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1 INFORMACJE PODSTAWOWE 

1.1 Definicje 
Roboty  roboty stałe i tymczasowe, które mają być wykonane jako roboty 

budowlane lub łącznie z projektem budowlanym i wykonawczym, 

dostawami sprzętu i urządzeń dla zrealizowania Projektu.  

Żółta książka FIDIC        oznacza to żółtą książkę – warunki kontraktu dla urządzeń oraz 

Projektowania i budowy dla urządzeń elektrycznych i 

mechanicznych oraz robót inżynieryjnych budowlanych 

projektowanych przez wykonawcę  - czwarte wydanie angielsko-

polskie niezmienione 2008 z erratą- SIDIR (Tłumaczenie pierwszego 

wydania z 1999r).   

OPZ:  opis przedmiotu zamówienia cz. III SIWZ 

IDW :                                         Instrukcja dla Wykonawcy cz. I SIWZ 

Projekt:  przedsięwzięcie o nazwie pn. „ Rozbudowa i modernizacja 

oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz rozbudowa  i modernizacja 

sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji 

Olesno” nr POIiŚ .02.03.00-00-0305/17 , współfinasowane ze 

środków FS w ramach POIiŚ. 

Jednostka Realizująca Projekt: ( JRP ) jednostka wyznaczona przez Zamawiającego do 

zarządzania, nadzoru i kontroli nad wdrażaniem Projektu. 

Zamówienia na Roboty: oznacza zadania wymienione i opisane w niniejszym OPZ. 

Określenia Zamówienia na Roboty, Kontrakty na Roboty, Zadania 

używane w niniejszym OPZ są zamiennie i tożsame i oznaczają 

Zamówienia na Roboty zlecane w ramach Projektu. 

Okres Zgłaszania Wad:  okres wynikający z Warunków Kontraktowych na Zamówień dla 

Roboty. 

Wykonawca:  podmiot określony jako Wykonawca w Umowie W niniejszym 

dokumencie określenie Wykonawca jest używane zamiennie z 

określeniem „Pomoc Techniczna”, „Inżynier”, „Inżynier Nadzoru ”. 

          Eksperci Kluczowi :                 Eksperci którzy muszą spełniać wymagania wyspecyfikowane w             

                                                             IDW  stanowiącej część SIWZ. 

Umowa :  umowa/ kontrakt / między Zamawiającym a Wykonawcą wraz z 

dokumentami wymienionymi w Umowie jako jej integralne części. 

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

 

2 ZAKRES RZECZOWY PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Projekt pod względem realizacyjnym podzielono  na zadania na roboty budowlane, które 

prowadzone będą wg. Wytycznych żółtej książki FIDIC oraz kontrakty zawarte na podstawie umów na 

roboty budowlane w oparciu o Dokumentację Projektową  Zamawiającego. 
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       Tabela nr 1 

Lp. Nazwa zadania UWAGI 

1. 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. 
Gorzowskiej w Oleśnie 

 
Zadanie zakończone  

2. 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 
przyłączem przy ul. Budowlanych w Oleśnie 

Zadanie zakończone  

3. 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 
Opolskiej i Stobrówki w Oleśnie 

Kontrakt na roboty budowlane wg 
dokumentacji Zamawiającego 

4. 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 
Kluczborskiej w Oleśnie 

Kontrakt na roboty budowlane wg 
dokumentacji Zamawiającego 

5. 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 
Rolniczej w Oleśnie 

Kontrakt na roboty budowlane wg 
dokumentacji Zamawiającego 

6. 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 
Wesołej w Oleśnie 

Kontrakt na roboty budowlane wg 
dokumentacji Zamawiającego 

7. 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 
Targowej w Oleśnie 

Kontrakt na roboty budowlane wg 
dokumentacji Zamawiającego 

8. 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 
Chopina w Oleśnie 

Kontrakt na roboty budowlane wg 
dokumentacji Zamawiającego 

9. 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 
Kolejowej w Oleśnie 

Roboty budowlane , wg FIDIC 
żółta książka 

10. 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 
Sądowej, Murka i Sienkiewicza w Oleśnie 

Kontrakt na roboty budowlane wg 
dokumentacji Zamawiającego 

11. 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 
Klonowej i Lipowej oraz budowa sieci 
wodociągowej łączącej ul. Klonową - Lipową z 
ul. Kluczborską w Oleśnie 

 
Kontrakt na roboty budowlane wg 

dokumentacji Zamawiającego 

12. 
Budowa sieci wodociągowej w Oleśnie przy ul. 
Lompy, ul. Mostowej, ul. Małe Przedmieście, 
ul. Słowackiego i ul. Krasickiego. 

 
Zadanie zakończone  

13. 
Budowa sieci wodociągowej w Oleśnie przy w 
ul. Minkusa i ul. Wachowskiej 

Zadanie zakończone  

14. 
Budowa wodociągu w ul. M.C. Skłodowskiej w 
Oleśnie 

Kontrakt na roboty budowlane wg 
dokumentacji Zamawiającego 

15. 
Budowa wodociągu w ul. Częstochowskiej w 
Oleśnie 

Zadanie w trakcie realizacji  

16. 
Modernizacja kanalizacji sanitarnej  metodą 
bezwykopową w ul. Małe Przedmieście, Pieloka 
i Mostowa w aglomeracji Olesno 

 
Roboty budowlane , wg FIDIC 

żółta książka 

17. 
Rozbudowa i  modernizacja oczyszczalni 
ścieków w Oleśnie 

Roboty budowlane , wg FIDIC 
żółta książka 
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2.1 Opis zadań dla sieci  wodno-kanalizacyjnych 
 

Zadania nr 1 , 2 , 12, 13 w Tabeli nr 1 zostały wykonane przez podmiot upoważniony Gminę Olesno, 

zadanie nr 15 jest w trakcie realizacji przez Zamawiającego  – zadaniem Wykonawcy jest rozliczyć   te 

zadania we wszystkich dokumentach Projektu zgodnie z wymaganiami określonymi przy realizacji 

zadań z dofinansowaniem POIiś . 

Zadanie nr 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Opolskiej i Stobrówki w Oleśnie 

Przedmiotem inwestycji będzie budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Oleśnie w ul. Opolskiej i 

Stobrówki . Projekt obejmuje budowę sieci głównej i przyłącza do istniejących budynków 

znajdujących się na trasie budowanej kanalizacji . W ramach inwestycji realizowana będzie sieć 

główna oraz odgałęzienia : 

 do granicy nieruchomości lub w przypadku uzasadnionym względami technicznymi do 

pierwszej studzienki inspekcyjnej w granicach nieruchomości,  

 oraz budowa przepompowni sieciowej i przepompowni przydomowych 

Zakres robót w ramach inwestycji : 

1. budowa kanałów grawitacyjnych o średnicach od DN 160 do DN 200 wraz z niezbędną 

infrastrukturą towarzyszącą (studnie kanalizacyjne, studnia wodomierzowa i poboru wody itd.;) oraz 

odcinkami należącymi do sieci zgodnie z SzOOP – długość ok. 564,10 mb 

2. budowa przewodów tłocznych o średnicach od Dn 63 do DN 90 – długość ok. 487,9 mb 

3. budowa przepompowni ścieków z komorą zasuw DN 1500 - 1 szt. wraz z niezbędnymi przyłączami 

4. Przepompownie przydomowe - 3 sztuki 

Na rozpatrywanym terenie występuje zabudowa jednorodzinna wolnostojąca, siedliskowa. Z uwagi 

na pofałdowanie terenu zaprojektowano system grawitacyjno-tłoczny. W obecnej chwili ścieki z 

gospodarstw domowych odprowadzane są do bezodpływowych zbiorników jedno lub 

wielokomorowych ( szamba ). 

 

Zadanie nr 4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kluczborskiej w Oleśnie 

 

Przedmiotem inwestycji będzie budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Oleśnie w ul. Kluczborskiej. 

Z uwagi na pofałdowanie terenu zaprojektowano system grawitacyjno-tłoczny. Projektowaną sieć 

lokalizuje się w pasie drogi krajowej nr 11 oraz poza pasem drogi na terenie działek przylegających do 

drogi. Włączenie zaprojektowanej kanalizacji nastąpi do istniejącej już części kanalizacji w ul 

Kluczborskiej. 

W ramach inwestycji realizowana będzie sieć główna oraz odgałęzienia: 

1. Budowa kanałów grawitacyjnych o średnicach od DN 150 do DN 200 z wraz z niezbędną 

infrastrukturą towarzyszącą (studnie kanalizacyjne, studnia wodomierzowa i poboru wody itd.;) oraz 

odcinkami należącymi do sieci zgodnie z SzOOP – długość ok. 860,90 mb, 

2. budowa kanałów  tłocznych o średnicach DN 90 – długość ok. 221,0 mb,  

3. budowa przepompowni ścieków ze zbiornikiem 1500 - 2 sztuki wraz z niezbędnymi przyłączami 
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W chwili obecnej z terenu, który nie jest wyposażony w sieć kanalizacyjną ścieki odprowadzane są do 

szamb a sporadycznie do  przydomowych oczyszczalni ścieków. Na terenie występuje zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna  i usługowo-biurowa.  

 

 Zadanie nr 5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rolniczej w Oleśnie 

 

Przedmiotem inwestycji będzie budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Oleśnie w ul. Rolniczej. 

W ramach inwestycji będzie realizowana sieć główna oraz przyłącza do poszczególnych budynków 

znajdujących się na trasie budowanej sieci. Z uwagi na ukształtowanie zaprojektowano system 

kanalizacji grawitacyjnej.  Zakres robót będzie polegał na budowie kanałów grawitacyjnych o 

średnicach od DN 150 do DN 200 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (studnie 

kanalizacyjne itd; ) oraz odcinkami należącymi do sieci zgodnie z SzOOP – długość ok. 515,60 mb.  

Projektowana sieć będzie służyć dla odprowadzana ścieków sanitarnych z budynków 

mieszalnych i obiektów biurowych. Zrzut ścieków będzie następował do projektowanego kanału DN 

200 przy ul. Rolniczej i dalej do istniejącej kanalizacji w ul. Targowej. Obecnie ścieki z posesji 

odprowadzane są do przydomowych zbiorników bezodpływowych. 

 

Zadanie nr 6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wesołej w Oleśnie 

 

Przedmiotem inwestycji będzie budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wesołej w Oleśnie. 

Projekt obejmuje budowę sieci główniej oraz przyłączy do posesji. Ze względu na ukształtowanie 

terenu zaprojektowano system grawitacyjno-tłoczny. W ramach inwestycji realizowana będzie sieć 

główna oraz odgałęzienia do pierwszej studzienki na terenie posesji. 

Zakres robót w ramach inwestycji: 

1.budowa kanałów grawitacyjnych o średnicach od DN 160 do DN 200 wraz z niezbędną 

infrastrukturą towarzyszącą (studnie kanalizacyjne, studnie rozpr., trójnik itd; ) oraz odcinkami 

należącymi do sieci zgodnie z SzOOP – długość ok. 300,70 mb; 

2. budowa kanałów tłocznych o średnicach DN 90 – długość ok. 141,9 mb; 

3. budowa przepompowni ścieków wraz z komorą zasuw - 1 sztuka wraz z niezbędnymi przyłączami. 

Projektowana sieć będzie służyła odprowadzeniu ścieków sanitarnych z budynków mieszkalnych.  

Zrzut ścieków będzie następował do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ul.  Częstochowskiej 

Na terenie występuje zabudowa jednorodzinna wolnostojąca. 

 

Zadanie nr 7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Targowej w Oleśnie  

 

Inwestycja będzie polegała na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Targowej w Oleśnie. Zakres 

robót będzie obejmował budowę kanałów grawitacyjnych o średnicach od DN 150 do DN 200 wraz z 

niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (studnie kanalizacyjne itd; ) oraz odcinkami należącymi do 

sieci zgodnie z SzOOP - długość ok. 737 mb 

 Na rozpatrywanym terenie występuje zabudowa jednorodzinna wolnostojąca. Ścieki z posesji 

odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych.  

 

Zadanie nr 8. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chopina w Oleśnie 

 

Przedmiotem inwestycji będzie budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chopina w Oleśnie. Zakres 

robót będzie obejmował budowę kanałów grawitacyjnych o średnicach od DN 150 do DN 200 wraz z 
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niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (studnie kanalizacyjne itd; ) oraz  odcinkami należącymi do 

sieci zgodnie z SzOOP - długość ok. 330,2 mb. Z uwagi na ukształtowanie zaprojektowano system 

kanalizacji grawitacyjnej. 

Na terenie występuje zabudowa mieszkaniowa i biurowo-usługowa. Ścieki z posesji odprowadzane są 

do zbiorników bezodpływowych.  

