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1. Informacje podstawowe 
 
1.1. Projekt 

 
„Rozwój i modernizacja gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Głuchołazy”. 
Projekt Nr POIS.01.01.00-00-003/08. 

 
1.2. Przedmiot zamówienia 

 
Pełnienie funkcji InŜyniera dla Projektu: „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno – 
ściekowej na terenie gminy Głuchołazy”. 
 

1.3. Kraj Beneficjenta 
 
Rzeczpospolita Polska. 
 

1.4. Strony zaangaŜowane w Projekt  
 

1.4.1 Beneficjent Projektu 
 
„Wodociągi” Sp. z o.o., 
ul. Reymonta 12, 48-340 Głuchołazy, Polska 
będąca jednoosobową spółką Gminy Głuchołazy. 
 

1.4.1. Sektorowy Urzędnik Zatwierdzający(SUZ) 
 
Odpowiedzialny przed Komisją Wspólnot Europejskich za realizację w imieniu Rządu 
RP: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, Polska. 

 
1.4.2. Instytucja Zarządzająca (IZ) nadzorująca ogólne zarządzanie i koordynację 

Funduszu Spójności 
 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 
Pl. Trzech KrzyŜy 3/5, 00-507 Warszawa, Polska. 
 

1.4.3. Instytucja Pośrednicząca I szczebla (IPZI) 
 
Ministerstwo Środowiska 
ul. Wawelska 52/54, 00-920 Warszawa, Polska. 
 

1.4.4. Instytucja Pośrednicząca II szczebla (IPZII) - Instytucja WdraŜająca 
 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, Polska. 
 

1.4.5. Zamawiający 
 
Beneficjent Projektu odpowiedzialny za podpisanie umowy. 
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1.4.6. Partnerzy współfinansujący Projekt 

 
Unia Europejska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w 
Funduszu Spójności.  

 
1.4.7 Partnerzy współfinansujący Kontrakt 

 
Unia Europejska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w 
Funduszu Spójności.  

 
 
1.5. Opis Projektu 

 
1.5.1 Lokalizacja przedsięwzięcia 

 
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie gminy Głuchołazy naleŜącej do dwóch 
aglomeracji: Nysa i Prudnik, o powierzchni 167 km2, zamieszkałej przez 25,9 tys. 
osób. Przedsięwzięcie obejmuje miasto Głuchołazy i 14 sołectw (Burgrabice, 
Biskupów, Charbielin, Gierałcice, Jarnołtówek, Konradów, Markowice, Nowy Las, 
Nowy Świętów, Pokrzywna, Polski Świętów, Sławniowice, Skowronków, Wilamowice 
Nyskie). Poszczególne zadania obejmują realizację inwestycji na niŜej wskazanych 
obszarach: 

 
Zadanie I Markowice, Polski Świętów, Nowy Świętów, Wilamowice Nyskie, 
Zadanie II Konradów, 
Zadanie III Biskupów, Burgrabice, Sławniowice, Gierałcice, 
Zadanie IV Charbielin, Nowy Las, 
Zadanie V Jarnołtówek, Pokrzywna, 
Zadanie VI Głuchołazy, 
Zadanie VII Głuchołazy 
Zadanie VIII Głuchołazy 
Zadanie IX Sławniowice, 
Zadanie X Skowronków, 
Zadanie XI w ramach zaplanowanego w tym zadaniu systemu monitoringu 

przewidziano objęcie nim wszystkich obiektów w gminie. 
 

 
1.5.1 Cel przedsięwzięcia 

 
Celem przedsięwzięcia „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na 
terenie Gminy Głuchołazy” jest wyposaŜenie Gminy Głuchołazy w infrastrukturę 
techniczną umoŜliwiającą: 

 
• odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych zgodnie z wymogami Dyrektywy 

91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie naleŜy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, 
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• spełnienie przez aglomeracje Nysa i Prudnik (w obszarze Gminy Głuchołazy) 
wymogów Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (Nysa - RLM 
145 997 i Prudnik - RLM 45 734), 

• zapewnienie mieszkańcom gminy Głuchołazy odpowiedniej ilości i jakości wody do 
picia odpowiadającej standardom określonym w Dyrektywie 98/83/EC                 
z 3 listopada 1988 w sprawie jakości wody przeznaczonej do picia oraz 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 r. w sprawie wymagań 
dotyczących jakości wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 
poz.417). 

 
Ponadto celem przedsięwzięcia jest: 

 
• podniesienie standardu Ŝycia mieszkańców gminy, 
• zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy, 
• wzmocnienie lokalnego potencjału tworzenia miejsc pracy, 
• rozwinięcie usług, szczególnie turystycznych i agroturystycznych. 

 
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na powyŜszym terenie ma równieŜ 
istotne znaczenie ze względu na ochronę zasobów wodnych rzeki Biała Głuchołaska     
i Nysa Kłodzka, będących źródłami wody do picia dla mieszkańców gminy Nysa i 
miasta Wrocławia. 

 
1.5.2 Zadania realizowane w ramach Projektu 

 
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej 
na terenie gminy Głuchołazy” obejmuje budowę sieci wodociągowej z dosięgnikami    
o łącznej długości ok. 73 km (w tym ok. 25 km modernizacji), kanalizacji sanitarnej   
z dosięgnikami o łącznej długości ok. 97 km,  przebudowę kanalizacji ogólnospławnej  
i odprowadzenia wód opadowych oraz modernizację 1 stacji ujęcia i uzdatniania 
wody, budowę 1 ujęcia wody ze stacją wodociągową i realizację 1 dwukomorowego 
zbiornika wody oraz budowę systemu sterowania i monitoringu urządzeniami wodno-
kanalizacyjnymi. 

 
1) Zadanie Nr I – System wodociągowo - kanalizacyjny na obszarze gminy 

Głuchołazy  – zadanie 1a , w miejscowościach Markowice, Polski Świętów, Nowy 
Świętów, Wilamowice Nyskie, 

 
Zadanie obejmuje: rozbudowę sieci wodociągowej we wsiach Nowy Świętów, 
Polski Świętów, Wilamowice Nyskie, Markowice oraz budowę kanalizacji sanitarnej 
obejmującej miejscowości: Nowy Świętów, Wilamowice Nyskie, Polski Świętów, 
Markowice. 
 
Zakres rzeczowy zadania:  
• ok. 15,3 km sieci wodociągowej,  
• 1 hydroforownia,  
• ok. 14,1 km sieci kanalizacyjnej (rurociągi grawitacyjne i tłoczne), 
• 7 przepompowni. 
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2) Zadanie Nr II – System wodociągowo - kanalizacyjny na obszarze gminy 
Głuchołazy – zadanie 1b , w miejscowości Konradów, 

 
Zakres rzeczowy zadania:  
• ok. 6,6 km sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej.  

 
3) Zadanie Nr III – System wodociągowo - kanalizacyjny na obszarze gminy 

Głuchołazy – zadanie 1c, w miejscowościach Biskupów, Burgrabice, Sławniowice, 
Gierałcice. 

 
Zadanie obejmuje budowę nowych sieci wodociągowych w miejscowościach 
Sławniowice, Burgrabice, Biskupów oraz budowę kanalizacji sanitarnej 
obejmującej miejscowości Gierałcice, Sławniowice, Burgrabice i Biskupów. 

