na 

spotkaniach należy dążyć  do podejmowania bieżących decyzji  dotyczących wszystkich 

zagadnień  mających  wpływ  na  postęp  robót  Inżynier  będzie  dążył  do  polubownych 

rozwiązań  sporów,  oceniał  i  rozstrzygał  roszczenia  i  problemy,  zapobiegał  sporom  i 

opóźnieniom.

41. Inżynier  będzie  dostarczał  Zamawiającemu  w  określonych  w  OPZ  dokumenty 

potwierdzające postęp Robót rzeczowy i finansowy i oraz prognozę dotyczącą przyszłych 

płatności dla Wykonawcy. Forma i zakres rzeczowy i merytoryczny takich dokumentów i 

prognoz zostanie przekazany Inżynierowi przez Zamawiającego po podpisaniu Umowy. 

Inżynier musi mieć świadomość, że forma i zakres tych dokumentów mogą ulec zmianie 

w trakcie  realizacji  Umowy z  uwagi  na  zmiany  wprowadzane  przez  (Krajowy Punkt 

Kontaktowy,  Komitet  Mechanizmu  Finansowego  EOG  –  lub  innej  instytucji 
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pośredniczącej).  Dokumenty  te  i  prognozy  Inżynier  będzie  przedkładał,  jako  część 

Raportów.

2.3.2.  Szczegółowe  obowiązki  Inżyniera  wynikające  z  realizacji  obowiązku 

administrowania,  monitorowania  rozliczania  i  zarządzania  w  szczególności  pod 

względem formalnym i  finansowym Kontraktów w sposób zgodny z obowiązującymi 

przepisami w tym w szczególności  z:  ustawą Prawo zamówień publicznych, z ustawą 

Prawo budowlane, ustawą Kodeks Cywilny.

Inżynier będzie zobowiązany do:

1. przestrzegania  i  wdrażania  procedur  związanych  z  administrowaniem  i  zarządzaniem 

Projektem  realizowanym  przy  wsparciu  z  Mechanizmu  Finansowego  EOG  i  do 

egzekwowania  od  Wykonawcy  robót  przestrzegania  tych  procedur;  w  szczególności 

dotyczy to: przestrzegania ustawy Prawo Zamówień Publicznych; treści, formy i zakresu 

wystawianych przez Wykonawcę robót faktur, Planów Płatności i Harmonogramów dla 

Kontraktu;  zasad  rozliczania  Umowy Inżyniera,  a  także  do:  wykonania  rzeczowego  i 

finansowego  rozliczenia  Kontraktu   zgodnie  z zasadami  prowadzenia  rozliczeń  oraz 

stosowanymi regulacjami dla Projektów Mechanizmu Finansowego EOG; do wypełniania 

List sprawdzających w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.

2. prowadzenia  monitoringu,  raportowania,  audytów.  Inżynier  będzie  na  polecenie 

Zamawiającego w terminach podanych przez Zamawiającego przygotowywał, udostępniał 

i  kompletował  wszelkie  dokumenty  niezbędne  dla  wszelkich  kontroli,  jakim  będzie 

podlegał Zamawiający.

3. przygotowywania w terminach podanych przez Zamawiającego dla Zamawiającego – jeśli 

zażąda  (poza  określonymi  w  innych  miejscach  Opisu  przedmiotu  zamówienia) 

niezbędnych  sprawozdań,  raportów rzeczowych  i  finansowych  oraz innych  opracowań 

wymaganych  przez  (Krajowy  Punkt  Kontaktowy  EOG  –  lub  innej  instytucji 

pośredniczącej) ze szczególnym uwzględnieniem raportów dla Komitetu Monitorującego.

4. monitorowania wskaźników Projektu i sygnalizowania wszelkich zagrożeń wynikających 

z tego monitoringu z należytym wyprzedzeniem.

5. przygotowania  w  terminach  podanych  przez  Zamawiającego  wszelkich  dokumentów 

niezbędnych dla rozliczenia finansowego Projektu.
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2.3.3. Inżynier zobowiązany jest:

1. znać  wszystkie  dokumenty  programowe,  przepisy,  normy,  zasady  i  ich  aktualizacje 

dotyczące  realizacji  Kontraktu  i  Projektu  finansowanego  z  Mechanizmu  Finansowego 

EOG.