 

Zadanie nr 9. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Oleśnie 

 

Przedmiotem inwestycji będzie zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej 

w Oleśnie. Program Funkcjonalno -Użytkowy  obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 

odgałęzieniami i przyłączami do posesji. Ze względu na ukształtowanie terenu zaprojektowano 

system grawitacyjno-tłoczny.  

 

Zakres robót : 

1. budowa kanałów grawitacyjnych o średnicach od DN 160 do DN 200 z niezbędną infrastrukturą 

towarzyszącą (studnie kanalizacyjne itd; ) oraz odcinkami należącymi do sieci zgodnie z SzOOP - 

długość ok. 1 450,00 mb 

2. budowa kanałów tłocznych o średnicach DN 90 z materiałów PE HD - długość ok. 350,00 mb 

3. budowa pompowni ścieków 1 sztuka wraz z niezbędnymi przyłączami  

Po stronie wschodniej ulicy znajduje się zabudowa jednorodzinna, zaś po stronie zachodniej tereny 

linii kolejowej. W chwili obecnej ścieki odprowadzane są zbiorników bezodpływowych. 

 

Zadanie nr 10. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sądowej, Murka i Sienkiewicza w Oleśnie 

 

Przedmiotem inwestycji będzie budowa  sieci kanalizacji w ul. Sądowej, Murka i Sienkiewicza w 

Oleśnie. Projekt obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej i przyłącza do posesji. Na 

rozpatrywanym terenie zaprojektowano system kanalizacji grawitacyjnej. Zakres robót w ramach 

inwestycji będzie polegał na budowie kanałów grawitacyjnych o średnicach od DN 160 do DN 200 

wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (studnie kanalizacyjne, studnie rewizyjne itd; ) oraz 

odcinkami należącymi do sieci zgodnie z SzOOP - długość ok. 146 mb. Na terenie występuje 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna, obiekty usługowo-handlowe, linia kolejowa 

(ul. Sienkiewicza) szkoła ( ul. Sądowa ) . W chwili obecnej z posesji ścieki odprowadzane są do 

zbiorników bezodpływowych.  

 

Zadanie nr 11. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej i Lipowej oraz budowa sieci 

wodociągowej łączącej ul. Klonową - Lipową z ul. Kluczborską w Oleśnie 

 

Inwestycja będzie polegała na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej i Lipowej oraz budowie 

sieci wodociągowej łączącej ul. Klonową - Lipową z ul. Kluczborską w Oleśnie. Projekt obejmuje 

uzupełnienie i rozszerzenie istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Ze względu na 

ukształtowanie terenu zaprojektowano system kanalizacji grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami do 

pierwszej studzienki na terenie posesji .Zakres robót będzie obejmował budowę kanałów 

grawitacyjnych o średnicach od DN 160 do DN 200 z  wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą 

(studnie kanalizacyjne, studnia wodomierzowa i poboru wody itd.;) oraz  odcinkami należącymi do 

sieci zgodnie z SzOOP – długość ok. 314,80 mb.  
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W ramach budowy sieci wodociągowej zakres robót będzie obejmował budowę kanałów 

wodociągowych z rur PE o średnicach od DN 32 do DN 180 wraz z niezbędną infrastrukturą, 

studzienki wodociągowe – długość ok. 662,20 mb       

Projektowaną sieć wodociągową i kanalizacyjną lokalizuje się w pasie drogi gminnej i poza pasem 

ulic.                          

Na terenie występuje zabudowa jednorodzinna, usługowa, obiekty ZOZ Olesno (ul. Klonowa)  

 

Zadanie nr 14. Budowa wodociągu w ul. M.C. Skłodowskiej w Oleśnie 

Przedmiotem inwestycji będzie budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. M.C. Skłodowskiej w 

Oleśnie. W chwili obecnej istnieje sieć wodociągowa z rur azbesto-cementowych które należy 

wymienić na nową sieć.  Projekt obejmuje budowę sieci wodociągowej z rur PE oraz przyłączy 

znajdujących się na trasie budowanego wodociągu. Umieszczenie przewodów zaprojektowano w 

pasie drogowym drogi gminnej i częściowo drogi powiatowej. 

Zakres robót przewidzianych w ramach inwestycji: 

1.budowa sieci wodociągowych z rur o średnicach od DN 90 - DN 110 wraz z niezbędną 

infrastrukturą, studzienki wodociągowe - długość ok. 392 mb 

2. budowa przyłączy wodociągowych DN 32, należącymi do sieci zgodnie z SzOOP- długość ok. 237 

mb 

 

Zadanie nr 16. Modernizacja kanalizacji sanitarnej  metodą bezwykopową w ul. Małe Przedmieście, 

Pieloka i Mostowa w aglomeracji Olesno 

 

Zadanie będzie polegało na zaprojektowaniu i wykonaniu robót polegających na renowacji kanałów 

kamionkowych metodą rękawa utwadzonego dokonując wcześniej szczegółowej weryfikacji stanu 

technicznego przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji PFU z dołączoną inwentaryzacją 

kanałów za pomocą kamery na nośniku elektronicznym . Kanały należy wyczyścić do stanu 

umożliwiającego ich renowację. Z Zamawiającym należy uzgodnić sposób wykonania renowacji 

kanałów i parametrów zastosowanych materiałów. Na odgałęzieniach przewiduje się zastosowanie 

profili kapeluszowych. Zakres inwestycji obejmuje modernizację kanalizacji sanitarnej metodą 

bezwykopową rur o średnicach od DN 200 do DN 500 - długość ok. 688 mb. 

 

2.2 Rozbudowa i  modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie 
 

Zadanie obejmuje roboty budowlane związane z projektowaniem, rozbudową i modernizacją 

oczyszczalni ścieków m.in. w zakresie budowy i przebudowy istniejącego ciągu mechanicznego i 

biologicznego oczyszczania ścieków wraz z niezbędnymi wyburzeniami ist. obiektów  a także 

doposażeniu w niezbędne urządzenia i systemy oraz wymianę zużytych elementów dot. 

- krat, pompowni, sitopiaskownika, pompowni II° ścieków przy ul. Mostowej;  

- dwóch ciągów technologicznych oczyszczalni ścieków przy ul. Stobrówki do których należą:  

biologiczny reaktor  przepływowy,  osadnik wtórny, komora zagęszczania i stabilizacji tlenowej 

osadów,  

- stacji dmuchaw, pompowni recyrkulacyjnej ścieków; przepompowni odcieku, stacji dawkowania 

koagulantu,  stacji odwadniania i higienizacji osadu, hydroforni, garażu, wiaty wraz z placem 

składowania osadu i poletkami osadu, dróg dojazdowych, budynków laboratorium i kotłowni, 

instalacji grzewczej kotłowni, rurociągu tłocznego ścieków z pompowni centralnej na ul. Mostowej do 

oczyszczalni wraz z instalacja sterujacą, likwidacji istniejącej stacji zlewczej ścieków dowożonych przy 
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ul. Mostowej  i wykonanie nowej stacji zlewczej na oczyszczalni ścieków wraz z wyposażeniem oraz 

budowę instalacji fotowoltaicznej i solarnej.  

Inwestycja będzie realizowane w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy pn. „Rozbudowa i 

modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie wraz z budową rurociągu tłocznego”. Poniżej 

wskazano ogólny opis zakresu  prac do wykonania w Projekcie do których między innymi należy : 

2.2.1 Budynek krat , pompowni ścieków surowych I° , węzła mechanicznego podczyszczania 

ścieków oraz  pompowni ścieków II° przy ul.Mostowej w Oleśnie. 

Należy zmienić układ pracy istniejących urządzeń tj. pompowni i krat mechanicznych przy ul. 

Mostowej w Oleśnie, ze względu na uwarunkowania terenowe. W tym celu należy wykorzystać 

istniejące obiekty i urządzenia tj. budynek krat i przepompownię ścieków . Po przebudowie praca 

tych urządzeń wyglądać ma następująco: 

 Kraty: Ścieki surowe doprowadzone będą do budynku krat, w którym przewiduje się 
wymianę istniejących krat na nowe, tego samego typu. Do transportu skratek proponuje 
się wykorzystać przenośnik ślimakowy wspólny dla obu krat.  

 Pompownia: Następnie ścieki doprowadzone zostaną do istniejącej pompowni ścieków, 
która dzięki wykorzystaniu komory rezerwowej będzie pełniła funkcje pompowni I i II 
stopnia. Każda z komór zostanie wyposażona w 3 pompy pracujące w układzie dwóch 
pracujących i jednej rezerwowej.   

 Sitopiaskownik: W pierwszym stopniu, ścieki po usunięciu grubszych zanieczyszczeń 
pływających, tłoczone będą na projektowany sitopiaskownik zlokalizowany w 
bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego budynku krat od strony południowej. 
Sitopiaskownik i kraty umieszczone będą w budynku wykonanym z lekkiej konstrukcji 
stalowej z obudową z płyt warstwowych. Budynek będzie wyposażony w instalację 
wodno-kanalizacyjną i wentylację mechaniczną podłączoną do biofiltra, celem usunięcia 
substancji złowonnych. Do biofiltra zostanie również podłączona instalacja wentylacyjna 
z budynku krat. Budynek wykonany będzie w sposób umożliwiający swobodny dostęp do 
zainstalowanych urządzeń i prowadzenie prac remontowych. 

  Pompownia II°: Ścieki pozbawione zanieczyszczeń do 3 mm i zawiesin łatwo opadających 
spływać będą do komory przepompowni II-go stopnia i dalej tłoczne będą na 
oczyszczalnię przy ul. Stobrawki. 

 

2.2.2 Reaktor  biologicznego oczyszczania ścieków. 

Należy zaprojektować i wybudować reaktor biologiczny oczyszczanie ścieków osadem czynnym  
niskoobciążonym pracującym w systemie przepływowym w układzie  defosfatacja - denitiyfikacja - 
nitiyfikacja. Przepustowość węzła biologicznego oczyszczania ścieków ma wynosić: Qśrd = 2500 m3/d 
; Qmaxd = 5500 m3/d. W skład reaktora biologicznego wchodzić będą dwa ciągi komór osadu 
czynnego; w każdym ciągu należy wydzielić komorę – defosfatacji, denitryfikacji i nitiyfikacji z pełnym 
wyposażeniem w urządzenia towarzyszące każdej komory. 
 
1. Wymagana minimalna pojemność komór osadu czynnego: Vcz = 4000 m3, w tym pojemność komór 
defosfatacji powinna wynosić Vcz min = 400 m3 i nie więcej niż 600m3 (dla dwóch komór). Średni czas 
przetrzymania ścieków w komorze defosfatacji powinien wynosić ok. 2,5h (dla 100% recyrkulacji 
zewnętrznej). 
 

2.2.3 Osadniki wtórne. 
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Należy wykonać remont istniejących  dwóch  osadników wtórnych radialnych o przepływie 
pionowym. Osadnik wtórny czynny – wykonanie podgrzewania bieżni, koryt odpływowych , 
zgarniaczy osadu, deflektory. Osadnik wtórny rezerwowy należy wyposażyć w system do odbioru 
ścieków oczyszczonych, usuwania ciał pływających, usuwania zasedymentowanego osadu czynnego, 
recyrkulowania oddzielonego osadu czynnego, usuwania osadu nadmiernego oraz podgrzewaną 
bieżnię. Ścieki z komór osadu czynnego odpływają do osadnika wtórnego, gdzie są klarowane. 
Zasedymentowany osad jest zgarniany do leja i stąd odpływa do pompowni recyrkulacyjnej i dalej 
recyrkulowany do komory defosfatacji, a jego nadmiar jest usuwany jest poprzez pompownię osadu 
nadmiernego do komory zagęszczania i tlenowej stabilizacji osadu. 

 
2.2.4 Komory zagęszczania i stabilizacji osadów nadmiernych. 

 
Zadaniem węzła obróbki osadu nadmiernego jest zagęszczenie i tlenowa stabilizacja, osadów. W 
skład wchodzą komory stabilizacji tlenowej osadu i zagęszczania osadu – szt. 2.. 
Osad nadmierny ma trafiać w sposób ciągły do komór stabilizacji tlenowej i grawitacyjnego 
zagęszczania osadów Następuje tutaj stabilizacja tlenowa i zagęszczanie grawitacyjne osadu 
nadmiernego. Ciecz nadosadowa odpływa systemem przelewów do kanalizacji, a zagęszczony osad 

jest podawany pompą osadową do stacji odwadniania i higienizacji osadu. Wykonawca powinien 
przewidzieć system rurociągów i zasuw do podawania osadu z zagęszczacza bezpośrednio na 
urządzenie do odwadniania osadu. 