 
Zakres rzeczowy zadania:  
• ok. 35,9 km sieci wodociągowej,  
• 1 hydrofornia,  
• 7 komór redukcyjnych,  
• ok. 44,3 km sieci kanalizacyjnej (rurociągi grawitacyjne i tłoczne), 
• 12 przepompowni. 

 
4) Zadanie Nr IV – System wodociągowo − kanalizacyjny na obszarze gminy 

Głuchołazy – zadanie 1d,  w miejscowościach Charbielin, Nowy Las. 
 

Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach – Charbielin, 
Nowy Las. 
 
Zakres rzeczowy zadania:  
• ok. 5,6 km sieci kanalizacyjnej (rurociągi grawitacyjne i tłoczne),  
• 1 przepompownia.  

 
5) Zadanie Nr V – System wodociągowo − kanalizacyjny na obszarze gminy 

Głuchołazy – zadanie 1e, w miejscowościach Jarnołtówek, Pokrzywna. 
 

Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej i budowę kanalizacji sanitarnej dla 
miejscowości Jarnołtówek i Pokrzywna. 

Zakres rzeczowy zadania: 
• ok. 21,1 km sieci wodociągowej, 
• 4 hydrofornie (przebudowa 2 obiekty, budowa 2 obiekty), 
• 1 komora redukcyjna, 
• ok. 24,9 km sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej. 

 
6) Zadanie Nr VI – System wodociągowo − kanalizacyjny w Głuchołazach 

kanalizacja sanitarna i wodociągowa – zadanie 2a, 
 

Zakres rzeczowy zadania: 
• ok. 0,9 km sieci wodociągowej,  
• ok. 1,2 km sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej, 
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7) Zadanie Nr VII – System wodociągowo − kanalizacyjny w Głuchołazach 

kanalizacja deszczowa - zadanie 2b. 
 

 
Zakres rzeczowy zadania: 
• budowa kanału deszczowego ok. 0,1 km,  
• budowa kanału sanitarnego ok. 0,1 km, 
• przebudowa kanału Młynówki ok. 0,35 km, 
• likwidacja istniejących kanałów (deszczowego dn1000, sanitarnych dn300        

i dn500) ok.  0,1 km,  
• zakup i instalacja urządzenia podczyszczającego 1 kpl. 

 
Zadanie  nr 2 obejmuje budowę nowych odcinków kanałów deszczowych             
i sanitarnych oraz przebudowę istniejącej kanalizacji  deszczowej i sanitarnej. 
Istniejąca kanalizacja ogólnospławna w ul. Ligonia, ul. Wita Stwosza oraz 
ul. Kościuszki zostanie zaadaptowana na kanały odprowadzające wody opadowe 
do wylotu nr 2. W miejsce dotychczasowego kanału deszczowego dn1000 o złym 
stanie technicznym, przebiegającego przez tereny                       o 
nieuregulowanym stanie prawnym (brak moŜliwości instalacji urządzenia  
podczyszczającego) zrealizowane zostaną nowe rurociągi połączeniowe.             
W ul Kościuszki planuje się: budowę kanału deszczowego dn1000; przebudowę 
istn. Komory połączeniowej; likwidację odcinka istn. Kanału sanitarnego średnicy 
dn300 i dn500; budowę nowego kanału sanitarnego dn400 łączącego kanalizację 
sanitarną w ul. M. Curie-Skłodowskiej i Kościuszki; budowę urządzenia 
podczyszczającego o przepustowości 200dm3/s z ominięciem kanału dn1200 
zakończonego wylotem do Kanału Młynówka. Z uwagi na jego zamulenie oraz 
zasypanie rumoszem konieczne jest dokonanie przebudowy kanału Młynówki. 

 
8) Zadanie Nr VIII – Modernizacja ujęcia i SUW „Biała Głuchołaska” w 

Głuchołazach – zadanie 3a, 
 

Modernizacja obiektów będzie polegała przede wszystkim na wymianie 
wyeksploatowanego i energochłonnego wyposaŜenia. Zaplanowano ograniczenie 
wydajności ujęcia (obecnie 11.700 m3/d) oraz SUW (obecnie 8.000 m3/d) do 
poziomu gwarantującego zapewnienie dostaw wody dla całego wodociągu 
miejskiego, budowę instalacji do dozowania wapna oraz PAX-u. Proces ujmowania 
i uzdatniania wody objęty zostanie systemem sterowania i automatyki. Dodatkowo 
przewiduje się, Ŝe centralnym monitoringiem objęte zostaną wszystkie obiekty 
wymagające zasilania w energię elektryczną i mające wpływ na właściwe 
funkcjonowanie systemu. 

 
9) Zadanie Nr IX – Budowa ujęcia i SUW Sławniowice – zadanie 3b, 

 
Źródło zaopatrzenia w wodę miejscowości połoŜonych w zachodniej części gminy 
jest obiektem nowoprojektowanym. Niedobór wody w ujęciu w Gierałcicach oraz 
brak systemu zaopatrzenia w wodę w Sławniowicach, Burgrabicach i Biskupowie 
wymusił poszukiwania zasobów wody. Wywiercenie otworu rozpoznawczego       
w pobliŜu innej studni pozwoliło na uzyskanie informacji nt. dostępnej ilości i 
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jakości wody podziemnej. W związku z planowaną inwestycją wykonane zostanie 
ujęcie wody oparte na 2 (podstawowa i rezerwowa) studniach głębinowych. Na 
podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, Ŝe woda nie wymaga 
uzdatnienia. Z tego teŜ względu stacja wodociągowa składać się będzie jedynie ze 
zbiorników. Bezpieczeństwo uŜytkowników zapewnione będzie przez dezynfekcję 
wody. 

 
10) Zadanie Nr X – Budowa zbiornika wody w Skowronkowie – zadanie 3c, 
 

Z uwagi na zapewnienie ciągłości dostaw wody planuje się realizację zbiornika 
wodociągowego w Skowronkowie – na trasie tranzytu wody do Jarnołtówka. 
Zbiornik gwarantować będzie zaopatrzenie odbiorców w wodę pitną, ale równieŜ 
zagwarantuje zapas wody na cele p.poŜ. 

 
11) Zadanie Nr XI – System monitoringu i sterowania urządzeniami wodno-

kanalizacyjnymi – zadanie 3d. 
 

W ramach zadania planowana jest budowa systemu sterowania i monitoringu. 
Systemem objęte zostaną wszystkie obiekty istniejące o istotnym znaczeniu dla 
systemu wodociągowo-kanalizacyjnego tj.: 
• ujęcie „Park Leśny”, 
• ujęcie „Nowy Las”, 
• ujęcie Konradów-otwór nr 1, 
• przepompownie Karłowicza i „Lompy”, 
• komory zasuw ul. Andersa oraz ul. Jana Pawła, 
• 6 przepompowni ścieków 
 
Mierzone będą wszystkie podstawowe parametry technologiczne oraz elektryczne 
i przesyłane do centralnej sterowni zlokalizowanej na SUW „Biała Głuchołaska”. 
System umoŜliwi włączenie obiektów realizowanych w ramach Przedsięwzięcia,     
a posiadających własne systemy AKPiA. Dodatkowo umoŜliwiał  będzie rozbudowę 
w przyszłości. 
Przesył danych realizowany będzie w zaleŜności od dostępnej infrastruktury – 
kablowo lub bezprzewodowo.   
 