2. Korzystać z/i znać wszelkie publikacje na stronach internetowych: Komisji Europejskiej, 

Ministerstwa  Rozwoju  Regionalnego,  Ministerstwa  Finansów,  Urzędu  Zamówień 

Publicznych (lub ich odpowiedników w razie ewentualnej zmiany).

3. Gromadzić i w prawidłowy sposób grupować i segregować wszelkie dane niezbędne do 

przygotowania Raportu końcowego z wykonania Projektu. Inżynier musi monitorować i 

kontrolować zgodność zakresu rzeczowego nadzorowanego Kontraktu z zakresem 

podanym w Wniosku (Aplikacji). Inżynier ma obowiązek informować natychmiast 

pisemnie Zamawiającego o każdym powstałym odstępstwie.

4. Przedstawiać wizualnie lub pisemnie tożsamość EOG to jest stosować w instruktażach, 

biuletynach,  konferencjach  prasowych,  prezentacjach  i  zaproszeniach  związanych  z 

Projektem  jak  również  w tablicach  informacyjnych  i  pamiątkowych  podkreślenie 

współfinansowania  przez  EOG  zgodnie  z  obowiązującymi  Wytycznymi  dla  Projektu. 

Wszystkie publikacje i materiały pisemne i audiowizualne związane z Projektem i jego 

realizacja muszą przedstawiać logo EOG oraz Zamawiającego. (Wszystkie uzgodnienia, 

włączając  identyfikację  wizualną  są  zawarte  w  Wytycznych  dotyczących  zasad 

identyfikacji  wizualnej,  publikowanych  przez  Instytucję  zarządzającą  oraz  Instytucje 

pośredniczące).

5. Wspierać Zamawiającego w zakresie public relation w postaci przygotowania materiałów 

o  treści  i  charakterze  informacyjnym  dotyczących  realizowanego  Projektu  w  zakresie 

zadań  Inżyniera,  niezbędnych  do  potwierdzenia  wszelkiego  typu  akcji  informacyjno 

promocyjnych, w tym aktualizacji działów internetowego serwisu.

6. Przygotowywać w terminach podanych przez Zamawiającego materiały do publikacji w 

serwisie internetowym na temat realizowanego Projektu. Materiały te muszą być zgodne z 

Ustawą  z  dnia  6  września  2001  r.  o  dostępie  do  informacji  publicznej  oraz  z 

Rozporządzaniem Min. Spraw Wew. i Adm. z dnia 17maja 2002 r. w sprawie Biuletynu 

Informacji  Publicznej.  Materiały przygotowane do publikacji  w serwisie internetowym 

muszą byś obsługiwane przez popularne przeglądarki internetowe typu: Internet Explorer, 

Mozilla, FireFox, Safari.

7. Nadzorować  i  egzekwować  umiejscowienie  i  aktualność  wymaganych  tablic 

informacyjno-promocyjnych o realizowanym Projekcie.
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8. Inżynier  będzie  odpowiedzialny  za  informowanie  wszystkich  zaangażowanych  stron o 

tym, że wszystkie działania podjęte w ramach Projektu są współfinansowane przez (EOG, 

Gminę  Ożarów).  Wszystkie  publikacje,  oświadczenia  i  wywiady  prasowe  związane  z 

Projektem,  jak  również  informacje  przekazywane  podczas  szkoleń,  seminariów  i 

konferencji  muszą  w  jasny  sposób,  podkreślać  rolę  EOG  w  współfinansowaniu 

przedsięwzięcia.

2.3.4. Dodatkowe informacje dotyczące wykonywania obowiązków przez Inżyniera: 

1. Inżynier musi działać zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami przekazanymi mu przez 

Zamawiającego zgodnie z Umową.

2. Inżynier będzie miał upoważnienie wydawania poleceń Zmian w każdej części Kontraktu, 

w której według jego opinii, jest to potrzebne lub właściwe. Jednakże takie upoważnienie 

musi  być  uprzednio  uzyskane  w  formie  pisemnej  Zamawiającego  a  także  Inżynier 

zobowiązany jest do uzyskania opinii Projektanta, jeśli to konieczne.

