
Część III –OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  Strona 1 z 18 
 

Kontrakt 09: Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu dla budowy kwatery składowania odpadów (drugiej) 

w ramach Projektu: „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina 

Tuczępy” 

 

 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZGOK.JRP.P/6/13 
 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

(SIWZ) 
 

CZĘŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 

DLA 
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  

  
NA USŁUGI 

 

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) 

 

Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu dla budowy kwatery składowania odpadów 

(drugiej)w ramach Projektu: „Kompleksowy system gospodarki odpadami 

komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy” 

Kontrakt 09 

 

 

        

 
Niniejsza część III Specyfikacji zawiera [18] stron. 

 
 
 
 

 

ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI 
KOMUNALNYMI Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 
Rzędów 40 
28 – 142 Tuczępy 
Polska 

 
Tel. : +48 (015) 864 22 51 
Fax.: +48 (015) 864 22 51 wew. 26 
www.zgok.ornet.pl 
 
 
 

 

 
 



Część III –OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  Strona 2 z 18 
 

Kontrakt 09: Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu dla budowy kwatery składowania odpadów (drugiej) 

w ramach Projektu: „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina 

Tuczępy” 

 

Spis treści 
 
 
 
I. DEFINICJE 

 
3 

II.  INFORMACJE PODSTAWOWE 
 

5 

II.1. Kraj Beneficjenta 
 

5 

II.2. Instytucje zaangażowane we wdrażanie projektu 
 

5 

II.3. Tło Projektu 
 

5 

II.4. Kontrakty w Fazie Projektu 
 

6 

II.5. 
 

Cele Projektu 7 

II.6. 
 

Założenia i ryzyka 8 

III. ZAKRES PRAC 
 

8 

III.1. Informacje ogólne 
 

8 

III.2. Szczegółowy opis zadań i obowiązków 
 

9 

III.3. Zarządzanie Projektem 
 

13 

IV. LOGISTYKA I OKRES WYKONYWANIA 
 

13 

IV.1.  Lokalizacja Projektu 
 

13 

IV.2 Okres realizacji Kontraktu 
 

14 

V. WYMAGANIA 
 

14 

V.1. Personel 
 

14 

V.2. Zakwaterowanie i zabezpieczenie 
 

16 

V.3. Ułatwienia, które będą zapewnione przez Inżyniera Kontraktu 
 

16 

V.4. Wyposażenie 
 

16 

VI. RAPORTOWANIE  
 

16 

VI.1 Raporty z realizacji Umowy na Usługi 
 

16 

VI.2 Raporty z realizacji umowy na Roboty 
 

17 

VI.3 Przedkładanie i zatwierdzanie Raportów 
 

18 

 
 
 
 
 
 
 



Część III –OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  Strona 3 z 18 
 

Kontrakt 09: Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu dla budowy kwatery składowania odpadów (drugiej) 

w ramach Projektu: „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina 

Tuczępy” 

 

I. DEFINICJE 
 

„Aprobata techniczna” – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 
upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada2004 r. w sprawie aprobat technicznych 
oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 poz. 2497 ze 
zm.), jeżeli chodzi o europejskie aprobaty techniczne upoważnionym do ich wydawania jest 
podmiot wskazany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w 
sprawie europejskich aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich 
wydawania (Dz.U nr 237 poz. 2375). 

„Beneficjent” – oznacza Zamawiającego. 

„Certyfikat zgodności” – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, 
proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w 
odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono 
zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

„Data Rozpoczęcia”, „Świadectwo Przejęcia”, „Świadectwo Wykonania”, „Końcowe 
Świadectwo Płatności”, „Okres Zgłaszania Wad” – zgodnie z definicjami określonymi w 
Warunkach Kontraktowych FIDIC. 

„FIDIC” – oznacza Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils (Międzynarodowa Federacja 
Inżynierów-Konsultantów). 

„FIDIC Żółta Księga” – Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy, 
wydanie angielsko – polskie niezmienione 2008  z erratą, wydanie 1999, FIDIC 

„Inspektor Nadzoru Inwestorskiego” – oznacza osobę fizyczną, posiadającą kwalifikacje 
wymagane przez Rozdział 2 (Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) i sprawującą funkcje 
nadzoru na Placu Budowy określone przez Art. 25 polskiego Prawa Budowlanego. W stosunku do 
Stron Kontraktu osoba taka działa z upoważnienia Inżyniera. 

„Instytucji Audytowej” – należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej; 

„Instytucji Certyfikującej (IC)” – należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw 
rozwoju regionalnego, którego obsługę w zakresie certyfikacji zapewnia komórka organizacyjna w 
urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego odpowiedzialna za 
realizację zadań w zakresie certyfikacji, wskazana w Szczegółowym opisie priorytetów PO IiŚ; 

„Instytucji Pośredniczącej (IP)” - należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw 
środowiska, którego zadania w zakresie realizacji PO IiŚ wykonuje właściwa komórka organizacyjna 
w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw środowiska; 

„Instytucji Zarządzającej (IZ)” – należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw 
rozwoju regionalnego, którego obsługę w zakresie realizacji PO IiŚ zapewnia komórka 
organizacyjna w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego 
odpowiedzialna za przygotowanie i realizację PO IiŚ, wskazana w Szczegółowym opisie priorytetów 
PO IiŚ; 

„Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia (IW/IP II)” – Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej  

„Inwestor Zastępczy” – oznacza osobę inną niż Zamawiający, sprawującą na mocy 
pełnomocnictwa, udzielonego tej osobie przez Zamawiającego całość lub część czynności Inwestora 
przewidzianych w Art. 18 Rozdział 3 (Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego) 
polskiego Prawa Budowlanego. 