 
2. Definicje 
 
Na potrzeby niniejszej SIWZ przyjęto następujące definicje: 
 
• Projekt – naleŜy przez to rozumieć przedsięwzięcie współfinansowane z środków 

Funduszu Spójności Nr POIS.01.01.00-00-003/08 pn. „Rozwój i modernizacja 
gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy”, 

 
• Beneficjent – naleŜy przez to rozumieć „Wodociągi” Sp. z o.o., ul. Reymonta 12, 

48-340 Głuchołazy, Polska, będąca jednoosobową spółką Gminy Głuchołazy. 
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• InŜynier – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną  
wybraną przez Zamawiającego w drodze przetargu do wykonania usług 
przedstawionych w niniejszej SIWZ.  
Na potrzeby niniejszego postępowania w Części I SIWZ (IDW) pojęcie „InŜyniera” 
toŜsame jest z Wykonawcą, 

 
• Zadanie – oznacza jedną z umów na realizację Robót w ramach Projektu, 
 
• JRP – Jednostka Realizująca Projekt wyznaczona przez Zamawiającego,                   

współpracująca w jego imieniu z InŜynierem i Wykonawcami robót, 
 

• MAO – Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu powołany przez Zamawiającego/ 
Beneficjenta w sektorze środowiska, zatwierdzony przez SUZ, odpowiedzialny za 
prawidłową realizację dofinansowywanego Projektu, 
 

• Pomoc techniczna – Doradca JRP, którego zadaniem jest bieŜące doradztwo i 
pomoc w zarządzaniu Projektem i monitorowanie osiągania wskaźników rzeczowych, 
finansowych oraz zakładanego efektu ekologicznego. 

 
• Monitorowanie –  Proces systematycznego zbierania i analizowania informacji 

finansowych i statystycznych dotyczących wdroŜenia i realizacji Projektu, którego 
celem jest zapewnienie zgodności realizacji Projektu z wcześniej zatwierdzonymi 
załoŜeniami jego realizacji, 

 
• Wykonawca robót budowlanych – Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka 

organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, z którą Zamawiający zawrze 
kontrakt na wykonanie robót budowlanych, 
 

• Roboty – oznacza stałe i tymczasowe roboty, które mają zostać wykonane 
(włączając projekty wykonawcze, urządzenia, sprzęt, które mają być dostarczone) dla 
osiągnięcia załoŜonych celów Projektu, 

 
• Dosięgnik – naleŜy przez to rozumieć, element sieci wodociągowej lub 

kanalizacyjnej mierzony od sieci głównej do granicy posesji, 
 

• Data Rozpoczęcia, Świadectwo Przejęcia, Świadectwo Wykonania, Okres 
Zgłaszania Wad – nomenklatura FIDIC stosowana w Warunkach Kontraktowych dla 
Budowy dla robót inŜynieryjno – budowlanych projektowanych przez Zamawiającego 
– wydanie angielsko–polskie 2004 r. (tłumaczenie 1, wydania 1999 — wersja SIDIR)    
i Warunkach Kontraktowych dla Urządzeń, 

 
 
3. Cele Umowy 
 
InŜynier winien zapewnić osiągnięcie podstawowego celu, jakim jest realizacja 11 Zadań 
na roboty w ramach Projektu „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno – ściekowej na 
terenie gminy Głuchołazy” zgodnie z zakresem rzeczowym, harmonogramem realizacji, 
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wymaganiami jakościowymi i technicznymi określonymi w poszczególnych Zadaniach. Cel 
Umowy winien być osiągnięty poprzez: 
 
• pełnienie obowiązków InŜyniera dla następujących Warunków Kontraktowych FIDIC – 

Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót inŜynieryjno – budowlanych 
projektowanych przez Zamawiającego – wydanie angielsko – polskie 2004 r. 
(tłumaczenie 1, wydania 1999 – wersja SIDIR) – nazywane dalej FIDIC – czerwona 
ksiąŜka, 

 
• pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z polskim Prawem Budowlanym (zapisy Dz. 

U nr 207 z 2003 r. poz. 201b z późniejszymi zmianami), 
 
• Pomoc techniczna i wspieranie pracowników Jednostki Realizacyjnej Projekt, 

utworzonej w strukturach Beneficjenta. 
 
Szczegółowy zakres obowiązków InŜyniera zawiera pkt. 4 niniejszego opisu przedmiotu 
zamówienia. 

 
 
4. Zakres usług 
 

4.1    Zakres zadań związany z pełnieniem funkcji InŜyniera 
 
PoniŜsza tabela przedstawia dane o Zadaniach na Roboty, na których InŜynier pełnić 
będzie swoje obowiązki: 

 

Nr Zadania 
(kontraktu/obiektu/

elementu 
odrębnego 

odbioru/elementu 
rozliczenia) 

Wyszczególnienie 
(kontraktu/obiektu/elementu odrębnego 

odbioru/elementu rozliczenia) 

Warunki kontraktowe 

I System wodociągowo-kanalizacyjny na 
obszarze gminy Głuchołazy – zadanie 1a 
w miejscowościach Markowice, Polski 
Świętów, Nowy Świętów, Wilamowice Nyskie. 
− przetarg nieograniczony na roboty 

budowlane. 
II System wodociągowo-kanalizacyjny na 

obszarze gminy Głuchołazy - zadanie 1b 
w miejscowości Konradów. 
− przetarg nieograniczony na roboty 

budowlane. 
III System wodociągowo-kanalizacyjny na 

obszarze gminy Głuchołazy - zadanie 1c 
w miejscowościach Biskupów, Burgrabice, 
Sławniowice, Gierałcice. 
− przetarg nieograniczony na roboty 

budowlane. 

Warunki Kontraktowe 
dla Budowy dla robót 
inŜynieryjno - budowl. 
projektowanych przez 
Zamawiającego (FIDIC 
- czerwona ksiąŜka) 
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IV System wodociągowo-kanalizacyjny na 
obszarze gminy Głuchołazy - zadanie 1d 
w miejscowościach Charbielin, Nowy Las. 
− przetarg nieograniczony na roboty 

budowlane. 
V System wodociągowo-kanalizacyjny na 

obszarze gminy Głuchołazy – zadanie 1e 
w miejscowościach Jarnołtówek, Pokrzywna. 
− przetarg nieograniczony na roboty 

budowlane. 
VI System wodociągowo-kanalizacyjny                

w Głuchołazach kanalizacja sanitarna i 
wodociągowa - zadanie 2a.  
− przetarg nieograniczony na roboty 

budowlane. 
VII System wodociągowo-kanalizacyjny w 

Głuchołazach kanalizacja deszczowa -  
zadanie 2b.  
− przetarg nieograniczony na roboty 

budowlane. 
VIII Modernizacja ujęcia i SUW „Biała 

Głuchołaska” w Głuchołazach - zadanie 3a.  
− przetarg nieograniczony na roboty 

budowlane. 
IX Budowa ujęcia i SUW Sławniowice - zadanie 

3b. 
− przetarg nieograniczony na roboty 

budowlane. 
X Budowa zbiornika wody w Skowronkowie - 

zadanie 3c. 
− przetarg nieograniczony na roboty 

budowlane. 
XI System monitoringu i sterowania 

urządzeniami wodno-kanalizacyjnymi - 
zadanie 3d. 
− przetarg nieograniczony na roboty 

budowlane. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4.2     Zakres usług InŜyniera 