3. Inżynier nie będzie miał upoważnienia do zwolnienia Wykonawcy z jakichkolwiek jego 

obowiązków, zobowiązań,  czy odpowiedzialności  wynikającej  z  Kontraktu ani  nie  ma 

żadnego  upoważnienia  do  skreślenia  jakiejkolwiek  części  Kontraktu  i  przyznania  jej 

innemu Wykonawcy.

4. Inżynier  zorganizuje  pracę  swojego  Personelu  w  taki  sposób,  aby  Kontrakt  był 

nadzorowany  i  wykonany  zgodnie  z  Harmonogramem  Projektu  (Planem  Wdrożenia 

Projektu) i Harmonogramem Kontraktu. 

5. Inżynier  ma obowiązek zapewnić na każdym etapie realizacji  Umowy udział  ze swojej 

strony  Radcy  Prawnego,  (który  będzie  zobowiązany  przygotować  opinie  prawne,  jeśli 

Zamawiający zażąda i w terminie ustalonym przez Zamawiającego).

6. Konsultacje  z  Zamawiającym  poprzez  konsultacje  i  doradztwo  odbywać  się  będą 

przynajmniej raz w miesiącu według potrzeby i na wezwanie Zamawiającego, w siedzibie 

Zamawiającego w Ożarowie.

7. Inżynier będzie zobligowany do odbywania krótkoterminowych wyjazdów do Warszawy i 

do NFOŚiGW i innych instytucji, jeśli zajdzie taka potrzeba. Koszt takich wyjazdów będą 

pokrywane przez Inżyniera.

2.4. Zasady przygotowywania i przedkładania Sprawozdań i Raportów 

Sprawozdania i Raporty będą przygotowane w formie zgodnej z wytycznymi publikowanymi 

on-line  na  stronach  internetowych  instytucji  pośredniczącej/zarządzającej  realizacją 

13



programów  oraz  zgodnie  z  zaleceniami  Zamawiającego  z  uwzględnieniem  wskaźników 

monitoringu rzeczowego i finansowego na poziomie Kontraktu, Projektu, Wniosku oraz dla 

potrzeb  opracowań  dla  Krajowego  Punktu  Kontaktowego  EOG  i  analizy  zgodności 

wykonywanego zakresu i osiąganych parametrów z zakresem i parametrami podanymi we 

Wniosku.

2.4.1. RAPORT WSTĘPNY  

Zostanie  złożony  do  15  dnia  od  dnia  podpisania  Kontraktu, o  dacie  podpisania 

Kontraktu Inżynier zostanie pisemnie powiadomiony. 

Raport będzie zawierał:

1) Informację dotyczące:

• wykaz i status Stron zaangażowanych w realizacje Kontraktu i Projektu

• kluczowe daty zgodnie z przyjętym Harmonogramem Kontraktu 

• aktualne przyjęte: Harmonogram Kontraktu i Plan płatności dla Kontraktu w 

formie  pisemnej  i   elektronicznej  (jako  dokument  aktywny),  powiązany  z 

elektronicznym  system  analizy  i  wizualizacji  postępu  rzeczowego  i 

finansowego dla Kontraktu

• matrycę logiczną adekwatną do Opisu przedmiotu zamówienia

• podział Kontraktu na zadania ( z opisem i uzasadnieniem podziału)

• personel Inżyniera, schemat organizacyjny

• Harmonogram realizacji Umowy oraz zaktualizowany Harmonogram płatności 

dla Umowy w formie pisemnej  i elektronicznej  spójny z Planem wdrażania 

Projektu dostarczonym przez Zmawiającego po podpisaniu umowy.

2) informacje na temat przygotowania i mobilizacji Inżyniera, to jest:

- szczegółowe informacje na temat organizacji pracy (w tym plan pracy) Inżyniera z 

wyszczególnieniem zaangażowania poszczególnych członków Personelu (rozkład 

pracy, czynności)

- szczegółowa metoda wykonywania czynności Inżyniera, 

3) wszelkie  inne  istotne  informacje  na  temat  okresu:  od  podpisania  Umowy do dnia 

wydania Raportu Wstępnego dotyczące zarówno Umowy jak i Kontraktu

2.4.2. RAPORTY KWARTALNE Z POSTĘPU KONTRAKTU I ZE STANU 

REALIZACJI UMOWY Z INŻYNIEREM
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Raporty  te  obejmujące  trzy  miesiące,  będą  składane  w terminie  do 5 dnia  miesiąca 

kończącego kwartał rozliczenia z EOG. Raporty kwartalne będą przedkładane od daty 

podpisania Kontraktu.