 

2.2.5 Stacja odwadniania i higienizacji osadów ustabilizowanych tlenowo. 

Zadaniem tego węzła jest odwodnienie i higienizacja osadów ustabilizowanych W skład węzła 
wchodzą nasypujące obiekty: 

1. Urządzenie do odwadniania osadu która zlokalizowana będzie w nowym budynku 
technicznym. 

2. Instalacja do higienizacji osadów wapnem. 
3. Kontener systemu hakowego lub bramowego o pojemności min. 5 ton na osad odwodniony, 

zlokalizowany w przeznaczonym na ten cel w dobudowanej wiacie pełnej. 

 
2.2.6 Wiata na składowanie osadu odwodnionego. 

Wiatę na osad odwodniony i higienizowany  należy wykonać z płyt warstwowych wykonanych 
zgodnie z normą PN-EN 14509. Wiata powinna być wyposażona w bramę rolowaną oraz szyny 
umożliwiające ewakuacje kontenera spod wiaty. Wymagana powierzchnia wiaty min. 800m2. 

 
2.2.7 Stacja dmuchaw. 

Dmuchawy zlokalizować w pobliżu reaktora biologicznego przepływowego.  

W celu uzyskania maksymalnej optymalizacji energetycznej układu napowietrzania oraz dla 

zapewnienia realizacji wszystkich wymaganych w odniesieniu do systemu napowietrzania funkcji 

technologicznych należy zastosować  wysoko oszczędne innowacyjne dmuchawy promieniowe  z  

silnikiem  synchronicznym, dwubiegunowym, z wirnikiem  z magnesami stałymi, prądu 

sinusoidalnego na łożyskach powietrznych, z systemem rozruchu i sterowania wydajnością  za  

pośrednictwem  przemiennika wysokiej częstotliwości  prądu sinusoidalnego lub równoważne 

energooszczędne.  

2.2.8 Pompownia recyrkulacyjna osadu. 
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Należy zaprojektować przebudowę istniejącej pompowni recyrkulacyjnej osadu jako komory 

recyrkulacji ścieków osadników wtórnych do komory osadu czynnego oraz osadu z osadników 

wtórnych do komór stabilizacji tlenowej i zagęszczania. Wymiary istniejącej komory wynoszą 3,5x3,5x 

4,0 m ( dług.x szer x głębokość ) .Należy zaprojektować montaż nowych pomp wirowych do 

recyrkulacji osadu – 2 szt  i do usuwanie osadu do komór stabilizacji zagęszczania osadu – 2 szt. wraz 

z rurociągami tłocznymi.. Pompy. do recyrkulacji osadu o wydajności 200 m3/h każda i wysokości 

podnoszenia 10,0 m sł. H2O. Rurociąg tłoczny każdej z pomp wyposażony w zasuwę odcinającą i 

zawór zwrotny. Pompy do transportu  osadu nadmiernego o wydajności 40 m3/h każda i wysokości 

podnoszenia 15,0 m sł. H2O. Rurociąg tłoczny każdej z pomp wyposażony w zasuwę odcinającą i 

zawór zwrotny. Pompownia przykryta  betonowa pokrywą z włazami montażowymi oraz kominkami 

wentylacyjnymi . Należy przewidzieć możliwość demontażu pokrywy górnej pompowni. 

2.2.9 Pompownia odcieków 

Należy zaprojektować przebudowę istniejącej pompowni odcieków, która odbierać będzie odcieki z 

komór stabilizacji tlenowej i zagęszczania, urządzeń do odwadniania osadu. .Należy zaprojektować 

montaż nowych pomp zatapialnych do transportu odcieków – 2 szt.  Rurociąg tłoczny pomp 

wyposażony w zasuwę odcinającą i zawór zwrotny. Pompownia przykryta betonowa pokrywą z 

włazami montażowymi oraz kominkami wentylacyjnymi . 

2.2.10 Stacja koagulantu. 

Należy zaprojektować i wybudować stację  do końcowego lub symultanicznego strącania fosforu lub 
leczenia „chorób" osadu czynnego. Zbiornik umieścić w budynku stacji odwadniania osadu. 
Minimalna powierzchnia pomieszczenia 9,0 m2. Podłoga w pomieszczeniu powinna być wykonana z 
płytek posadzkowych chemoodpornych, przeciwpoślizgowych i posiadać wpust kanalizacyjny. Należy 
wykonać instalację do dozowania koagulantów żelazowych oraz glinowych kwaśnych i zasadowych. 

  
 
2.2.11 Hydrofornia wody technologicznej 

Należy zaprojektować przebudowę istniejącej pompowni zasilającej filtry Dyna-Sand OXY na 
pompownię ścieków oczyszczonych i poddanych procesom: filtracji mechanicznej (filtr 
samoczyszczący o dokładności filtracji 300 mikronów) i dezynfekcji przy pomocy lampy UV .Należy 
zaprojektować montaż nowych pomp do przesyłania ścieków oczyszczonych podanych procesom 
filtracji i dezynfekcji na potrzeby: stacji odwadniania osadu, mycia obiektów  technologicznych oraz 
podlewania roślin. Pompy  o wydajności min. 10 m3/h każda i wysokości podnoszenia 60,0 m sł. H2O. 
Przy doborze pomp należy uwzględnić zapotrzebowanie urządzenia do odwadniania osadu na cele 
technologiczne. Rurociąg tłoczny  z pomp wyposażony w zasuwę odcinającą i zawór zwrotny. 
Pompownia przykryta betonowa pokrywą z włazami montażowymi oraz kominkami wentylacyjnymi. 
 
2.2.12 Budynek laboratorium. 

Należy przebudować istniejący budynek laboratorium . Jest to budynek I-kondygnacyjny  wykonany w 
technologii tradycyjnej z cegły klasy 150 murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej. Ściany 
poddasza z bloczków PGS. Dach dwuspadowy , wyższy nad częścią laboratoryjną , niższy nad częścią 
biurowo-socjalną. Pokrycie dachu płytami warstwowymi. Wymiary budynku 20,0 x 10,0 m o 
powierzchni zabudowy 200 m2 i kubaturze 1080 m3. Budynek podzielony jest na dwie części : jedna o 
wymiarach 14,4 x 10,0 m to część laboratoryjna druga o wymiarach 5,6 x 10,0 z biurowa z 
pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi. Docelowo w budynku laboratoryjnym  znajdować się ma: 

 pokój kierownika , 
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 rozdzielnia elektryczna, 

 pokój analityczny , 

 pokój wagowy , 

 magazyn odczynników chemicznych, 

 sterowania,  

 magazyn sprzętu gospodarczego, 

 zaplecze socjalne dla obsługi oczyszczalni, w tym węzeł sanitarny i pokój obsługi. 
Węzeł sanitarny (szatnie i umywalnia) należy wykonać zgodnie z przepisami BHP. Zapewnić brak 
krzyżowania się ścieżek brudnych i czystych. W razie konieczności budynek laboratorium należy 
rozbudować. 

 
2.2.13 Budynek kotłowni. 

Należy przebudować istniejący budynek kotłowni . Jest to budynek I-kondygnacyjny wykonany w 
technologii tradycyjnej z cegły klasy 150 murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej. Ściany 
poddasza z bloczków PGS. Dach dwuspadowy , wyższy nad częścią laboratoryjną , niższy nad częścią 
biurowo-socjalną. Pokrycie dachu płytami warstwowymi. Wymiary budynku 9,0 x 12 m o powierzchni 
zabudowy 120,5 m2 i kubaturze 652 m3. Budynek podzielony jest na dwie części: jedna o wymiarach 
w osi 6,0 x 9,0 m to część socjalna z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi, druga o identycznych 
wymiarach to pomieszczenie kotłowni wraz z węzłem sanitarnym dla obsługi. 
 Docelowo w budynku kotłowni znajdować się ma: 

 pomieszczenie kotłowni z węzłem sanitarnym , 

 część socjalna z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi. 
Węzeł sanitarny (szatnie i umywalnia) należy wykonać zgodnie z przepisami BHP, w szczególności 
wykonać szatnię odzieży własnej, przechodnią umywalnię z natryskiem  min. 2 stanowiska )  i WC 
oraz szatnię odzieży roboczej. Zapewnić brak krzyżowania się ścieżek brudnych i czystych. Należy 
przebudować schody do pomieszczeń na I-szym piętrze dostosowując je do obowiązujących 
przepisów i norm.  
 
2.2.14 Poletka osadowe. 

 Należy wykonać remont istniejących osadowych – 9 kwater na terenie oczyszczalni ścieków. 

Powierzchnia poletek osadowych ok. 1280 m2. Zakres prac remontowych każdej z kwater obejmował 

będzie : 

- usunięcie istniejących warstw filtracyjnych i uszkodzonych elementów prefabrykowanych ścian 

poletek, 

- wykonanie w-wy uszczelniającej dno z folii polietylenowej o grubości 3,0 mm, 

- położenie dwóch ciągów drenarskich z rur DN 100 PVC perforowanych ze spadkiem min. 0,2 % w 

kierunku studzienki odbierającej odcieki,  

- wykonanie warstw filtracyjnych z kruszywa o grubości min. 0,6 m, 

- montaż nowych elementów prefabrykowanych ścianek w miejsce uszkodzonych  .     

2.2.15 Instalacja fotowoltaiczna. 

Należy wybudować i podłączyć do sieci energetycznej instalację fotowoltaniczną o mocy min. 60 kW . 

2.2.16 Zasilanie oczyszczalni. Instalacje elektryczne. 
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Istniejące zasilanie oczyszczalni ścieków jest niewystarczające na pokrycie mocy zapotrzebowania w 
energię elektryczną, w związku z tym należy wymienić istniejące stacje transformatorowe słupową na 
nowe o większej o mocy 200kVA każda . Kabel zasilający należy dobrać odpowiednio do 
zainstalowanej mocy na oczyszczalni ścieków. Kabel zasilający zostanie wprowadzony do rozdzielni 
głównej RG zlokalizowanej w budynku socjalno-technicznym. Z rozdzielni RG zostaną wyprowadzone 
obwody zasilające poszczególne rozdzielnie obiektowe, z których będą zasilane poszczególne 
urządzenia. 
Każde urządzenie technologiczne powinno posiadać własną szafkę przyłączeniową wykonaną z 
materiałów odpornych na warunki środowiskowe panujące na oczyszczalni ścieków z wyłącznikiem 
remontowym oraz przełącznikiem wyboru sterowania „zdalne - 0 - manualne" i sygnalizatorami stanu 
pracy. Szafki przymocowane będą przy urządzeniach na konstrukcji wsporczej wykonanej z stali 
nierdzewnej. 
W rozdzielniach głównych i obiektowych z zainstalowanymi przemiennikami częstotliwości należy 
zainstalować urządzenia do wentylacji lub w przypadku nadmiernego wydzielania ciepła należy 
zamontować klimatyzację szafy rozdzielczej. 
Należy zapewnić zasilanie rezerwowe dla istniejących obiektów:   

- przy ul. Mostowej w Oleśnie , 

- przy ul. Stobrówki  w Oleśnie. 

Zasilanie rezerwowe powinno zapewniać możliwość pracy wszystkich urządzeń  niezbędnych do 

prawidłowego funkcjonowania w/w obiektów. Zasilanie rezerwowe powinno włączać się 

automatycznie w przypadku spadku lub zaniku napięcia zasilania podstawowego dla obiektu przy ul. 

Mostowej w Oleśnie. Dla obiektu przy ul. Stobrówki należy przewidzieć możliwość ręcznego 

włączania zasilania rezerwowego przez obsługę . 

Zastosowane kable zasilające i sterownicze powinny posiadać rezerwę umożliwiającą zwiększenie 

przesyłu prądu lub sygnałów.  

 

2.2.1 Sieci technologiczne, sieci miedzyobiektowe, elektroenergetyczne, sterownicze, 

sygnalizacyjne i wod-kan oraz systemy pomiarów i automatyki. 