 
Od InŜyniera dla potrzeb zamówienia będzie się wymagało, aby pełnił rolę InŜyniera 
dla potrzeb Kontraktu na Roboty budowlane realizowanego zgodnie Warunkami 
Kontraktowymi FIDIC – „Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót inŜynieryjno – 
budowlanych projektowanych przez Zamawiającego” pierwsze wydanie w języku 
angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację 
InŜynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils – 
FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, oraz drugie wydanie 
angielsko-polskie 2004) oraz z przepisami polskiego Prawa budowlanego i zasadami 
wdraŜania Programu Spójności. 
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Zakres zadań InŜyniera będzie zawierał prowadzenie następujących działań na trzech 
etapach realizacji Projektu:  
 

4.2.1  I – etap: w okresie przed rozpoczęciem realizacji Zadań obejmujących Roboty: 
 
1) weryfikacja kompletności dokumentacji przedstawionej przez Zamawiającego 

związanej z zadaniami na Roboty, ze wskazaniem ewentualnych zagroŜeń 
mogących wyniknąć w trakcie realizacji Robót, 

2) weryfikacja części technicznej materiałów przetargowych na roboty budowlane 
przygotowane przez Zamawiającego, 

3) uczestnictwo w przygotowaniu odpowiedzi na pytania oraz odwołania oferentów 
dotyczących treści SIWZ na roboty budowlane. 

 
4.2.2  II – etap: podczas realizacji Zadań obejmujących Roboty: 

 
1) utrzymywanie na bieŜąco kontaktu ze wszystkimi uczestnikami Projektu, łącznie 

z Zamawiającym i Jednostką Pośredniczącą II Stopnia (NFOŚiGW), 
 

2) zarządzanie, monitorowanie i kontrola umów na Roboty pod względem 
formalnym, prawnym, technicznym, finansowym i organizacyjnym, 

 
3) informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach zaistniałych i mogących 

zaistnieć wraz z propozycją sposobów ich rozwiązywania i/lub działań 
korygujących mających na celu usuwanie takich problemów, 

 
4) egzekwowanie od Wykonawcy postanowień umów na Roboty przy współpracy     

z Zamawiającym, 
 
5) nadzór, kontrola, zapobieganie, przeciwdziałanie zagroŜeniom, monitorowanie      

i składanie sprawozdań dotyczących między innymi fizycznego i finansowego 
postępu Robót, kosztów i budŜetu, 

 
6) współpraca z Zamawiającym w przygotowywaniu niezbędnych sprawozdań, 

raportów rzeczowych i finansowych, wskaźników postępu fizycznego                    
i finansowego Robót oraz innych opracowań wymaganych przez Jednostkę 
Pośredniczącą II Stopnia, 

 
7) zatwierdzanie harmonogramu dostaw urządzeń i materiałów na plac budowy ze 

szczególnym uwzględnieniem ich kompletności, sposobu i czasu magazynowania 
oraz zgodności z projektem i/lub warunkami kontraktowymi, 

 
8) monitorowanie postępu Robót włącznie ze składaniem z nich raportów, w których 

będą wzięte pod uwagę zarówno wskaźniki fizyczne, jak i finansowe, 
 
9) zapewnienie profesjonalnego i kompetentnego nadzoru inwestorskiego nad 

prowadzonymi Robotami zgodnie z polskim Prawem budowlanym i przepisami       
z nim związanymi, 

 
10) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli 
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zgodności realizacji Robót z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej, 

 
11) sprawdzanie jakości wykonywanych Robót i wyrobów budowlanych,                    

a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych    
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

 
12) sprawdzanie i odbieranie Robót ulegających zakryciu lub zanikających, 

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń 
technicznych oraz przygotowywanie i branie udziału w czynnościach odbioru 
gotowych obiektów budowlanych i przekazywaniu ich do uŜytkowania, 

 
13) potwierdzanie faktycznie wykonanych Robót oraz usuniętych wad, 

 
14) wydawanie zgodnie z warunkami umowy na roboty Wykonawcy, kierownikowi 

budowy lub kierownikowi Robót poleceń, potwierdzonych wpisem w dzienniku 
budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagroŜeń, wykonania prób 
lub badań, takŜe 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, 

 
15) Ŝądanie od Wykonawcy, kierownika budowy lub kierownika robót dokonania 

poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych Robót, a takŜe 
wstrzymania dalszych Robót w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać 
zagroŜenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub 
pozwoleniem na budowę, 

 
16) zapewnienie nadzoru i akceptacji przeprowadzonych testów technologicznych 

rozruchów urządzeń i wyposaŜenia,  
 
17) prowadzenie i przechowywanie korespondencji z podmiotami biorącymi udział 

w realizacji umowy na Roboty ze szczególnym uwzględnieniem ostrzeŜeń, uwag 
i wniosków kierowanych do Wykonawcy mogących być dowodami w razie 
ewentualnych sporów, roszczeń Wykonawcy, katastrof budowlanych itp. 

 
18) przygotowywanie świadectw dotyczących: 

� aprobat technicznych dostaw, 
� prób materiałów i Robót, 
� ilości wykonanych Robót i przejęcia Robót, 

 
19) egzekwowanie zgodności wykonanych Robót z określonymi wymaganiami 

technicznymi i zapisami umowy na Roboty, 
 

20) prowadzenie fizycznego i finansowego rozliczenia umowy na Roboty budowlane 
zgodnie z zasadami prowadzenia rozliczeń oraz stosowanymi regulacjami dla 
projektów z Funduszu Spójności (tj.: Rozporządzenie Rady ustanawiające Fundusz 
Spójności, Podręcznik Funduszu Spójności itp.) współfinansowanych przez Unię 
Europejską, 
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21) zapewnienie dostępu do wszelkich dokumentów związanych z umową na Roboty    

i własną Umową (tj. umową InŜyniera ) oraz Terenu Budowy dla Zamawiającego, 
IZ, IP, Instytucji Pośredniczących obu stopni oraz przedstawicielom KE, 

 
22) udzielenie wsparcia Ekspertom Kluczowym, 

 

4.2.3  III – etap: podczas Okresu Zgłaszania Wad 

Po skończeniu Robót, podczas Okresu Zgłaszania Wad, lecz nie dłuŜej niŜ przewiduje 
to końcowa data Umowy, InŜynier Projektu będzie uczestniczył w nadzorowaniu 
inspekcji gwarancyjnych i rozwiązywaniu sporów. W szczególności, zadania te 
zawierają: 
 
1) egzekwowanie usuwania wad przez Wykonawcę, 
 
2) sprawdzenie Końcowego Oświadczenia Wykonawcy i wydanie Świadectwa 

Wykonania, 
 
3) przygotowanie i wydanie Końcowego Świadectwa Płatności, 
 
4) czynny udział w rozwiązywaniu sporów zgodnie z warunkami umowy na Roboty, 

 
4.2.4 W szczególności InŜynier będzie: 
 

Występował jako Inspektor Nadzoru zgodnie z polskim Prawem budowlanym. 
Dodatkowo powinien organizować nadzorcze narady koordynacyjne wymagane do 
efektywnego nadzoru budowy i  administrowania umową na Roboty tj. kontroli 
jakości, monitoringu postępu i kosztów jak równieŜ kontraktowe administrowanie 
Robót obejmujące przynajmniej następujące czynności: 