Raporty kwartalne będą zawierały:

1) szczegółową  analizę  działań  przeprowadzonych  przez  Inżyniera  w raportowanym 

okresie,

2)  informacje o postępie rzeczowym i finansowym robót i o jego zgodności z przyjętym 

Harmonogramem Kontraktu i z Harmonogramem Projektu oraz z przyjętym Planem 

Płatności,

3) opis robót i dostaw zrealizowany przez Wykonawcę w raportowanym okresie,

4) Analizę (w tym procentową) wykonania i poniesionych kosztów (kwalifikowanych i 

niekawalifikowanych oddzielnie) podczas okresu raportowania a także skumulowane 

do bieżącej daty, biorącą pod uwagę wskaźniki, jakie zdefiniowano we Wniosku o 

wsparcie przedsięwzięcia,

5) Wykaz oraz status płatności to znaczy:

-oświadczeń Wykonawcy

-faktur Wykonawcy robót, dotyczących:

a) przyjętych przez Zamawiającego części robót 

b) nieprzyjętych  przez  Zamawiającego  części  robót  z  podaniem  przyczyny 

nieprzyjęcia oraz z podaniem terminów i sposobu poprawy tych robót.

6) Prewencyjne  i/lub  korekcyjne  działania,  (jeżeli  występują),  informacje  o 

technicznych  problemach  i  działaniach  podjętych  w  celu  przeciwdziałania  im, 

wczesne ostrzeganie o możliwych problemach, ( bhp, zachowanie jakości, roszczenia 

Wykonawcy, Zmiany do Kontraktu) szczególnie, gdy mogą one wpłynąć na czasowe 

przesunięcie ukończenia robót.

7) przewidziany na następny okres sprawozdawczy Harmonogram Kontraktu dla Robót i 

Plan  Płatności,  jako  trzy  miesięczną  prognozę  przepływów  gotówkowych, 

uaktualnianą w interwałach miesięcznych

8) wszelkie  niezbędne  załączniki  (np.  notatki  ze  spotkań  wraz  z  listami  obecności, 

wykonane opinie, itp.)

Zamawiający  może  zażądać  i  wówczas  Inżynier  jest  zobowiązany  dołączyć  do 

Raportu  kwartalnego  wyodrębniona  część  dodatkową.  W  wyodrębnionej  części 

Raport musi zawierać w szczególności:
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- opis  wszystkich  czynności  Inżyniera  i  każdego  z  członków  jego  Personelu  w 

raportowanym okresie,

- porównanie  natężenia  tych  czynności  (  zaangażowania  poszczególnych  członków 

Personelu)  w  stosunku  do  planowanego  w  poprzednim  Raporcie  miesięcznym  z 

podaniem przyczyn zmiany tego zaangażowania. Opis tych czynności musi odnosić 

się do obowiązków Inżyniera wynikających z Umowy.

Raport  będzie  posiadał  dokładną  informację  na  temat  stanu  realizacji  usługi 

nadzoru:

- z  punktu  widzenia  terminów  realizacji  Kontraktu  w  stosunku  do  terminów 

zaplanowanych w Raporcie Wstępnym i 

- z  punktu widzenia  czasu trwania Umowy Inżyniera;  będzie  wskazywał  ewentualne 

zagrożenia  w  realizacji  nadzoru  związane  z  opóźnieniami  w  Kontrakcie,  (jeśli 

wystąpią). 

- stan finansowania Umowy z podziałem wynikającym z Umowy 

- zmiany w organizacji pracy Inżyniera w stosunku do Raportu Wstępnego 

- informacje o ewentualnych zmianach Umowy.

2.4.3. Raport Przejściowy (Półroczny)

Raporty Przejściowe obejmujące 6 miesięcy kalendarzowych, będą składane w terminie 

do 10 dnia miesiąca następującego po 6-u miesiącach, których dotyczy Raport. 