Rurociągi technologiczne , sieci międzyobiektowe oraz instalacje wod -kan. należy zaprojektować z 
PP, stali nierdzewnej 1.4301, PE lub PCV jako obiekty szczelne. Rurociągi sprężonego powietrza 
należy wykonać ze stali nierdzewnej co najmniej 1.4301. Rurociągi wody i ścieków ułożyć poniżej 
strefy zamarzania. Kable zasilające ułożyć w ziemi zachowując przepisowe odległości pomiędzy 
instalacjami. 
System pomiarowy i monitorujący 
Na obiektach oczyszczalni należy przewidzieć minimum: 

 ciągły pomiar ilości ścieków oczyszczonych z błędem pomiarowym max. 5% -1kpl. 

 ciągły pomiar temperatury i pH ścieków oczyszczonych z błędem pomiarowym max. 5% - 
1kpl. 

 ciągły pomiar stężenia tlenu w komorach osadu czynnego z błędem pomiarowym max. 5% - 
2kpl. 

 ciągły pomiar stężenia tlenu w komorze stabilizacji - 1 kpl. 

 ciągły pomiar potencjału redox w komorach osadu czynnego z błędem pomiarowym max. 5% 
- 6 kpi. 

 pomiar czasu pracy urządzeń 

 ciągły pomiar poziomu wypełnienia w pompowni i zbiornikach - 5 kpl. 

 ciągły pomiar gęstości w komorze stabilizacji 

 czujnik metanu, amoniaku i siarkowodoru, włączający automatycznie wentylację 
mechaniczną w stacji odwadniania i w budynku mechanicznego podczyszczania ścieków - 
2kpl.; 
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 należy wykonać monitoring całej oczyszczalni za pomocą kamer. 

 Czujniki poziomu cieczy w przepompowni głównej oraz pozostałych przepompowniach 
 
Sygnały 
Przewidzieć sygnalizację lokalną i przesyłową do dyspozytorni . Normalne stany pracy oznaczać sy-
gnalizacją świetlną a stany awaryjne dodatkowo akustyczną .Należy zbierać sygnały pracy i awarii 
wszystkich urządzeń. 
 
Automatyka 
W dyspozytorni zlokalizowana będzie stacja komputerowa wraz oprogramowaniem do wizualizacji i 
sterowania procesami technologicznymi. System sterowania i wizualizacji spełniać będzie wymogi 
PFU. Archiwizacja pracy urządzeń będzie archiwizowana, przez co najmniej 90 dni. 
Połączenia między urządzeniami pomiarowymi a sterownikami będą się komunikowały za pomocą 
sieci ModBus lub Ethernet. Wszystkie kable sygnalizacyjne z urządzeń pomiarowych muszą być 
ekranowane oraz dostosowane do warunków środowiskowych panujących na oczyszczalni ścieków. 
Na terenie oczyszczalni zostaną zainstalowane kamery, z których sygnał wizyjny zostanie 
przekazywany i archiwizowany do dyspozytorni. Do monitoringu terenu zostanie przewidziana osob-
na stacja wraz z monitorem niezależna od systemu komputerowego części technologicznej. 

 
2.2.2 Punkt zlewny ścieków dowożonych i osadów na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. 

Stobrówki. 

 
Stacja zlewcza ścieków dowożonych o przepustowości 100 m3/h spełni wymogi Rozporządzenia Mi-
nistra Infrastruktury z 17.10.2002 - DzU. Nr 188, poz.: 1576. Wóz asenizacyjny zamierzający dokonać 
zrzutu ścieków lub osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków podłącza wąż spustowy do 
przyłącza strażackiego kontenerowej stacji zlewczej. Dostawa rozpoczyna się z chwilą przyłożenia 
klucza do czytnika i trwa do momentu zaniku przepływu. Zrzut odbywa się grawitacyjnie - ścieki 
odpływają do pompownią ścieków surowych. Stacja zlewna będzie zlokalizowana w kontenerze ze 
stali nierdzewnej posadowionym na płycie fundamentowej wykonanej zgodnie z wytycznymi 
producenta stacji zlewnej. Stacja zlewna powinna być wyposażona w szybkozłączkę dla wozów 
asenizacyjnych, pomiar ilości ścieków, pomiar odczynu pH, automatyczną rejestrację danych 
dotyczących każdorazowego zrzutu ścieków, panel identyfikacyjny(czytnik transponderowy 
+drukarka) oraz sito o prześwicie 6 mm do zatrzymywania skratek. W kontenerze zamontować węzeł 
umożliwiający automatyczny rozdział na poszczególne zbiorniki: ścieków lub osadów. W miejscu 
przyłączenia wozów asenizacyjnych wykonać wpust uliczny , zasyfonowany podłączony do sieci 
kanalizacyjnej.  
 

3 CELE UMOWY 
Celem głównym umowy jest Nadzór Inżyniera w realizacji Projektu  Funduszu Spójności pn. „ 

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz rozbudowa   i modernizacja sieci 

kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno”  nr POIiŚ .02.03.00-00-0305/17   

oraz  Pomoc Techniczna Jednostce Realizującej Projekt w realizacji w/w Projektu zgodnie z 

wymaganiami obowiązującymi w zakresie wdrażania projektów Funduszu Spójności oraz umową o 

dofinansowanie Projektu z Funduszu Spójności.  

4 ZAGROŻENIA I RYZYKA 
Zagrożenia dla Projektu stanowią: 



Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 

Nazwa zamówienia: Inżynier i pomoc techniczna 

15 

 

- opóźnienia w naborze odpowiednich specjalistów dla JRP, 

- opóźnienia postępowań o udzielenie zamówień na roboty (brak ofert spełniających 

wymagania SIWZ, których wartość nie przekracza kwot jakie Zamawiający jest w stanie 

przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji, spory z wykonawcami ubiegającymi się o 

udzielenie zamówienia), 

- opóźnienia rozpoczęcia i/lub zakończenia robót, 

- opóźnienia w przepływie środków finansowych z instytucji finansujących, 

- zmiany wytycznych instytucji wdrażających program FS w Polsce, 

- niewłaściwe wykonanie obowiązków przez Wykonawców Robót. 

Wykonawca musi uwzględniać powyższe ryzyka, składając ofertę i proponując cenę ofertową, gdyż 

zaistnienie okoliczności wskazanych jako ryzyko nie będzie stanowiło podstawy do zmiany 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

5  ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY  
Przedmiotem zamówienia są Usługi gwarantujące realizację celów określonych w pkt. 3 niniejszego 

OPZ.  

W szczególności Wykonawca będzie odpowiedzialny za: 

- świadczenie Usług zgodnie z postanowieniami Umowy, terminowo, z należytą troską, 

skutecznością i starannością, kierując się interesem Zamawiającego, obowiązującymi 

przepisami i Wytycznymi, oraz zgodnie z przyjętymi zasadami najlepszej praktyki 

zawodowej oraz wiedzy technicznej, ekonomicznej, prawniczej i innej, które dotyczą 

przedmiotu Umowy; 

- wykonywanie Usług przez należycie wykwalifikowanych Ekspertów, posiadających 

odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje; 

- zapewnienie na czas wykonywania Umowy odpowiedniego wsparcia dla Kluczowych 

Ekspertów, pozwalającego na osiągnięcie celów określonych w Umowie; 

- zatrudnienie wystarczającej liczby tłumaczy w przypadku braku znajomości języka 

polskiego przez Kluczowych Ekspertów, w stopniu umożliwiającym komunikowanie się 

z personelem Zamawiającego; 

- wyposażenie Personelu Wykonawcy w narzędzia niezbędne dla wykonania Usług 

objętych niniejszą Umową; 

- świadczenie profesjonalnego doradztwa Zamawiającemu; 

- zachowanie poufności informacji wynikających z wykonywania Umowy, objętych 

tajemnicą handlową lub zawodową. 

W ramach umowy Wykonawca będzie pełnił rolę Pomocy Technicznej Jednostce Realizującej Projekt   

u Zamawiającego niezbędnej do prawidłowego, skutecznego i zgodnego z obowiązującym prawem i 

Wytycznymi POIiŚ zarządzania, koordynowania i monitorowania zadań w ramach realizowanego 

Projektu. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wsparcie prawidłowego funkcjonowania JRP w zakresie 

efektywnego koordynowania i monitorowania umów / kontraktów zawartych w ramach Projektu 

oraz właściwego zarządzania finansowego Projektem, zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi POIiŚ i 

przepisami prawa oraz przygotowanie personelu JRP u Zamawiającego do sprawnego wykonywania 

wszystkich zadań i obowiązków związanych z realizacją i wdrożeniem Projektu. 

 

 

 

 

5.1 Pomoc Techniczna 
5.1.1 Opracowanie procedur JRP 

Wykonawca przygotuje kompletne procedury JRP uwzględniające wszystkie procesy niezbędne do 

prawidłowej realizacji Projektu. W szczególności procedury będą obejmowały zlecanie robót i usług, 

obieg dokumentów i przepływ informacji wewnątrz JRP oraz w relacjach z podmiotami 

zewnętrznymi. 

Przed przystąpieniem do opracowania procedur JRP, na podstawie wymagań określonych w 

obowiązujących dokumentach oraz uwzględniając specyfikę Projektu Wykonawca dokona przeglądu i 

oceny:  

- struktury organizacyjnej JRP; 

- wyposażenia JRP; 

- dotychczasowych procedur JRP. 

Termin wykonania: do 30 dni od podpisania umowy. 

5.1.2 Stworzenie utrzymanie witryny www do zarządzania projektem 

Termin uruchomienia witryny: do 30 dni od podpisania umowy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny przez cały okres realizacji umowy za utrzymanie witryny, 

zabezpieczenia danych  i monitorowanie ciągłości jej działania.  

W przypadku wystąpienia błędów w działaniu witryny Wykonawca będzie zobowiązany do ich 

niezwłocznego usuwania. Przed uruchomieniem witryny wykonawca wskaże osobę odpowiedzialną 

za jej utrzymanie. 

5.1.2.1 Wymagane funkcjonalności witryny 

 Kalendarz projektu z możliwością przeglądania i edycji listy przyszłych i historycznych 

terminów. Wyświetlanie widoku tygodnia i miesiąca kalendarza, automatyczny mailing 

przypominający o zarejestrowanych terminach.  

 Książka kontaktów kontaktowe do osób zaangażowanych w projekt, zawierające informacje 

z wyszczególnieniem pełnionych ról. Zamawiający musi mieć możliwość dodawania nowych 

wpisów i edycji istniejących. 
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 Lista spraw do wykonania z możliwością ustawienia aktualnego statusu i osób przypisanych 

do poszczególnych zadań 

 Lista ryzyk z opisem ryzyka i statusem i możliwością dodawania nowych ryzyk, zmiany 

statusu ryzyk zarejestrowanych, 

 Automatyczny mailing dotyczący przebiegu dyskusji. System może wysyłać do wybranych 

użytkowników informacje mailowe o dodaniu nowego tematu dyskusji lub opublikowaniu 

odpowiedzi. 

 Zdalne przechowywanie i porządkowanie dokumentów dotyczących realizacji Projektu 

(korespondencja, dokumenty techniczne), 

 Możliwość zgłaszania przez Zamawiającego komentarzy, uwag i błędów dotyczących 

zawartości witryny. 

5.1.2.2 Wymagania dot. bezpieczeństwa danych 

 zróżnicowane poziomy uprawnień dostępu do danych dla poszczególnych grup 

użytkowników 

 Witryna nie może być dostępna publicznie, musi być zabezpieczona przed dostępem osób 

niepowołanych 

 Wykonawca zapewni stabilną pracę i dostępność witryny przez cały okres realizacji 

niniejszej umowy. 

5.1.2.3 Pozostałe wymagania niefunkcjonalne 

 Możliwość pracy na urządzeniach mobilnych –zarówno dla dużych wyświetlaczy desktop jak 

i urządzeń mobilnych (tablet, smartfon). 

 Możliwość pracy na przeglądarkach internetowych np. : Mozilla FireFox, Google Chrome, 

Opera. 

5.1.3 Korzystanie z   systemu informatycznego do monitorowania postępu robót i rozliczania 

robót 

W ramach niniejszej umowy pomocy technicznej Wykonawca będzie zobowiązany korzystać z  

systemu  informatycznego tak aby zabezpieczyć prawidłowe funkcjonowania JRP w zakresie 

efektywnego koordynowania i monitorowania umów / kontraktów zawartych w ramach Projektu 

oraz właściwego zarządzania finansowego Projektem, zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi POIiŚ  i 

przepisami prawa  

Użytkowanie systemu nie wymaga stosowania żadnego płatnego oprogramowania ( poza systemem 

operacyjnym i pakietem biurowym do odczytu generowanych dokumentów )  .   

Funkcjonalność oprogramowania :   

 zarządzanie protokołami konieczności i negocjacji z  możliwością przeglądania kolejnych 

wersji kontraktu na roboty  oraz  obliczanie Ceny kontraktowej z uwzględnieniem zmian 

 tworzenie kart obmiaru lub postępu wraz z przechowywaniem kolejnych wersji kart 
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 rejestracja procesu zatwierdzania kart obmiaru lub postępu wraz z przechowywaniem 

kolejnych wersji kart i załączników. 

 generowanie zestawienia robót wykonanych  

 generowanie Świadectw płatności lub Protokołów odbioru stanowiących podstawę 

wystawienia faktur przez Wykonawcę robót budowlanych. Wygenerowane automatycznie 

pliki xls muszą zawierać aktywne formuły .  

 bieżące monitorowanie postępu rzeczowego i finansowego Robót na podstawie danych z 

dokumentów rozliczeniowych 

 tworzenie  raportów postępu robót wg wskaźników wymaganych umową o dofinasowanie. 