 
1) sprawdzanie i potwierdzanie czy Wykonawca mobilizuje i dostarcza na budowę 

całe wyposaŜenie i dostawy zidentyfikowane w umowie na Roboty, 
 
2) pełny nadzór inwestorski nad Robotami, ze szczególnym uwzględnieniem 

polskiego Prawa budowlanego i innych odnośnych regulacji prawnych. Nadzór 
musi być prowadzony przez zespół Ekspertów kluczowych, którzy posiadają 
odpowiednie uprawnienia wymagane przez polskie Prawo budowlane (jeśli 
wymagane), 

 
3) monitorowanie postępu Robót, 

 
4) organizowanie wraz z Zamawiającym cyklicznych narad koordynacyjnych oraz 

przygotowanie notatek w celu umoŜliwienia podejmowania decyzji o kaŜdym 
zagadnieniu, które wpływa na postęp Robót, sporządzanie protokołów ze spotkań, 

 
5) wydawanie okresowych raportów postępu Robót, 
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6) weryfikacja i analiza dokumentów wykonawczych sporządzanych przez 
Wykonawcę z komentarzami dla Zamawiającego (jeŜeli wystąpi taka potrzeba), 
jeśli chodzi o zgodność (lub niezgodność) z Umową na Roboty, 

 
7) wprowadzanie klarownego systemu archiwizacji zmian dokumentacji 

powykonawczej (w trakcie realizacji), do wglądu przez Zamawiającego, 
 

8) weryfikacja i przeglądanie rysunków roboczych Wykonawcy zawierających zmiany, 
zatwierdzanie robót zamiennych, dodatkowych i uzupełniających, 

 
9) ustalanie i określanie wartości Robót zgodnie z Umową na Roboty, wystawianie 

Przejściowych Świadectw Płatności, 
 
10) sprawdzanie kompletności dokumentów odbiorowych umoŜliwiających uzyskanie 

pozwolenia na uŜytkowanie o ile będzie taka potrzeba, 
 

11) przeprowadzanie regularnych inspekcji Terenu Budowy sprawdzających jakość 
wykonania i materiałów zgodnie z Zadaniem oraz dobrą praktyką inŜynierską, 

 
12) zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń oraz dostaw 

mających być wbudowane, jak zaplanował to Wykonawca, sprawdzanie jakości 
dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, certyfikatów itd., w celu uniknięcia 
uŜycia materiałów uszkodzonych lub nie mających polskich certyfikatów, 

 
13) organizowanie dodatkowych testów jakości przez specjalistyczne instytuty, jeŜeli 

jest to niezbędne, 
 

14) sprawdzanie poprawności certyfikatów, ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, 
praw własności itd., za które Wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie                  
z warunkami umowy na Roboty, 

 
15) zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania Robót, włączając w to roboty  

tymczasowe zaproponowane przez Wykonawcę, 
 

16) rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, które mogą okazać 
się niezbędne lub poŜądane podczas lub w następstwie wykonywania Robót, 

 
17) szacowanie i weryfikowanie Robót dodatkowych uzupełniających i zamiennych, 

zaproponowanych przez Wykonawcę, w zakresie wartości fizycznych i 
finansowych, 

 
18) przygotowywanie protokołów konieczności i z negocjacji, 

 
19) uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących zakresu i wartości 

Robót oraz wbudowanych materiałów i urządzeń, 
 

20) negocjowanie z Wykonawcą i pisemne rekomendowanie Zamawiającemu na 
bieŜąco wszystkich Robót spoza harmonogramu, 
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21) podejmowanie decyzji (za aprobatą Zamawiającego) dotyczących wyodrębnienia 
kosztów wartości kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie wytycznych 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska                 i Gospodarki Wodnej. 
Wydawanie Wykonawcy dyspozycji, dotyczących kwalifikowalności kosztów lub 
innych wartości dla potrzeb sporządzania Rozliczeń, 

 
22) InŜynier w porozumieniu z Zamawiającym dokona klasyfikacji powstałego           

w wyniku inwestycji majątku trwałego, klasyfikując go zgodnie z obowiązującą 
klasyfikacją rodzajową środków trwałych. Całkowita wartość inwestycji wykazana 
w Świadectwach Płatności musi odpowiadać wartości powstałych środków 
trwałych oraz części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych przekazanych 
Zamawiającemu, 

 
23) przeniesienie wartości inwestycji na powstałe w jej wyniku środki trwale nastąpi 

na etapie wydania Świadectwa Przejęcia oraz Świadectwa Wykonania. InŜynier 
przed wystawieniem pierwszego Przejściowego Świadectwa Płatności uzgodni z 
Zamawiającym sposób rozliczania robót uwzględniający powstałe lub mogące 
powstać środki trwałe, 

 
24) w przypadku interwencji osób trzecich, których interes prawny został naruszony w 

związku z prowadzonymi Robotami: określenie sposobu rozwiązania powstałego 
sporu, a po przedstawieniu Zamawiającemu               i uzyskaniu akceptacji 
Zamawiającego, udzielenie odpowiedzi osobie trzeciej; wydawanie stosownych 
instrukcji Wykonawcy oraz poinformowanie Zamawiającego o rozwiązaniu 
powstałego problemu, 

 
25) nadzorowanie testów oraz zlecanie i przeglądanie instrukcji przygotowanych przez 

Wykonawcę do ułatwienia przejęcia urządzeń, 
 

26) przejrzenie, ocena kompletności oraz zgodności dokumentacji powykonawczej ze 
stanem istniejącym i dostarczenie jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją 
dotyczącą nadzorowanych Robót, 

 
27) egzekwowanie opracowania przez Wykonawcę instrukcji eksploatacji               i 

konserwacji urządzeń oraz schematów ideowych i dostarczenie ich                w 
uzgodnionej ilości egzemplarzy do Zamawiającego, 

 
28) przeprowadzenie odbioru końcowego Robót i sporządzenie Świadectwa Przejęcia, 

Listy Usterek i innych dokumentów związanych z warunkami kontraktu, 
 

29) skompletowanie dokumentacji Wykonawcy i oświadczeń wymaganych przez 
odpowiednie uregulowania, 

 
30) ścisła współpraca z nadzorami : autorskim, archeologicznym i geologicznym,  

 
31) ocenianie i rozstrzyganie, w zakresie zgodnym z warunkami kontraktu na roboty, 

wszelkich roszczeń lub dyskusji kontraktowych i problemów narastających 
podczas Robót, zapobieganie sporom i opóźnieniom, gdy jest to wykonalne, 

 



Część III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia 

 

Pełnienie funkcji InŜyniera dla Projektu pn.: „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy” 
Zadanie Nr XII-Nadzór nad robotami budowlanymi.                                                                                                       17 
 

 
 

32) kontrola Wykonawcy, Ŝe zapewnia realizację Robót zgodnie z odpowiednimi 
wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 
4.2.5 Pomimo tak szerokiego zakresu uprawnień i obowiązków InŜynier Projektu 

nie będzie miał prawa do: 
 
1) wprowadzania jakichkolwiek poprawek do podpisanych umów na Roboty, 

 
2) zwolnienia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań lub odpowiedzialności 

zawartych w podpisanych umowach na Roboty, 
 

3) zgody na ograniczenie zakresu Robót lub przekazanie Robót Wykonawcy innemu 
niŜ ten, który został wskazany w podpisanej umowie na Roboty. 