Raporty  Przejściowe  będą  przedkładane  od  daty  podpisania  Kontraktu.  Ale  pierwszy 

Raport Przejściowy obejmie okres: od daty podpisania Umowy do końca 6-tego miesiąca 

danego półrocza roku kalendarzowego.

Raport Przejściowy musi zawierać:

1. w odniesieniu do Umowy:

• opis  wszystkich  czynności  i  decyzji  Inżyniera  i  każdego  z  członków  jego 

Personelu w raportowanym okresie,

• porównanie natężenia tych czynności (zaangażowania poszczególnych członków 

Personelu)  w  stosunku  do  planowanego  w  poprzednim  Raporcie  (w  tym  we 

Wstępnym)  z  podaniem  przyczyn  zmiany  tego  zaangażowania.  Opis  tych 

czynności musi odnosić się do obowiązków Inżyniera wynikających z Umowy.

• Raport  będzie  posiadał  dokładną  informację  na  temat  stanu  realizacji  usługi 

nadzoru:
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a) z  punktu  widzenia  terminu  realizacji  Kontraktu  w  stosunku  do  terminu 

zaplanowanego w Raporcie Wstępnym i 

b) z  punktu  widzenia  czasu  trwania  Umowy  Inżyniera;  będzie  wskazywał 

ewentualne  zagrożenia  w  realizacji  nadzoru  związane  z  opóźnieniami  w 

Kontrakcie ( jeśli wystąpią). 

• stan finansowania Umowy z podziałem wynikającym z Umowy 

• zmiany w organizacji pracy Inżyniera w stosunku do Raportu Wstępnego 

• informacje o ewentualnych zmianach Umowy Inżyniera i zmianach w organizacji 

pracy Inżyniera w stosunku do Raportu Wstępnego

•  listę wykonanych Raportów Przejściowych i ich status

2. w odniesieniu do Kontraktu

• analizę działań przeprowadzonych przez Inżyniera:

a)w raportowanym okresie i

          b) kumulatywnie,

• informacje o postępie rzeczowym i finansowym robót (w okresie raportowanym i 

kumulatywnie)  i  o  jego  zgodności  z  pierwszym  przyjętym  Harmonogramem 

Kontraktu  i  z  Harmonogramem  Projektu  oraz  z  pierwszym  przyjętym  Planem 

Płatności 

• opis robót i dostaw  zrealizowany przez Wykonawcę  w raportowanym okresie

• Analizę  (w  tym  procentową)  wykonania  i  poniesionych  kosztów 

(kwalifikowanych  i  niekawalifikowanych  oddzielnie)  podczas  okresu 

raportowania  a  także  skumulowane  do  bieżącej  daty,  biorącą  pod  uwagę 

wskaźniki, jakie zdefiniowano we Wniosku o wsparcie przedsięwzięcia.

• Wykaz oraz status płatności to znaczy:

-oświadczeń Wykonawcy

-Przejściowych Świadectw Płatności 

a) przyjętych przez Zamawiającego

b) przyjętych przez (NFOŚiGW – lub innej instytucji pośredniczącej)

1. nieprzyjętych  przez  jakąkolwiek  z  ww.  instytucji  z  podaniem 

przyczyny  nieprzyjęcia  oraz  z  podaniem  terminów  i  sposobu 

poprawy Świadectw.
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• Prewencyjne i/lub korekcyjne działania, (jeżeli występują), informacje o 

technicznych problemach i działaniach podjętych w celu przeciwdziałania im, 

wczesne ostrzeganie o możliwych problemach, ( bhp, zachowanie jakości, 

roszczenia Wykonawcy, Zmiany do Kontraktu) szczególnie, gdy mogą one 

wpłynąć na czasowe przesunięcie ukończenia robót.