Wartości wskaźników muszą być automatycznie aktualizowane wraz z procedurą rozliczania 

robót.  

 generowanie raportów postępu  

 możliwość przypisania pozycji rozliczeniowych do ustalonych przez Zamawiającego środków 

trwałych wraz z wyliczeniem wartości początkowej w części wynikającej z kosztów 

ponoszonych w ramach kontraktów na roboty.  

Oprócz personelu Wykonawcy użytkownikami systemu mają być pracownicy  Zamawiającego oraz 

Wykonawcy Robót.  Oprogramowanie  musi zapewnić  proces zatwierdzania postępu robót i 

generować dokumenty rozliczeniowe takie jak:  rozliczenie wykonawcy, świadectwo płatności lub 

tabela elementów scalonych i tabela elementów rozliczeniowych. Generowane dokumenty muszą 

być zgodne z wytycznymi do realizacji projektów w ramach POIiŚ. 

5.1.4 Opracowanie SIWZ wraz z OPZ dla Kontraktów na roboty. 

Przed przystąpieniem, do opracowania SIWZ wraz z OPZ na roboty dla kolejnych zadań Wykonawca  

każdorazowo w oparciu o aktualne   zestawienie postępowań prowadzonych i planowanych w 

ramach Projektu będące załącznikiem do umowy o dofinansowanie , przed ogłoszeniem przetargu 

zweryfikuje posiadane przez Zamawiającego dokumentacje projektowe pod katem zgodności z 

Ustawą Prawo budowlane , Prawo zamówień publicznych i regulaminu oraz poprawności przyjętych 

rozwiązań technicznych w zakresie:  

 stosowanych materiałów,  

 rozmieszczenia i rodzajów studzienek,  

 wyposażenia pompowni ścieków, 

 spójności profili z mapami, 

 spójności części opisowej z częścią graficzną, 

 spójności projektu wykonawczego z projektem budowlanym, 

 kompletności opisów projektów wykonawczych z punktu widzenia oferentów w 
szczególności w zakresie odtworzenia nawierzchni. 

W przypadku stwierdzenia konieczności poprawy lub uzupełnienia dokumentacji projektowych 

Wykonawca przekaże odpowiedni wykaz w Raporcie Zamawiającemu ze wskazanie zakresu 

koniecznych zmian. Wskazane zmiany nie mogą prowadzić do niezgodności zakresu rzeczowego z 

Wnioskiem o Dofinasowanie i studium wykonalności Projektu. 
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Wykonawca opracuje dokumentacje przetargowe zgodnie z wytycznymi do Kwalifikowalności 

POIiŚ. 2014-2020.  

Dokumentacja przetargowa dla robót budowlanych będzie opracowana dla poszczególnych zadań 

wymienionych w tabeli nr 1 realizowanych wg Warunków Kontraktowych FIDIC – żółtą książkę / 

warunki kontraktu dla urządzeń oraz Projektowania i budowy dla urządzeń elektrycznych i 

mechanicznych oraz robót inżynieryjnych budowlanych projektowanych przez wykonawcę  - czwarte 

wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą- SIDIR (Tłumaczenie pierwszego wydania z 

1999r) / oraz umów kontraktowych sporządzonych na roboty budowlane i wykonanych na podstawie 

dokumentacji projektowej Zamawiającego.   

Wykonawca przekaże poszczególne Dokumentacje przetargowe w formie elektronicznej w wersji 

edytowalnej na płycie CD/DVD w formatach ogólnodostępnych tj. w szczególności: 

Dokumenty zawierające opisy:  *docx, 

Tabele przedmiarów robót:  *.xlsx, 

Rysunki i opisy zawarte OPZ:  *.pdf, *.tiff, *.jpg. 

Termin przekazania dokumentacji przetargowych: do realizacji wg. aktualnego Zestawienia 

postępowań prowadzonych i planowanych w ramach Projektu . 

 W szczególności do obowiązków Eksperta ds. zamówień publicznych będzie należał udział w pracach 

komisji przetargowych dla ww. postępowań w charakterze sekretarza komisji przetargowej. 

Dokumentacje mogą być przesłane do NFOŚiGW do kontroli. W przypadku uwag NFOŚiGW 

Wykonawca będzie zobowiązany do wprowadzenia niezbędnych zmian w terminie do 5 dni 

roboczych od otrzymania uwag. 

Ponadto Wykonawca będzie udzielał konsultacji Zamawiającemu w zakresie odpowiedzi na pytania 

oferentów składane przed terminem otwarcia ofert. 

5.1.5 Pomoc w przeprowadzeniu postępowań przetargowych 

W ramach umowy Wykonawca będzie także udzielał kompleksowej pomocy związanej z przebiegiem  

postępowań o udzielenie zamówień publicznych: 

- na roboty budowlane i dostawy planowane w ramach Projektu, 

- ew. zamówień podobnych. 

W szczególności do obowiązków Eksperta ds. zamówień publicznych będzie należał: 

 udział w pracach komisji przetargowych w charakterze sekretarza komisji przygotowującego 

protokół z postępowania oraz pozostałe załączniki zgodnie z Ustawą Prawo zamówień 

publicznych lub Regulaminem udzielania zamówień publicznych współfinasowanych ze 

środków POIiŚ  który obowiązuje u Zamawiającego  o wartościach nieprzekraczających kwot 

określonych w Ustawie Pzp. 

 weryfikacja poprawności obliczenia cen złożonych ofert . 

 ocena formalna złożonych ofert wraz z rekomendacjami odnośnie niezbędnych kroków 

(odrzucenie ofert, wykluczenie wykonawców, wezwanie do uzupełnień lub wyjaśnień treści 
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ofert, poprawianie obliczenia ceny ofertowej, rozpatrywanie protestów, skarg, informacji 

przekazywanych przez wykonawców w ramach postępowań). 

 Przygotowywanie treści korespondencji w związku z prowadzonymi postępowaniami, 

 Złożenie raportu z oceny ofert zawierającego jednoznaczne wniosku i zalecenia. 

Termin złożenia raportu dla poszczególnych postępowań: do 5 dni roboczych od otrzymania kopii 

złożonych ofert. 

5.1.6 Archiwizacja dokumentów kontraktowych  

Wykonawca zarchiwizuje w systemie informatycznym  opisanym  powyżej skany dokumentów 

składających się na kontrakty oraz dane zawarte w wycenionych przedmiarach robót lub tabelach cen 

ryczałtowych stanowiących załączniki do kontraktów na roboty realizowanych w ramach Projektu. 

 

5.1.7 Pomoc w przygotowaniu i ew. zmianach umowy o pożyczkę na wkład własny 

Wykonawca będzie udzielał kompleksowego wsparcia merytorycznego przy występowaniu o 

pożyczkę do NFOŚiGW. Pomoc będzie obejmowała także  wprowadzenie lub zmianę danych w 

generatorze wniosku o pożyczkę. 

5.1.8 Doradztwo dotyczące bieżącego zarządzania Projektem 

Obowiązki Wykonawcy dotyczące bieżącego zarządzania i administrowania Projektem będą 

obejmować w szczególności: 

- doradztwo w zakresie zarządzania zmianami w realizowanych kontraktach i zmniejszenia 

oddziaływania niekorzystnych czynników w tym potencjalnych zagrożeniach dotyczących jakości, 

kosztów i terminów realizacji Projektu, 

o pomoc interpretacji zasad dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu 

Spójności i POIiŚ, 

o pomoc w przygotowywaniu aneksów do umów realizowanych w ramach Projektu, 

o pomoc w przygotowaniu Protokołów Konieczności i Protokołów Negocjacji oraz ich weryfikacja 

pod kątem zgodności z prawem zamówień publicznych, kwalifikowalności wydatków, 

- Pomoc i doradztwo odnośnie wypełniania zobowiązań wobec instytucji zewnętrznych 

Wykonawca zapewni niezbędne wsparcie Beneficjentowi w celu terminowego wypełnienia przez 

Zamawiającego zobowiązań wynikających z obowiązujących dokumentów, dla osiągnięcia 

zaplanowanego efektu rzeczowego, finansowego i ekologicznego Projektu.  

W tym przedmiocie Wykonawca udzieli pomocy JRP w przygotowaniu niezbędnych dokumentów 

wymaganych dla wypełniania zobowiązań wobec instytucji zewnętrznych (np., IZ, IP I, IP II); 

- bieżące doradztwo dla Zamawiającego w zakresie obowiązujących przepisów księgowych dla 

realizowanego projektu, 

- pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i problemów wynikłych ze współpracy JRP z Wykonawcami 

robót budowlanych i dostaw; 
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- pomoc w zakresie rozliczania poszczególnych kontraktów oraz weryfikacja dokumentów 

związanych z finansową realizacją Projektu (w szczególności harmonogramów rzeczowo-

finansowych), w tym dokumentów sporządzanych przez Wykonawców robót oraz Inżyniera 

Kontraktu; 

 

5.1.9 Kontrola kosztów , finansowej koordynacji rozliczeń i efektywnego zarządzania rozliczeniami 

dla Projektu. 

Obowiązki Wykonawcy dotyczące rozliczeń w  Projekcie  będą obejmować w szczególności: 

- aktualizowanie Harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu okresowo i na żądanie 

Zamawiającego w celu zachowania pełnej zgodności rzeczywistego postępu prac w ramach 

planowanych zadań z założeniami umowy o dofinansowanie zawartej przez Zamawiającego z 

instytucją Wdrażającą. 

- planowanie płatności na rzecz Wykonawców oraz swoich własnych z zachowaniem pełnej 

zgodności z planem wystąpień o środki, zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu zawartej 

przez Zamawiającego z instytucją Wdrażającą. 

- przygotowywanie wniosków o płatność zgodnie z planem wystąpień o środki, zgodnie z umową o 

dofinansowanie  Projektu w uzgodnieniu z Zamawiającym . 

5.1.10 Pomoc prawna 

Wykonawca będzie wydawał opinie prawne stanowiące podstawę podejmowanych decyzji przez 

Zamawiającego związanych z realizacją Projektu. Do obowiązków Eksperta ds. prawnych należeć 

będą: 

● opiniowanie korespondencji,  protokołów konieczności i negocjacji,  SIWZ na roboty 

w tym ew. zamówienia dodatkowe i uzupełniające (podobne)  

● pisemne przedstawianie opinii prawnych związanych z roszczeniami wykonawców 

oraz ew. sporów z wykonawcami, 

● ekspert ds. prawnych będzie zobowiązany do opiniowania umów, aneksów do umów  

i porozumień zawieranych przez zamawiającego z wykonawcami robót w związku z 

realizacją Projektu FS a także umów pożyczki  o finansowanie Projektu .  

  

5.1.11 Pomoc i doradztwo odnośnie wypełniania zobowiązań wobec instytucji zewnętrznych 

Wykonawca zapewni niezbędne wsparcie Beneficjentowi, dla osiągnięcia zaplanowanego efektu 

rzeczowego, finansowego i ekologicznego Projektu.  

W tym przedmiocie Wykonawca będzie udzielał pomocy JRP w przygotowaniu niezbędnych 

dokumentów wymaganych dla wypełniania zobowiązań wobec instytucji zewnętrznych 

(w szczególności NFOŚiGW) wynikających z umowy o dofinasowanie Projektu. 

5.1.12 Przeszkolenie personelu JRP w zakresie kompleksowego zarządzania Projektem 

Wykonawca na własny koszt przeszkoli pracowników Zamawiającego zaangażowanych w realizację 

Projektu w zakresie opisanym poniżej. 
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Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wykwalifikowanej i doświadczonej kadry szkoleniowej. 

Wykonawca zapewni personelowi Zamawiającego biorącemu udział w szkoleniach, odpowiednie 

materiały szkoleniowe. 

Szczegółowy program i terminy zostaną ustalone z Zamawiającym na etapie realizacji umowy. 

Minimum 14 dni przed terminem każdego szkolenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 

akceptacji informacje o osobach prowadzących. Zamawiający przewiduje, że każde szkolenie będzie 

prowadzone przez osobę lub osoby posiadające  doświadczenie opisane dla eksperta nr 9 ( ds. 

szkoleń ) opisanych w IDW. 

Program szkolenia zostanie każdorazowo przedstawiony i uzgodniony z Zamawiającym na dwa 

tygodnie przed planowanym terminem szkolenia. 

Na zakończenie każdego szkolenia każdy z uczestników otrzyma certyfikat świadczący o udziale w 

szkoleniu. 