 
 
4.3     Wsparcie JRP przy planowaniu, organizacji i zarządzaniu Projektem 
 

1. W zakresie współpracy z InŜynierem i prowadzenia kontraktów wg FIDIC: 
 

1) pomoc w bieŜącym zarządzaniu i administrowaniu umowami zawieranymi       
w ramach realizacji Projektu, ocena zgodności prowadzenia robót z zapisami   
w kontraktach wg standardów FIDIC, 

 
2) ciągłe monitorowanie i informowanie Beneficjenta o wszystkich wstępnych i 

przewidywanych problemach oraz proponowanie działań zapobiegawczych 
lub/i naprawczych mających na celu ich usunięcie, 

 
3) wsparcie JRP w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych podczas koordynowania 

kontraktów. 
 

2. W zakresie monitoringu i sprawozdawczości: 
 

1) przegląd i ocena istniejącego systemu monitorowania i kontroli projektu pod 
względem technicznym, finansowym, organizacyjnym i czasowym, 

 
2) przegląd i ocena istniejących procedur raportowania i planowania 

stosowanych przez JRP, 
 
3) przygotowanie zaleceń dotyczących ulepszenia istniejącego systemu 

monitorowania i kontroli, a takŜe procedur raportowania i planowania jako 
rezultat wspomnianego powyŜej przeglądu, 

 
4) opracowanie procedur monitorowania, sprawozdawczości i planowania dla 

właściwej realizacji zadań przez JRP, 
 
5) bieŜące wsparcie dla JRP w raportowaniu i planowaniu rzeczowego                   

i finansowego postępu projektu, 
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6) przygotowanie, raz w roku w okresie realizacji projektu, do Audytu 
Zewnętrznego zgodnie z wymaganiami Funduszu Spójności, 

 
3. W zakresie rozliczenia projektu (zarządzanie finansowe): 
 

1) przegląd i ocena istniejących procedur stosowanych przez JRP w zakresie 
zarządzania finansowego projektem, 

 
2) opracowanie zaleceń zmian słuŜących udoskonaleniu procedur stosowanych 

przez JRP w zakresie zarządzania finansowego, w tym procedur płatności 
wykonawcom, procedur związanych z przygotowaniem wniosków o środki 
finansowe do Instytucji WdraŜającej i Komisji Europejskiej, procedur 
związanych z aktualizacją planu finansowego i planu przepływów finansowych 
projektu, 

 
3) identyfikowanie (potencjalnych i występujących) zagroŜeń dla właściwego 

wdroŜenia projektu w obszarze mechanizmów finansowych, kontrolnych, 
sprawozdawczości i monitorowania, w tym systemu księgowości projektu, 

 
4) dokonanie przeglądu i oceny istniejącego systemu księgowości w celu 

stwierdzenia jego zgodności z wymaganiami IP II (NFOŚiGW), 
 
5) opracowanie zaleceń zmian, które powinny być wprowadzone do stosowanego 

systemu księgowości jako rezultat powyŜszego przeglądu do stosowania przez 
JRP, 

 
6) bieŜące wspieranie JRP w zakresie zarządzania finansowego i księgowości 

m.in. pomoc w prawidłowym kwalifikowaniu kosztów Projektu (zgodność z 
wytycznymi FS, MF), 

 
4. Udostępnienie JRP odpowiednich narzędzi informatycznych umoŜliwiających 

kompleksową wymianę informacji potrzebnych do zarządzania, monitoringu           
i sprawozdawczości Projektu. 
 

      
4.4      Obowiązki Zamawiającego w zakresie współpracy z Wykonawcą 
 

1. Dostarczenie wszelkiej wymaganej dokumentacji związanej z realizacją 
zamówienia tj.  
1) projekty budowlane wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i prawomocnymi 

decyzjami administracyjnymi, w tym operaty terenowo-prawne, geotechniczne 
badanie podłoŜa projekty wykonawcze, przedmiary robót i kosztorysy 
inwestorskie, zbiorcze zestawienia kosztów, specyfikacje techniczne wykonania 
i odbioru robót, 

2) część kosztową, opracowaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego, pozwalającą na 
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wydzielenie wszystkich grup kosztów, składających się na zaplanowany zakres 
robót, w postaci tabel elementów scalonych, 

3) podpisane umowy z wykonawcami robót budowlanych, 
 
 

5. Logistyka i rozkład w czasie  
 

5.1 Lokalizacja przedsięwzięcia 
 

        Funkcje związane z wykonywaniem umowy pełnione będą na terenie budowy oraz        
w Biurze InŜyniera w Głuchołazach. 
InŜynier jest zobowiązany do włączenia w zakres swoich obowiązków 
krótkoterminowe wyjazdy wynikające ze spotkań i uzgodnień prowadzonych z 
Instytucją Pośredniczącą II Stopnia. Wyjazdy będą się odbywały na koszt InŜyniera. 
NaleŜy przyjąć, Ŝe w ciągu kaŜdego roku odbędą się dwa jednodniowe wyjazdy. 
 
 

5.2 Okres trwania umowy 
 
Termin realizacji umowy określa się na okres: od dnia podpisania umowy, do dnia 
zakończenia najdłuŜej trwającego Zadania na roboty budowlane, wydłuŜone o okres 
gwarancji i rękojmi na te roboty budowlane, nie dłuŜej jednak niŜ do dnia 
30.06.2014 r. 
 
 

6 Wymagania 
 

6.1    Personel InŜyniera 
 
1. InŜynier dla wykonania swoich obowiązków na wszystkich Zadaniach na Roboty 

ustanowi zespół ekspertów obejmujący inŜynierów branŜowych zdolnych do 
prowadzenia powierzonych zadań i uprawnionych do prowadzenia nadzoru 
inwestorskiego zgodnie z polskimi przepisami Polskiego Prawa Budowlanego oraz       
w zgodzie z postanowieniami decyzji pozwoleń na budowę i warunkami 
szczególnymi kontraktów na roboty. 

 
2. Biorąc pod uwagę powyŜsze InŜynier powinien ocenić swoje ogólne potrzeby               

i zatrudnić zespół wystarczający do wykonania wszystkich obowiązków 
wymienionych w niniejszym Zakresie Wymagań. 

 
3. InŜynier winien posiadać kluczowy personel składający się z co najmniej                    

z następujących osób: 
 
1) Ekspert Nr 1 – 1 osoba: Kierownik zespołu – InŜynier Rezydent, 

niniejsza osoba musi posiadać następujące kwalifikacje: 
• wykształcenie wyŜsze, 
• co najmniej 7 lat doświadczenia zawodowego w bezpośrednim zarządzaniu 

inwestycjami budowlanymi, 
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Przez doświadczenie zawodowe, naleŜy rozumieć faktyczny okres pełnienia 
funkcji InŜyniera Rezydenta lub Kierownika zespołu. 