2.4.4. RAPORT KOŃCOWY Z WYKONANIA KONTRAKTU 

Raport zostanie złożony  do 15 dnia od daty ukończenia Kontraktu (rozumianej jako 

wystawienie Świadectwa Przejęcia) i będzie zawierał w szczególności:

 pełne podsumowanie wszystkich działań podjętych podczas realizacji Kontraktu 

korespondujące z OPZ 

 pełny opis prac oraz zebranie wyników (dotyczących realizacji robót) wszystkich 

Raportów 

 analizę  finansową  wykonania  Kontraktu,  z  dołączeniem  listy  wszystkich 

Świadectw  Płatności  i  uwzględnieniem  kawlifikowalności  kosztów  (tj.  z 

dokonanym podziałem na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane)

 Wykaz oraz status płatności to znaczy:

− oświadczeń  Wykonawcy

− Przejściowych Świadectw Płatności 

− przyjętych przez IZ/IP

− nieprzyjętych  przez  jakąkolwiek  z  ww.  instytucji  z  podaniem  przyczyny 

nieprzyjęcia oraz z podaniem terminów i sposobu poprawy Świadectw.

 wyniki sprawdzenia i zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej,

 zestawienie  wykonanych  obiektów wraz  z  podaniem wyposażenia,  wielkości  i 

jednostek charakterystycznych (np.: długości, średnica, przekrojów, kubatury), w 

sposób  korespondujący  z  Wnioskiem  zatwierdzonym  przez  Instytucję 

Zarządzającą,  zawierającą  koszty  realizacji  obiektów  z  uwzględnieniem źródeł 

finansowania i wyodrębnieniem struktury. 

 zestawienie  wyników  wszystkich  prób  i  wszystkich  danych  niezbędnych  do 

stwierdzenia uzyskania założonego efektu

 krytyczną  analizę  wszystkich  ważniejszych  problemów  i  podjęte  działania 

naprawcze.
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2.4.5. Raport końcowy z wykonania Umowy

Raport zostanie przedłożony Zamawiającemu do 20 dnia po dacie zakończenia umowy 

(rozumianego jako termin zakończenia wykonywania czynności objętych umową). 

Będzie zawierał:

-pełną informację  o  stanie:  wykonania  Końcowego Świadectwa Płatności  i  zwolnienia 

Zabezpieczenia należytego wykonania dla Kontraktu 

Inżynier zawrze w Raporcie zestawienie wszystkich płatności dla Kontraktu i ich status 

według takich samych zasad jak dla Raportu końcowego z wykonania Kontraktu

-informacje na temat wykonania finansowego i rzeczowego Umowy w oparciu o OPZ.

Zaakceptowany  przez  Zamawiającego  Raport  końcowy  z  wykonania  Umowy 

przyjęty Protokółem Odbioru stanowi podstawę ostatniej płatności Inżyniera.

Raporty  Inżynier  będzie  przekazywał  Zamawiającemu  w  3  egzemplarzach  w  formie 

pisemnej i wersji elektronicznej ( płyta CD) w 2 egzemplarzach. 

Inżynier będzie modyfikował format i zawartość Raportów, jeśli wynikać to będzie ze 

zmian i zaleceń Instytucji finansującej oraz z poleceń Zamawiającego. 

III. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO:

1. zapewnienie ważnego pozwolenia na budowę dla Kontraktów 

2. przekazanie Inżynierowi następujących dokumentów:

o Projektu Budowlanego (w rozumieniu Prawa Budowlanego) dla Kontraktów,

o wszystkich wymaganych decyzji  i  aprobat właściwych instytucji  i  władz (w 

tym dotyczących Projektu Budowlanego)

o i innych wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia

3. Przygotowanie  Terenu budowy,  w planowanym zakresie,  celem przekazania  go do 

dyspozycji Kierownika Budowy Wykonawcy

4. Zapewnienie  pomocy  w  załatwianiu  spraw  formalnych  w  zakresie,  gdzie  udział 

Zamawiającego  jest  przewidziany  prawem  lub  też  po  udzieleniu  mu  przez 

Zamawiającego  odpowiednich  pełnomocnictw  do  reprezentacji  formalnej  w  tej 

sprawach.

5. Dostarczenie  Inżynierowi  listy  osób  zaangażowanych  w Projekt  u  Zamawiającego 

wraz z informacją o ich obowiązkach w związku z Umową.

6. Zamawiający  udostępni  Inżynierowi  1  pokój,  mieszczący  się  przy  ul.  Stodolnej  1 

pokój nr 5, w celu prowadzenia biura Inżyniera.
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IV. KWALIFIKACJE I UPRAWNIENIA DOTYCZĄCE EKSPERTÓW 

Zgodnie z punktem 8.1.3)b) Instrukcji dla Wykonawców.
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