Przewiduje się przeprowadzenie następujących szkoleń: 

5.1.13 Szkolenie w zakresie obowiązków Beneficjenta wynikających z Umowy o dofinansowanie 

Czas trwania szkoleń: 8 godzin zegarowych - miejsce siedziba JRP Zamawiającego 

Wykonawca przeprowadzi szkolenia w zakresie: 

- Omówienia umowy o dofinansowanie 

- Warsztaty dotyczące systemu SL2014 

- Wnioskowanie o płatności 

5.1.13.1 Szkolenie w zakresie roli Inżyniera Kontraktu oraz specyfiki warunków 

kontraktowych FIDIC 

Czas trwania szkoleń: 8 godzin zegarowych. 

Wykonawca przeprowadzi szkolenia w zakresie: 

- roli, zakresu obowiązków, odpowiedzialności i współpracy Inżyniera Kontraktu,  

- prawnych, organizacyjnych, technicznych i finansowych aspektów prowadzenia 

inwestycji w ramach procedur realizacji kontraktu FIDIC (różnice między procedurami 

FIDIC, prawem budowlanym oraz prawem zamówień publicznych), 

5.1.13.2 Szkolenie w zakresie zarządzania Projektem 

Czas trwania szkoleń: 16 godzin zegarowych – miejsce siedziba JRP Zamawiającego 

Zakres szkoleń obejmować będzie następujące zagadnienia: 

- studium wykonalności Projektu. 

- monitorowanie Projektu pod względem stopnia osiągnięcia efektów rzeczowych i 

ekologicznych, 

- monitorowanie prawidłowości klasyfikacji wydatków, 
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- analiza postępów w realizacji projektu wraz z raportowaniem o możliwych zagrożeniach, 

które mogą spowodować opóźnienia w harmonogramie i/lub wzrost nakładów 

inwestycyjnych oraz przedstawienie propozycji przeciwdziałania takim zagrożeniom, 

- opracowywanie i aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz 

harmonogramu realizacji Projektu, 

- zarządzanie ryzykiem w inwestycjach, 

- przegląd dostępnego oprogramowania wspomagającego zarządzanie inwestycjami. 

5.1.13.3 Szkolenie w zakresie rozliczania inwestycji  

Czas trwania szkolenia: 16 godzin zegarowych - miejsce siedziba JRP Zamawiającego 

Zakres szkoleń obejmować będzie następujące zagadnienia: 

- rozliczanie kontraktów realizowanych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC, 

- rozliczenia obmiarowe robót budowlanych; 
 

- rozliczanie środków trwałych i amortyzacja, 

- komputerowe wspomaganie rozliczania inwestycji, 

- raportowanie i sprawozdawczość związane z realizacją Projektu, 

- rozliczanie Projektu pod względem finansowo-księgowym, w tym opracowywanie 

dokumentów rozliczeniowych przez Wykonawców robót i Inżyniera kontraktu, 

- dobre praktyki. 

 

5.1.13.4 Szkolenie - zamykanie Projektu współfinansowanego w ramach POIiŚ 

Czas trwania szkolenia: 8 godzin zegarowych- miejsce siedziba JRP Zamawiającego 

Zakres szkoleń obejmować będzie następujące zagadnienia: 

- zasady kontroli na zakończenie projektu, 

- dokumenty związane z zakończeniem Projektu, 

- zasady przygotowania wniosku o płatność końcową, 

- realizacja wskaźników produktu i rezultatów, 

- archiwizacja dokumentów projektu, 

- zamykanie projektu – dobre praktyki. 

5.1.14 Opracowanie raportu końcowego Projektu  

W terminie do 30 dni po zakończeniu Robót Wykonawca opracuje raport końcowy Projektu, zgodnie 

z wymaganiami Instytucji Wdrażającej i Pośredniczącej. Raport będzie w szczególności opisywał 

osiągnięty efekt ekologiczny i rzeczowy w odniesieniu do wymagań Umowy o Dofinasowanie Projektu 
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ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ. Wykonawca podejmie wszelkie działania   niezbędne 

do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, którego realizacja jest objęta Umową. 

5.1.14.1 Zestawienie produktów wykonanych z planowanymi  

Raport będzie zawierał szczegółowe zestawienie ilości poszczególnych produktów Projektu. 

Wykonawca sporządzi we współpracy z Zamawiającym : 

 druki OT dla poszczególnych obiektów inwentarzowych, 

oraz przeanalizuje : 

 protokoły odbioru robót, 

 karty obmiaru, protokoły wykonania robót stanowiące podstawę wystawienia świadectw 

płatności przez Inżyniera 

Wykonawca zweryfikuje spójność danych wynikających z ww, dokumentów 

5.1.14.2 Analiza i prognoza efektu ekologicznego 

Jeżeli będzie to konieczne Wykonawca zarekomenduje optymalną metodykę wyliczenia efektu, oraz 

zidentyfikuje i wskaże zagrożenia nieosiągnięcia w wymaganym UoD terminie efektu ekologicznego. 

Ponadto Wykonawca przedstawi w Raporcie ew. rekomendacje w zakresie dalszych działań mających 

na celu wypełnienie zobowiązań Beneficjenta wobec Instytucji Wdrażającej . 

5.1.14.3 Część ekonomiczna i finansowa raportu 

Raport będzie zawierał zaktualizowaną analizę finansową i ekonomiczną w zakresie analogicznym jak 

analiza sporządzana w ramach wniosku o dofinansowanie w ramach działania 2.3 POIiŚ. W 

szczególności wykonawca będzie zobowiązany przedstawić prognozę taryf z uwzględnieniem zasady 

zanieczyszczający płaci. 

5.2 Inżynier kontraktu - nadzór inwestorski 
Przedmiotem niniejszego zamówienia są Usługi związane z nadzorem inwestorskim nad Robotami 

i zarządzaniem Kontraktami na Roboty wymienione powyżej w tabeli nr 1 . Usługi będą obejmowały 

wykonywanie obowiązków Inżyniera zgodnie z warunkami Kontraktów na Roboty, wykonywanie 

obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w 

Polsce, w szczególności ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 156, poz. 1118, z 2006 roku, ze 

zmianami), oraz warunkami kontraktowymi FIDIC w tym sporządzanie raportów, rozliczenie rzeczowe 

i finansowe Kontraktów na Roboty i całego Projektu. 

5.2.1 Weryfikacja dokumentacji projektowej 

Każdorazowo przed rozpoczęciem Robót dla zadań objętych Projektem zgodnie z Zestawieniem 

postępowań prowadzonych i planowanych w ramach Projektu Inżynier dokona weryfikacji projektów 

technicznych pod kątem zgodności z przepisami prawa polskiego i UE oraz  możliwości prawidłowego 

rozliczenia Robót, oraz sprawdzenia kompletności projektów i aktualności kosztorysów inwestorskich 

ponadto wskaże sposób uzupełnienia lub poprawy jeśli to będzie konieczne. 

Wykonawca przekaże każdorazowo  Zamawiającemu report z weryfikacji dokumentacji projektowej.  
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Termin przekazania raportu z weryfikacji dokumentacji projektowej musi być skoordynowany z 

harmonogramem określonym w  aktualnym Zestawieniu postępowań prowadzonych i planowanych 

w ramach projektu tak aby złożenie raportu umożliwiało terminowe wszczęcie postępowania 

przetargowego i podpisania umowy z wykonawcą na roboty wykazane w w/w Zestawieniu 

prowadzonych i planowanych postępowań.  

 

5.2.2 Działania w trakcie realizacji Robót  

Działania Wykonawcy obejmują w szczególności: 

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

 nadzór inwestorski nad wykonaniem Robót, w szczególności w zakresie wymaganym przez 

polskie prawo budowlane, warunki kontraktowe FIDIC oraz  inne obowiązujące przepisy. Nadzór 

będzie wykonywany przez zespół ekspertów z różnych dziedzin posiadających odpowiednie 

uprawnienia wymagane przez polskie prawo budowlane, 

 współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień Kontraktów na Roboty, 

 rzeczowe i finansowe rozliczanie Kontraktów na Roboty, 

 zapewnienie prawidłowego przepływu informacji dotyczących Kontraktów na Roboty między 

Zamawiającym, Wykonawcami Kontraktów na Roboty i Wykonawcą, 

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

organizacyjnym, 

 informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach istniejących i przewidywanych razem ze 

sposobami ich rozwiązywania, i/lub działaniami korygującymi mającymi na celu usuwanie takich 

problemów, 

 sprawdzanie odpowiedniości i autentyczności wszystkich certyfikatów, ubezpieczeń, 

zabezpieczeń, gwarancji, praw własności itd., za które Wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie 

z warunkami umowy na roboty budowlane w szczególności;  

o sprawdzanie czy ubezpieczenia i gwarancje są poprawne i przedłożone przez Wykonawcę 

Robót zgodnie z warunkami Kontraktu, 

o Sprawdzenie: poprawności formalnej i merytorycznej i zgodności z Kontraktem 

wniesionego lub przedłożonego przez Wykonawców robót zabezpieczenia należytego 

wykonania Kontraktu i pisemne powiadomienie Zamawiającego o wynikach sprawdzenia 

wraz z sformułowaniem zaleceń w przypadku opinii negatywnej o wniesionym lub 

przedłożonym zabezpieczeniu (w tym i dokumencie zabezpieczenia), 

o nadzorowanie ważności zabezpieczeń należytego wykonania Kontraktów zgodnie z ich 

treścią i egzekwowanie zabezpieczenia zgodnie z warunkami Kontraktu. 

 przegląd i analiza Dokumentów opracowywanych przez Wykonawców Kontraktów na Roboty, w 

razie konieczności z uwagami do Zamawiającego dotyczącymi zgodności (lub niezgodności) z 

Kontraktami na Roboty, 
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 zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw, które Wykonawcy 

Robót zamierzają wbudować, 

 sprawdzanie dokumentów dotyczących jakości, zatwierdzeń, certyfikatów zgodności, atestów, 

itp. oraz dokonywania rutynowych badań jakości w celu zapobiegania stosowaniu materiałów 

wadliwych lub niezgodnych z Kontraktami na Roboty, 

 zapewnienie zgodności dostaw i Robót z wymaganiami Kontraktów na Roboty i zapewnienie 

przedkładania przez Wykonawców Robót wymaganych świadectw, zatwierdzeń i dokumentów 

gwarancyjnych dla dostarczanego sprzętu, urządzeń oraz Robót, 

 zapewnienie realizacji Robót zgodnie z odpowiednimi standardami bezpieczeństwa i higieny 

pracy, 

 w razie konieczności, organizacja dodatkowych badań jakości w specjalistycznych instytutach 

badawczych, po uprzednim zatwierdzeniu przez Zamawiającego, 

 zatwierdzania technologii robót budowlanych łącznie z robotami tymczasowymi. proponowanych 

przez Wykonawców Robót, 

 wykonywanie, razem z Wykonawcami Robót częściowych i ostatecznych odbiorów Robót zgodnie 

z Warunkami Kontraktów na Roboty, 

 poświadczanie postępu Robót i płatności dla Wykonawców Robót,  

 zatwierdzanie wszystkich badań i uruchomień, 

 organizacja okresowych narad roboczych i formalnych (co najmniej 1  raz  w miesiącu i raz w 

tygodniu przy dużym natężeniu Robót) z udziałem Zamawiającego i podejmowanie bieżących 

decyzji dotyczących wszystkich spraw wpływających na postęp Robót oraz sporządzanie 

protokołów z wszystkich narad wraz z listą obecności, ścisła współpraca z nadzorem autorskim 

zapewnionym przez Zamawiającego.  

Protokoły z narad będą każdorazowo zatwierdzane przez Zamawiającego. Protokoły należy 

przekazywać Zamawiającemu najpóźniej w następnym dniu roboczym po naradzie. Zamawiający 

przekaże uwagi do treści notatki lub ją zatwierdzi w terminie 3 dni roboczych od daty jej otrzymania. 