• doświadczenie w pełnieniu funkcji InŜyniera Rezydenta lub Kierownika 
Zespołu co najmniej jednego zakończonego i rozliczonego zadania w 
sektorze wodno-ściekowym realizowanym w oparciu o warunki kontraktowe 
FIDIC (lub równowaŜne), o wartości nadzorowanych robót nie mniejszej niŜ 
20.000.000,00 mln PLN netto (słownie: dwadzieścia milionów złotych), 
 

2) Ekspert Nr 2 – 1 osoba: Specjalista ds. obmiarów, niniejsza osoba musi 
posiadać następujące kwalifikacje: 
• co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego jako specjalista w zakresie 

kosztorysowania, wykonywania obmiarów i rozliczania robót w tym co 
najmniej 1 rok pracy w zespole InŜyniera, 

• doświadczenie w rozliczaniu robót budowlano – montaŜowych w sektorze 
wodno ściekowym, sporządzania raportów i sprawozdań finansowych przy 
co najmniej jednym zakończonym i rozliczonym projekcie o wartości robót 
nie mniejszej niŜ 10.000.000,00 PLN netto (słownie: dziesięć milionów 
złotych), 
 

3) Eksperci Nr 3, Nr 4 i Nr 5 – 3 osoby : Inspektorzy Nadzoru – specjaliści 
w zakresie robót instalacyjnych i sieci sanitarnych, kaŜda z tych osób 
musi posiadać następujące kwalifikacje: 
• co najmniej 5 (inŜynier), 7 (technik) lat doświadczenia jako Kierownik 

budowy lub Kierownik robót branŜowych lub Inspektor Nadzoru, robót 
sanitarnych, 
Przez doświadczenie zawodowe jako Kierownik budowy lub Kierownik robót 
branŜowych lub Inspektor Nadzoru, naleŜy rozumieć faktyczny okres 
pełnienia tych funkcji. 

• doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami sanitarnymi w co 
najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę sieci kanalizacji sanitarnej 
lub burzowej lub oczyszczalni ścieków lub stacji uzdatniania wody o 
wartości robót nie mniejszej niŜ 10.000.000,00 PLN netto (słownie: dziesięć 
milionów złotych). 

• uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – bez 
ograniczeń, wydanych na podstawie ustawy - Prawo budowlane oraz 
rozporządzenia Ministra Transportu  i Budownictwa z 28 kwietnia 2006 r. w 
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, 
poz. 578 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów i są nadal waŜne. 
 

4) Ekspert Nr 6 – 1 osoba : Inspektor Nadzoru – specjalista w zakresie 
robót konstrukcyjno-budowlanych, niniejsza osoba musi posiadać 
następujące kwalifikacje: 
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• co najmniej 5 (inŜynier), 7 (technik) lat doświadczenia jako Kierownik 
budowy lub Kierownik robót branŜowych lub Inspektor Nadzoru, robót 
budowlanych, 
Przez doświadczenie zawodowe jako Kierownik budowy lub Kierownik robót 
branŜowych lub Inspektor Nadzoru, naleŜy rozumieć faktyczny okres 
pełnienia tych funkcji. 

• uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej – bez ograniczeń, wydanych na podstawie 
ustawy - Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Transportu i 
Budownictwa z 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub 
odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów i są nadal waŜne. 
 

5) Ekspert Nr 7 – 1 osoba : Inspektor Nadzoru – specjalista w zakresie 
robót drogowych, niniejsza osoba musi posiadać następujące kwalifikacje: 
• co najmniej 5 (inŜynier), 7 (technik) lat doświadczenia jako Kierownik 

budowy lub kierownik robót branŜowych lub Inspektor Nadzoru, robót 
drogowych, 
Przez doświadczenie zawodowe jako Kierownik budowy lub Kierownik robót 
branŜowych lub Inspektor Nadzoru, naleŜy rozumieć faktyczny okres 
pełnienia tych funkcji. 

• uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej – bez ograniczeń, wydanych na podstawie 
ustawy - Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Transportu i 
Budownictwa z 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub 
odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów i są nadal waŜne. 
 

6) Ekspert Nr 8 – 1 osoba : Inspektor Nadzoru – specjalista                      
w zakresie robót, sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych                                       
i elektroenergetycznych, niniejsza osoba musi posiadać następujące 
kwalifikacje: 
• co najmniej 5 (inŜynier), 7 (technik) lat doświadczenia jako Kierownik 

budowy lub kierownik robót branŜowych lub Inspektor Nadzoru robót sieci, 
instalacji    i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 
Przez doświadczenie zawodowe jako Kierownik budowy lub Kierownik robót 
branŜowych lub Inspektor Nadzoru, naleŜy rozumieć faktyczny okres 
pełnienia tych funkcji.  

• uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych – bez ograniczeń, wydanych na podstawie ustawy - 
Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 
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28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub odpowiadające im 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które 
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i są 
nadal waŜne. 
 

4. InŜynier powinien dostarczyć swoim ekspertom niezbędne wsparcie i pomoc 
techniczną ze strony innych specjalistów, która moŜe być niezbędna do właściwego 
wdroŜenia Umowy i wykonania Kontraktu na Roboty (np. dodatkowi inspektorzy 
nadzoru w innych branŜach (drogowo/mostowej, uprawniony geodeta, radca 
prawny, hydrogeolog, specjalista ds. telekomunikacji, specjalista ds. automatyki, 
obmiarowania, ekspert p/poŜ., inŜynier materiałowy, specjalista ds. ochrony placu 
budowy, administratorzy, informatycy, sekretarki, kierowcy itp.). Ponadto InŜynier 
dla wypełnienia warunków Umowy musi zapewnić odpowiednie usługi tłumaczy w 
celu efektywnej realizacji Umowy (w przypadku podmiotu zagranicznego). Koszty 
operacyjne i wynagrodzenie całego personelu muszą być zawarte w cenie oferty. 

 
5. Podczas nieobecności jakiegokolwiek Eksperta kluczowego, wynikającej z okresu 

wakacyjnego lub choroby, InŜynier ma zapewnić zastępstwo krótkoterminowe, na 
cały okres załoŜonej pracy eksperta dla uniknięcia opóźnień w realizacji robót 
kontraktowych. Takie zastępstwo będzie zaproponowane uprzednio na piśmie wraz     
z CV do zaaprobowania przez Zamawiającego. 

 
6. Wszyscy specjaliści InŜyniera muszą być wolni od potencjalnego konfliktu 

interesów w zakresie powierzonych im zadań. NaleŜy zwrócić uwagę na zakaz 
zatrudniania w charakterze specjalistów pracowników administracji publicznej 
Rzeczpospolitej Polskiej oraz pracowników Zamawiającego. 

 
 
6.2    Zakwaterowanie i wynagrodzenie personelu InŜyniera 

 
W okresie trwania Umowy InŜynier na własny koszt i ryzyko przeprowadzi rozpoznanie 
warunków panujących w Głuchołazach i na placu budowy oraz zagwarantuje dla 
swojego personelu, w ramach oferowanej ceny ryczałtowej następujące pozycje: 
 
1) koszty administracyjne zatrudnienia ekspertów, koszty związane z dojazdem  

do pracy tak w Polsce jak i z/do kraju macierzystego, zakwaterowanie, diety, 
urlop, ubezpieczenie medyczne i inne wydatki związane z zatrudnieniem ekspertów 
InŜyniera, 

2) transport lokalny na plac budowy, 
3) inne świadczenia wynikające z przepisów i obowiązków wykonywanych na 

budowie.  
 
 

6.3    Biuro i sprzęt InŜyniera 
 
1. InŜynier załoŜy i będzie utrzymywać przez cały czas wykonywania Robót biuro 

InŜyniera w Głuchołazach, wyposaŜone w sposób zapewniający prawidłową 
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realizację Umowy. Biuro InŜyniera będzie dostępne w czasie godzin pracy, 
przewidzianych w Zadaniach. Rezydent wraz ze swoim zespołem będzie dostępny 
dla stron kontraktów w wymiarze niezbędnym do prawidłowej realizacji usługi 
InŜyniera.  

 
2. Biuro będzie odpowiednio umeblowane i wyposaŜone w sprzęt biurowy  

i telekomunikacyjny zapewniający zespołowi InŜyniera dostęp do linii, 
telefonicznych, faksu, internetu. Biuro InŜyniera będzie wyposaŜone w stosowną 
do ilości personelu ilość komputerów, drukarek, kserokopiarek, skanerów, 
aparatów fotograficznych i innego sprzętu niezbędnego do wykonywania 
obowiązków opisanych w niniejszym Zakresie Wymagań. Zamawiający nie 
przewiduje dostarczania, Ŝadnego sprzętu ani zapewniania jakichkolwiek 
pomieszczeń dla InŜyniera w ramach Kontraktu na Roboty.  

 
3. Koszt, wynajęcia, wyposaŜenia i utrzymania biura (wraz z opłatami za media, 

czynsz i połączenia telefoniczne) jak równieŜ wszelkie koszty związane z zakupem, 
ubezpieczeniem i eksploatacją niezbędnych środków transportu będą pokryte przez 
InŜyniera. 

 
4. Koszt ubezpieczenia biura i jego wyposaŜenia od ognia i kradzieŜy poniesie 

InŜynier. 
 
 
7 Raportowanie 
 

7.1 Wymagania odnośnie raportów 
 

1. InŜynier dostarczy następujące raporty dotyczące realizacji Zadań na Roboty 
Budowlane (osobno dla kaŜdego z Zadań na Roboty Budowlane), oraz realizacji 
Umowy: 

 
1) Raport Wstępny, w ciągu 30 dni od daty podpisania Umowy, uwzględniający: 

a) uwagi i komentarze dotyczące dokumentacji dostarczonej przez 
zamawiającego, 

b) szczegółową metodykę i organizację realizacji usług, 
c) kompletną listę zespołu InŜyniera, 
d) wzory dokumentów, które będą obowiązywały w trakcie realizacji Robót, w 

tym format Raportów (Miesięcznych, Kwartalnych oraz Końcowego), 
uwzględniający wymagania KE, 

e) procedury i zasady BHP, 
 

2) Raporty Miesięczne, w ciągu 14 dni kalendarzowych po zakończeniu kaŜdego 
miesiąca, uwzględniające: 
a) informacje o postępie robót oraz prac projektowych, wymaganych 

kontraktem do wykonania przez wykonawcę Robót, 
b) specyfikację robót wykonanych w okresie sprawozdawczym, 
c) wykaz kosztów poniesionych przez wykonawcę Robót wraz prognozą do 

daty Przejęcia Robót, 
d) inne informacje i dane, 
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e) plan pracy InŜyniera na następny okres sprawozdawczy. 
 

3) Raporty Kwartalne, do 14 dnia kaŜdego pierwszego miesiąca po zakończeniu 3 
miesięcznego okresu którego dotyczy Raport. Raport winien obejmować 
szczegółowy opis działań i decyzji InŜyniera w okresie objętym Raportem oraz 
plan pracy na następne 3 miesiące. Ponadto Raport winien zawierać: 
a) stan zaawansowania rzeczowego i finansowego Robót  od początku ich 

realizacji oraz w okresie sprawozdawczym, 
b) opis zagroŜeń w realizacji Robót i propozycje działań zaradczych. 

 
4) Raporty Roczne, sporządzone w ciągu 28 dni po zakończeniu roku 

kalendarzowego, zawierające podsumowanie głównych działań Wykonawcy 
oraz postępu robót i stanu finansowego poszczególnych zadań, 

   
5) Końcowy Raport, sporządzony w ciągu 28 dni po wystawieniu Końcowego 

Świadectwa Płatności, zawierający pełne obszerne podsumowanie 
wykonywanych czynności podczas realizacji zamówienia, w szczególności 
powinien zawierać: 
a) zestawienie wyników Raportów Miesięcznych, 
b) analizę finansową wykonania Zadania na Roboty, 
c) analizę problemów, które wystąpiły w trakcie realizacji Robót. 

 
 

2. Dodatkowo InŜynier zobligowany będzie do sporządzania wszelkich innych 
raportów wymaganych przez Zamawiającego lub Instytucję Pośredniczącą II 
szczebla.  

 
 

7.2 Przedkładanie i zatwierdzanie raportów 
 

1. Raporty będą przedkładane: 
 

a) Zamawiającemu - w dwóch (2) egzemplarzach w języku polskim jak równieŜ  
w wersji elektronicznej; 

b) Instytucji Pośredniczącej II szczebla - w jednym (1) egzemplarzu w języku 
polskim, jak równieŜ w wersji elektronicznej po zatwierdzeniu treści raportów 
przez Zamawiającego. 

 
2. Zamawiający powiadomi InŜyniera w terminie do 30 dni kalendarzowych od 

otrzymania raportu o jego przyjęciu lub odrzuceniu z podaniem przyczyn 
odrzucenia. InŜynier zweryfikuje raport w ciągu 7 dni od otrzymania uwag. JeŜeli 
Zamawiający nie przekaŜe InŜynierowi na piśmie Ŝadnych uwag w terminie 30 dni 
kalendarzowych od otrzymania raportu, raport ten będzie uwaŜany za przyjęty 
przez Zamawiającego. 

 
 

8 Inne wymagania Zamawiającego 
 



Część III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia 

 

Pełnienie funkcji InŜyniera dla Projektu pn.: „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy” 
Zadanie Nr XII-Nadzór nad robotami budowlanymi.                                                                                                       25 
 

 
 

Umowa będzie zarządzana zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 
określającym przepisy ogólne ustanawiające Fundusz Spójności oraz rozporządzeniem 
Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8.12.2006 ustanawiającym szczegółowe zasady 
wykonywania rozporządzenia Rady(WE) nr 1083/2006, Decyzją Komisji Europejskiej, 
Prawem Polskim, oraz międzynarodowymi przepisami obowiązującymi Zamawiającego. 
 
InŜynier będzie odpowiedzialny za informowanie wszystkich zaangaŜowanych stron,  
Ŝe działania podejmowane w ramach Projektu są finansowane przez Program UE Fundusz 
Spójności zgodnie z obowiązującymi wytycznymi uwzględniającymi wymagania Instytucji 
Zarządzającej a takŜe wymaganiami wynikającymi z rozporządzenia Komisji (WE) nr 
1828/2006 z dnia 8.12.2006 w zakresie promocji projektów finansowanych z Funduszu 
Spójności. 
 
Na osiągnięcie celu postawionego w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia ma 
wpływ: 
• postęp w realizacji celów określonych w Decyzji Komisji Europejskiej, 
• nieprzekroczenie budŜetu. 

 
 

9 Postanowienia końcowe 
 
Zamawiający, w przypadku otrzymania negatywnej Decyzji Komisji Europejskiej i nie 
otrzymania środków finansowych na sfinansowanie Projektu „Rozwój i modernizacja 
gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Głuchołazy” zgodnie z zakresem 
rzeczowym , określonym w pkt 4.1 niniejszego OPZ   (Zakres zadań związany z 
pełnieniem funkcji InŜyniera), zastrzega sobie moŜliwość zmniejszenia zakresu 
niniejszej umowy, a w konsekwencji stosownego zmniejszenia wynagrodzenia naleŜytego 
Wykonawcy. 
 

 