Kopie notatek Inżynier będzie przekazywał Wykonawcy. 

 ocena i rozstrzyganie zgodnie z kontraktami na Roboty spraw spornych zgłaszanych przez 

Wykonawców Robót - w sytuacjach konfliktowych należy dążyć do polubownego załatwiania 

sporów, 

 w przypadku odpowiednio: zawieszenia, rozwiązania/ odstąpienia przez Zamawiającego albo 

zawieszenia i wypowiedzenia/ odstąpienia przez Wykonawcę robót Inżynier przedstawi pisemną 

opinię wraz z analizą skutków finansowych, formalnych i prawnych tych zdarzeń dla Kontraktu, 

Projektu i Zamawiającego. Przeprowadzi nadzór nad inwentaryzacją wykonywaną przez 

Wykonawcę robót z udziałem Zamawiającego i przygotuje szczegółowy protokół 

inwentaryzacyjny. Przeprowadzi nadzór nad robotami zabezpieczającymi i je odbierze. Dokona 

odbioru robót przerwanych. Doprowadzi do usunięcia sprzętu Wykonawcy robót i materiałów z 

Terenu Budowy jeśli to konieczne, 
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 Inżynier pisemnie zaopiniuje (w aspekcie prawnym, formalnym i merytorycznym) przyczyny nie 

dotrzymania: Czasu na ukończenie, terminów usunięcia wad lub terminów pośrednich 

wynikających z Harmonogramu rzeczowo- finansowego z winy Wykonawcy robót stanowiące 

podstawę dla Zamawiającego o wystąpienie ws. kar umownych, o odszkodowanie za zwłokę i do 

dochodzenia (na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego) odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego wysokość kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, 

 ocena i weryfikacja propozycji robót dodatkowych i zamiennych w zakresie kosztowym 

merytorycznym, 

 sporządzanie Protokołów Konieczności oraz Protokołów Negocjacji w ramach procedury 

wprowadzania zmian do Kontraktów na Roboty, 

 dodatkowo w przypadku robót budowlanych, które nie zostały ujęte w zakresie projektu, Inżynier 
sprawdza, negocjuje przy udziale Zamawiającego, koryguje i akceptuje wraz z Zamawiającym 
kalkulację Wykonawcy Ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji 
(R, M, S, Ko, Z), a jeśli nie będzie to możliwe z uwzględnieniem cen czynników produkcji (R, M, S, 
Ko, Z) nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwie branżowym  SEKOCENBUD 
dla województwa opolskiego, aktualnych w kwartale poprzedzającym miesiąc w którym 
kalkulacja jest sporządzana.  Zaakceptowane Ceny jednostkowe są podstawą do sporządzenia 
wyceny robót budowlanych dodatkowych/zamiennych przed rozpoczęciem tych robót oraz do 
sporządzenia kosztorysów powykonawczych. Dla robót budowlanych dodatkowych/ zamiennych/ 
Inżynier sporządzi Tabelę Elementów Rozliczeniowych (TER) – Arkusz Roboty 
dodatkowe/zamienne, zawierającą zestawienie Protokołów konieczności na wykonanie danych 
robót,  zatwierdzonych kosztorysów powykonawczych, Protokołów Odbioru Robót, kwot 
ewentualnych potrąceń obliczonych przez Inżyniera. Inżynier potwierdza kwoty należne w danym 
okresie rozliczeniowym do zapłaty Wykonawcy robót w terminie 14 dni od dnia zaakceptowania 
rozliczenia zrealizowanego zakresu robót oraz otrzymania od Wykonawcy robót  zestawienia 
zsumowanych kwot poprzednio zafakturowanych z uwzględnieniem ewentualnych potrąceń. 
Inżynier przekazuje Zamawiającemu w terminie 7 dni informacje Tabeli Elementów 
Rozliczeniowych (TER) na temat zaakceptowanego rozliczenia okresowego, potwierdzającego 
należną Wykonawcy robót kwotę wynagrodzenia. 

 do obowiązków Inżyniera należy sporządzanie Końcowej Tabeli Elementów Rozliczeniowych dla 
każdej Budowy, zawierających zestawienie zaakceptowanych /zatwierdzonych Protokołów 
Odbioru Robót końcowych, kwot ewentualnych potrąceń obliczonych przez Inżyniera Nadzoru, a 
wynikających z kar umownych, kwot zatrzymanych - należnych Podwykonawcom a 
niezapłaconych w poprzednim okresie rozliczeniowym oraz kwoty do wypłaty w danym okresie 
rozliczeniowym. Inżynier sporządza (TER) i potwierdza kwoty należne do zapłaty Wykonawcom w 
terminie 30 dni od daty otrzymania końcowych protokołów odbioru. 

 nadzór nad testami i rozruchem w tym w szczególności rozruchem oczyszczalni ścieków w 

Oleśnie oraz przegląd instrukcji obsługi przedkładanych przez Wykonawców Robót w celu 

ułatwienia przekazania urządzeń Zamawiającemu, 

 zestawianie dokumentacji do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów i urządzeń zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz współpraca z Zamawiającym przy uzyskiwaniu pozwoleń na 

użytkowanie. 

 przygotowanie dla Zamawiającego pisemnej opinii (w aspekcie formalnym i merytorycznym) i 

wszelkich niezbędnych dokumentów stanowiących podstawę roszczenia do Wykonawcy robót z 

zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu, jeśli zajdzie taka okoliczność, 
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 sporządzanie na bieżąco w formie uzgodnionej z Zamawiającym wszelkich informacji - w tym 

zestawień dotyczących zakresu Robót, wykonanego i prognozowanego postępu rzeczowego i 

finansowego poszczególnych Kontraktów na Roboty. Prognozy będą obejmowały cały okres 

realizacji poszczególnych kontraktów (łącznie z Okresami Zgłaszania Wad). W szczególności 

Inżynier będzie zobowiązany przekazywać dane do sporządzania planów wystąpień o płatności z 

FS. Forma przekazywanych danych musi umożliwiać ich wykorzystanie przez Zamawiającego. 

 weryfikacja na żądanie Zamawiającego sporządzanych przez Wykonawcę harmonogramów 

rzeczowo-finansowych, planów płatności i innych dokumentów w zakresie spójności z aktualnym 

stanem wiedzy Inżyniera dotyczącym poszczególnych Kontraktów na Roboty, 

 przechowywanie - w biurze Inżyniera – otrzymanej od Zamawiającego 1-ej kopii każdego 

Kontraktu na roboty (Inżynier otrzyma kopię po podpisaniu danego Kontraktu na roboty). 

Inżynier otrzyma także najszybciej jak to będzie możliwe od Zamawiającego jedną kopię każdego 

aneksu do Kontraktu na roboty (w razie podpisania takiego aneksu). Przechowywanie wszelkich 

zapisów dotyczących realizacji Kontraktu w szczególności jako materiału dowodowego w 

przypadku powstania sporów, roszczeń Wykonawcy robót, katastrof, wypadków i innych 

okoliczności. Przekazanie Wykonawcy robót wszystkich niezbędnych dokumentów. Inżynier ma 

obowiązek sprawdzenia kompletności i poprawności tych dokumentów. Inżynier musi 

kontrolować i jest odpowiedzialny za obieg i dystrybucję wszelkiej dokumentacji, 

 opiniowanie i rekomendowanie każdej propozycji aneksu do umowy o roboty pod względem 

formalnym, rzeczowym i finansowym z uwzględnieniem zapisów umowy na roboty, zapisów 

Ustawy Pzp, Regulaminu Zamawiającego dot. zamówień publicznych współfinasowanych ze 

środków POIiŚ oraz warunków  FIDIC. 

 posiadanie i przechowywanie we własnym biurze wszelkich dokumentów sporządzonych przez 

Wykonawców Robót (w szczególności: projekt budowlany, rysunki dokumentacji wykonawczej, 

specyfikacje, obliczenia, rysunki dokumentacji powykonawczej) dotyczące rozruchu i realizacji 

zarówno robót budowlanych jak i prac związanych z realizacją umowy przez Inżyniera  

 gromadzenie wszelkich dokumentów i danych niezbędnych do przygotowania przez 

Zamawiającego Raportu Końcowego z wykonania Projektu. 

Inżynier zapewni proces rozliczania kontraktów na roboty poprzez korzystanie z  oprogramowania 

informatycznego  wg określonej  procedury.  

Procedura poświadczania postępu i rozliczania robót musi obejmować następujące w szczególności 

etapy: 

 złożenie kart postępu wraz załącznikami w formie elektronicznej przez wykonawcę robót do 

Inżyniera, 

 weryfikacja kart postępu przez Inżyniera z wykorzystaniem  programu informatycznego, 

 wygenerowanie  MRW (Miesięcznego Rozliczenia Wykonawcy Robót ) 

 Zatwierdzenie MRW przez Inżyniera i wygenerowanie PŚP  

Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji kart postępu wraz z załącznikami (np. szkice, plany 

sytuacyjne, obliczenia itp,) z wykorzystaniem systemu informatycznego. 



Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 

Nazwa zamówienia: Inżynier i pomoc techniczna 

29 

 

Inżynier zapewni dostęp do danych  systemu zarówno wskazanym pracownikom Zamawiającego jak      

i wykonawców robót . 

Ponadto Inżynier będzie przekazywał Zamawiającemu PŚP w formie wydruku plików 

wygenerowanych z programu informatycznego . 

 

5.2.3 Działania w trakcie Okresów Zgłaszania Wad zgodnie z obowiązkami Inżyniera określonymi 

w Warunkach Kontraktowych na Roboty.  

Inżynier sprawdzi wykonanie robót i powiadomi Wykonawcę robót o wykrytych wadach oraz określi 

zakres robót niezbędnych do wykonania celem usunięcia wad wraz z podaniem terminów ich 

wykonania a następnie dokona odebrania wykonanych robót usuwających wady. 

Po zakończeniu Robót, w okresie Zgłaszania Wad, Wykonawca będzie uczestniczyć w inspekcjach 

gwarancyjnych.  

Po zakończeniu Kontraktów na roboty Inżynier regularnie będzie nadzorować usuwanie usterek. W 

szczególności jego zadania będą obejmować: 

- regularne sprawdzanie usuwania usterek przez Wykonawcę - Inżynier pisemnie poświadczy 

usunięcie wad przez Wykonawcę robót. W przypadku, jeśli Wykonawca robót nie rozpoczął 

usuwania wad w podanym terminie, Inżynier w terminie uzgodnionym z Zamawiającym 

przygotuje - w związku z koniecznością zlecenia usunięcia wad innemu wykonawcy - wyliczenie 

wartości (szacunkowej) zamówienia oraz będzie ustalał odpowiednie obniżenie wynagrodzenia 

Wykonawcy robót z tego tytułu i w związku z karami zgodnie z Kontraktem, 

- wystawianie Świadectwa Wykonania oraz weryfikację Końcowego Oświadczenia Wykonawcy, 

- opracowanie i  wystawienie Końcowego Świadectwa Płatności, 

- zalecenia odnośnie zwrotu gwarancji i kwot zatrzymanych. 

6 PEŁNOMOCNICTWA I UPOWAŻNIENIA DLA WYKONAWCY 
Mimo, iż Wykonawca będzie reprezentował interesy Zamawiającego na spotkaniach nie ma on 

upoważnienia do zwalniania Wykonawców Robót lub Inżyniera z ich zobowiązań, obowiązków lub 

odpowiedzialności wynikających z zawartych przez nich umów z Zamawiającym. 

7 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 
Zamawiający zapewni Wykonawcy pomoc w rozwiązywaniu spraw formalnych w przypadkach, w 

których udział Zamawiającego jest wymagany obowiązującymi przepisami lub udzielenie 

odpowiedniego upoważnienia do reprezentowania Zamawiającego w takich przypadkach. 

8 LOGISTYKA I HARMONOGRAM 
Wykonawca będzie pełnił swoje obowiązki w swoim biurze jak i na obszarze odpowiadającym 

zakresowi kontraktów na roboty opisanych w p. 0 

Ponadto Wykonawca w swoich obowiązkach uwzględni również możliwość sporadycznych  

krótkotrwałych   wyjazdów wspólnie z Zamawiającym  związanych  z konsultacjami i spotkaniami w 

siedzibach Instytucji Pośredniczących. 



Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 

Nazwa zamówienia: Inżynier i pomoc techniczna 

30 

 

8.1 Biuro i sprzęt Wykonawcy 

Wykonawca jest zobowiązany do ciągłego świadczenia usług w trakcie realizacji projektu. W tym celu 

musi dysponować biurem oraz właściwym wyposażeniem w sprzęt biurowy, komputerowy 

i telekomunikacyjny zapewniający zespołowi Wykonawcy dostęp do linii telefonicznych i Internetu. 

Wyposażenie biura Inżyniera musi umożliwiać sprawne i efektywne wykonywanie obowiązków 

wynikających z Umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest zorganizować biuro Inżyniera w terminie do 14 dni po podpisaniu 

Umowy. 

W ramach niniejszej umowy żaden element wyposażenia Wykonawcy nie będzie przeniesiony na 

Zamawiającego po zakończeniu realizacji umowy. 

Zamawiający nie przewiduje dostarczania żadnego sprzętu Wykonawcy. 

Powierzchnia biura, jak i jego usytuowanie powinny umożliwić skuteczne i efektywne wykonywanie 

obowiązków. Wymaga się aby biuro było zlokalizowane w odległości nie większej niż 3 km od siedziby 

Zamawiającego. 

Niezwłocznie po zorganizowaniu biura Inżynier winien poinformować o tym fakcie Zamawiającego, 

wskazując dokładne dane teleadresowe. Od tego momentu wszelka korespondencja z Inżynierem 

będzie prowadzona poprzez biuro. 

Dopuszcza się wykorzystanie jednego biura dla pełnienia usług dla obu części Umowy. 

9 RAPORTY 
Inżynier będzie składał następujące Raporty:  

a) Raport Wstępny,  
b) Raporty kwartalne  
c) Raport Końcowy z wykonania umów na roboty budowlane,   

Raporty będą:  

 sporządzone w języku polskim i zostaną doręczone Zamawiającemu po 1 egz. w wersji 
papierowej i wersji elektronicznej na płycie CD lub innych nośnikach elektronicznych 
uzgodnionych z Zamawiającym,  

 zawierały część ogólną, a w niej: datę, kolejny numer, rozdzielnik dokumentu, prezentację 
jednostek biorących udział w zarządzaniu Projektem, krótki opis Projektu, daty kluczowe 
realizacji Umów na Roboty  

 zawierały spis dołączonych załączników,  

 posiadać loga, logotypy i informacje o Projekcie, które winny być zgodne z obowiązującymi w 
tym zakresie wytycznymi POIiŚ. 

9.1 Raport Wstępny 

Raport wstępny zostanie złożony do 30 dnia od dnia zawarcia Umowy. Raport będzie zawierał 

informacje na temat przygotowania i mobilizacji Inżyniera do wykonywania robót a w szczególności : 
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 listę osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia szczegółowy wykaz personelu wraz z 

informacjami  na temat pełnionych funkcji (wykaz ten w odniesieniu do kluczowych 

specjalistów musi być zgodny z tym wykazem w ofercie), 

 krótki opis projektu ze wskazaniem celów, działań oraz zaplanowanych produktów i 
rezultatów, 

 kluczowe daty zgodne z przyjętymi harmonogramami 

 istotne informacje na temat okresu od podpisania umowy do dnia sporządzenia raportu 

 szczegółowe informacje na temat siedziby Inżyniera Nadzoru na terenie objętym Projektem z 
podaniem adresu, telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz adresów poczty 
elektronicznej kluczowych specjalistów, 

 opis biura, stosowanych urządzeń i oprogramowania, zasady komunikacji,  

 ocena formalno-prawna i merytoryczna dokumentacji technicznej posiadanej przez 
Zamawiającego ze wskazaniem niezbędnych uzupełnień, 

 wzory dokumentów (protokołów, raportów, dokumentów rozliczeniowych, odbiorowych 
etc.), które Wykonawca robót będzie zobowiązany przestrzegać i/lub sporządzać w celu 
prawidłowego wykonania Umów na Roboty, 

 wzory dokumentów (protokołów, raportów, dokumentów rozliczeniowych, odbiorowych 
etc.), które Inżynier będzie zobowiązany przestrzegać i/lub sporządzać w celu prawidłowego 
wykonania Umowy, 

 opis zadań Inżyniera Nadzoru na najbliższy okres działania obejmujący nie krócej niż 3 
miesiące. 
 

9.2  Raport kwartalny  

Raporty kwartalne obejmujące każdy kolejny następujący po sobie kwartał , będą składane w 

terminie do 15 dnia miesiąca następującego po każdym kwartale, którego dotyczy raport dla umów 

na roboty . 

Pierwszy raport kwartalny należy złożyć trzy miesiące po raporcie wstępnym. 

1. W odniesieniu do umowy na usługę inżyniera i pomoc techniczną raport będzie zawierał dokładne 

informacje na temat : 

a) opis istotnych czynności i decyzji Wykonawcy w raportowanym okresie 

b) stanu realizacji usługi nadzoru nad realizacją umów o roboty budowlane z wyszczególnieniem 

ewentualnych zagrożeń w realizacji nadzoru związane z opóźnieniami w realizacji umów na 

roboty budowlane. 

c) stan finansowania Umowy na inżyniera i Pomoc Techniczną 

d) listę wykonanych raportów kwartalnych i ich stan 

 2. W odniesieniu do umów na roboty budowlane  

a) analizę działań w raportowanym okresie 

b) informacje o postępie robót rzeczowym i finansowym w okresie raportowanym i narastająco 

oraz  opis robót i dostaw dla każdego zadania w raportowanym okresie i jego zgodność z 

harmonogramem Rzeczowo-finansowym Projektu 

c) wykaz oraz stan płatności ( oświadczeń i rozliczeń wykonawcy robót  

d) wykaz kosztów i wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych Projektu zgodnie z 
właściwymi wytycznymi i przepisami w tym zakresie, 
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e) wykaz zmian które mogą wpłynąć  w stosunku do dofinansowania planowanego na wysokość 
możliwego do uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania  bezzwrotnego w ramach 
POIiŚ, 

f) wykaz kosztów i wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych Projektu zgodnie z 
właściwymi wytycznymi i przepisami w tym zakresie, 

g) stan Przejściowych Świadectw Płatności , przyjętych przez Zamawiającego 

h) informacje o technicznych problemach i podjętych działaniach zapobiegających np. jakości 

robót czy też roszczeń wykonawcy robót a także problemów które mogą wpłynąć na 

przesunięcie terminu wykonania robót i niedotrzymania warunków umowy zawartej z 

wykonawcą robót. 

i) Przewidziany program działań Inżyniera na następny okres raportowania 

j) Załączyć wszelkie niezbędne załączniki ( notatki z rad technicznych, spotkań, opinie ) 

Raporty kwartalne będą przez Zamawiającego przyjęte protokołem odbioru i będą przedkładane  aż 

do dnia wystawienia końcowego protokołu odbioru robót – dla ostatniego zadania na roboty 

budowlane.  

9.3  Raport Końcowy, z wykonanie umów na roboty budowlane :  

Raport zostanie złożony do dnia 14 dnia od ukończenia każdej umowy na roboty rozumianego jako 

dzień wystawienia: Końcowego protokołu odbioru dla zadania na roboty budowlane) i będzie 

zawierał w szczególności: 

1. Pełne podsumowanie wszystkich działań podjętych podczas realizacji umowy o roboty 

budowlane, korespondujące z OPZ 

2. Pełny opis prac oraz zebranie wyników dotyczących realizacji robót, wszystkich Świadectw 

Płatności. 

3. Analizę finansową wykonania umowy o roboty budowlane z dołączeniem listy wszystkich 

Świadectw Płatności. 

4. Wykaz oraz stan płatności to znaczy: 

- oświadczeń Wykonawcy robót budowlanych, 

- płatności częściowe przyjętych przez Zamawiającego, 

- nieprzyjętych przez odpowiednie instytucje z podaniem przyczyny nieprzyjęcia oraz z      

     podaniem terminów i sposobu ich poprawy. 

5.  Wyniki sprawdzenia i zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej. 

6. Szczegółową analizę wykonanego zakresu robót, osiągniętych wszystkich parametrów, 

wskaźników i efektów, aktualnych na dzień ich sprawdzenia, z punku widzenia zgodności z 

zakresem i wszystkimi parametrami i wskaźnikami określonymi w umowie o roboty budowlane. 

Analiza musi być zaopatrzona w wersję tabelaryczną umożliwiającą szybkie dokonywanie oceny 

ww. zgodności 

UWAGA: Część Raportu dotycząca analizy ww. zgodności musi być opracowana jako oddzielny 

załącznik do Raportu i będzie przyjęta oddzielnym Protokołem Odbioru przez Zamawiającego. 

Przy czym należy rozumieć, że Raport Końcowy z wykonania umowy o roboty budowlane nie 

będzie przyjęty, jeżeli nie zostanie również przyjęta przez Zamawiającego ww. analiza będąca 

jego częścią. 

7. Krytyczną analizę wszystkich  ważniejszych problemów. 

8. Pełny opis czynności będących (zgodnie z umowami na roboty budowlane) do wykonania od: 

wystawienia protokołu Odbioru Końcowego/Świadectwa Przejęcia do zakończenia 

poszczególnych umów na roboty budowlane rozumianego jako zakończenie okresu gwarancji 
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wraz z wystawieniem: ostatecznego protokołu odbioru/Świadectwa Wykonania i zwolnienia 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na roboty – jeżeli występuje) wraz z podaniem: 

 - terminów i zasad wykonywania czynności, 

 - obowiązków stron umowy o roboty budowlane i Inżyniera, 

 - terminów przeglądów w Okresie Zgłaszania wad, 

 - istniejących i możliwych ryzyk i zagrożeń. 

Raport będzie posiadał dokładną informację na temat stanu realizacji usługi nadzoru dla umowy na 

roboty, stan finansowania Umowy, listę wykonanych raportów. 

 

9.4 Raport Końcowy z wykonania Umowy Inżyniera 

 

Raport zostanie przedłożony Zamawiającemu do 15 dnia od dnia zakończenia okresu gwarancji dla 

ostatniej z Umów na roboty. 

Raport zostanie złożony po wystawieniu ostatecznego protokołu odbioru dla umowy na roboty i 
będzie zawierał w szczególności: 
1. Pełne podsumowanie wszystkich działań podjętych podczas realizacji Projektu. 
2. Pełny opis działań (zgodnie z umową na roboty) wykonanych do zakończenia umowy na roboty 

rozumianego jako zakończenie okresu gwarancji i z podaniem: 

a). Terminów i zasad wykonania tych działań, ewidencji występujących wad oraz sposobów i 

czynności podjętych w celu ich usunięcia: 

b). Obowiązków stron umowy na roboty i Umowy Inżyniera, 

c). Terminów przeglądów w okresie gwarancji, 

w szczególności ze sprawozdaniem i dokumentacją z wykonanych przeglądów. 

Raport będzie przez Zamawiającego przyjęty protokołem odbioru na zasadach określonych w 

Umowie. 

Raporty, jakie Wykonawca jest zobowiązany sporządzić w ramach Umowy i terminy, w jakich ma je 

przedłożyć Zamawiającemu. 

Raporty nie powinny zawierać informacji ogólnych i powtórzeń.  

Raporty zostaną sporządzone w formie uzgodnionej z Zamawiającym, a na pierwszych stronach 

będzie wyraźne stwierdzenie, że Umowa jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności. 

Wszystkie raporty zostaną sporządzone w języku polskim. 

Każdy raport zatwierdzony przez Zamawiającego będzie dostarczony przez Wykonawcę 

Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach. 

Każdy raport będzie istniał tylko w jednej ostatecznej wersji. 

10 PERSONEL WYKONAWCY 
Wykonawca powinien ocenić swoje potrzeby stosownie do przyjętej organizacji Robót i zatrudnić 

odpowiednich pracowników będących w stanie właściwie wykonywać Kontrakt. 

Wykonawca zapewni zespołowi swoich ekspertów wszelkie konieczne wsparcie i techniczną pomoc 

innych specjalistów Wykonawcy. 

10.1 Kluczowi Eksperci 
Zgodnie z Wykazem Kluczowych Ekspertów Wykonawca zorganizuje zespół Specjalistów. 
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Kluczowi Eksperci muszą spełniać wymagania wyspecyfikowane w Instrukcji dla Wykonawców 

stanowiącej część SIWZ. 

Lista Kluczowych Ekspertów  nie jest zamknięta i można do niej dodawać innych Specjalistów. Lista ta 

powinna być uznawana jako minimum wymagań Zamawiającego niezbędne dla niezawodnego 

wykonania obowiązków Wykonawcy. 

10.2 Pozostali Specjaliści 
Wykonawca musi zapewnić wszystkie niezbędne środki dla zarządzania kontraktem (sekretarki, 

personel biurowy, itp.). Wykonawca zapewni zespołowi Kluczowych Ekspertów niezbędną pomoc i 

wsparcie techniczne innych specjalistów, którzy mogą okazać się niezbędni dla właściwego 

wykonania Umowy. 

10.3 Wynagrodzenie personelu Wykonawcy 
W czasie trwania Kontraktu Wykonawca na własny koszt i ryzyko zbada stan przygotowań do 

realizacji Projektu oraz lokalne warunki i zagwarantuje swojemu personelowi w ramach ceny 

kontraktu, jak poniżej 

- wynagrodzenie specjalistów, 

- koszty administracyjne zatrudnienia odpowiednich specjalistów takie jak koszty przenosin, 

zakwaterowania, dodatek za rozłąkę, urlop, ubezpieczenie medyczne i inne świadczenia 

związane z zatrudnieniem a uzgodnione między ekspertami a Wykonawcą, 

- koszty wynajęcia pomieszczeń niezbędnych do świadczenia Usług wraz kosztami 

wyposażenia, 

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

miejsca budowy,  

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

budowy. 

 

 

 