„Inżynier Kontraktu” – oznacza podmiot wybrany w drodze przetargu, z którym Zamawiający 
zawrze umowę o świadczenie Usług, a w szczególności pełniący funkcję „Inżyniera” jak określono w 
Ogólnych Warunkach Kontraktu – FIDIC Żółta Księga, łącznie z funkcją „Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego” oraz „Koordynatora Czynności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego” zgodnie z 
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polskim Prawem budowlanym. Terminy „Inżynier Kontraktu” i „Inżynier” mogą być używane 
zamiennie. 

„Jednostka Realizująca Projekt”(JRP) – oznacza zespół pracowników powołanych przez 
Zamawiającego dla celu realizacji projektu. 

„Kluczowy Ekspert” – osoba spełniająca wymogi SIWZ, a pełniąca obowiązki w ramach Umowy z 
Inżynierem Kontraktu. 

„Kontrakt Zaprojektuj i Wybuduj” – oznacza kontrakt opisany w pkt. II 4.7. obejmujący 
zaprojektowanie i wykonanie Robót stanowiących część Projektu i będących przedmiotem nadzoru 
Inżyniera Kontraktu. Terminy „Kontrakt na Roboty” i „Kontrakt” mogą być używane zamiennie. 

„Koordynator Czynności Nadzoru Inwestycyjnego” - oznacza osobę fizyczną, przewidzianą 
Art. 27 polskiego Prawa Budowlanego. W zakresie Kontraktu osobę Koordynatora wyznacza 
Inżynier. 

„Organ samorządu zawodowego” – organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o 
samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r., 
Nr 5, poz.42 ze zm.) 

„POIiŚ” – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

„Prawo budowlane” – oznacza ustawę Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (t.j. Dz. U. z 2010 r. 
Nr 243 poz. 1623 ze zm.) i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą 
projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą zasady 
działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. 

„Projekt” – oznacza Projekt pn. „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi 
w Rzędowie gmina Tuczępy”, dla którego została podpisana umowa o dofinansowanie z 
Funduszu Spójności nr POIS.02.01.00-00-010/09 w ramach działania 2.1 – Kompleksowe 
przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem 
odpadów niebezpiecznych priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013  

„Roboty” oznacza stałe i tymczasowe roboty, które mają zostać wykonane w ramach Kontraktu 
nadzorowanego przez Inżyniera Kontraktu (włączając urządzenia i sprzęt, które mają być 
dostarczone i uruchomione). 

„Strona” lub „Strony” - oznaczają Zamawiającego i/lub Inżyniera. 

„Umowa” – oznacza umowę zawartą pomiędzy Zamawiającym, a Inżynierem Kontraktu, wraz z 
załącznikami stanowiącymi jej integralną część. 

„Usługi” - oznaczają działania, opracowania, raporty, dokumenty jakie mają być wykonywane 
przez Inżyniera Kontraktu w ramach Umowy, określone szczegółowo w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia – część III Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do 
Umowy. 

„Wykonawca” – oznacza podmiot wykonujący Kontrakt nadzorowany przez Inżyniera. 

„Zadanie” – oznacza przedsięwzięcie inwestycyjne obejmujące: Budowę kwatery składowania 
odpadów (drugiej) w ramach Projektu: „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi 
w Rzędowie gmina Tuczępy” – Kontrakt 09. 

„Zamawiający” – oznacza stronę Umowy zatrudniającą Inżyniera Kontraktu i Wykonawcę. 

„Znak zgodności” – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub 
usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym 

„Kwartał” – Oznacza każdy z czterech trzymiesięcznych okresów w ciągu roku kalendarzowego 
realizacji Kontraktu, rozpoczynający się odpowiednio 1 stycznia, 1 kwietnia, 1 lipca i 1 września 
danego roku, za wyjątkiem: 

a) Pierwszego kwartału realizacji danego Kontraktu, który rozpoczyna się w dniu zawarcia 
danego Kontraktu i kończący się z upływem ostatniego dnia kwartału kalendarzowego, w 
którym to rozpoczęcie nastąpiło, 
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b) Ostatniego kwartału realizacji Kontraktu, który kończy się w dniu zakończenia realizacji 
danego Kontraktu. 
 

„Roboty budowlane z zakresu ochrony środowiska” – poprzez które rozumie się wykonanie 
inwestycji budowlanej polegającej na budowie/rozbudowie/przebudowie min.: 

a) zakładów gospodarki odpadami,  składowisk odpadów, spalarni, sortowni odpadów, 
kompostowni odpadów, kwater składowania, 

b) oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnych,  

 

II. INFORMACJE PODSTAWOWE 
 
II.1. Kraj Beneficjenta 
 

POLSKA 
 

II.2. Instytucje zaangażowane we wdrażanie projektu 
 
II.2.1. ZAMAWIAJĄCY BĘDĄCY JEDNOCZEŚNIE BENEFICJENTEM  

ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
28 – 142 TUCZĘPY 
Rzędów 40 
 

II.2.2. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA 
MINISTER ROZWOJU REGIONALNEGO 
00-926 WARSZAWA, POLSKA 
ul. Wspólna 2/4 
 

II.2.3. INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA  
MINISTER ŚRODOWISKA 
00-922 WARSZAWA, POLSKA 
ul. Wawelska 52/54 
 

II.2.4. INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA / INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA II  
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ 
W KIELCACH, POLSKA 
ul. Św. Leonarda 7, 25 – 311 Kielce 
 

 
Zgodnie z zasadami wdrażania Funduszu Spójności w Polsce, Instytucja Wdrażająca z upoważnienia 
Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Zarządzającej koordynuje działania Beneficjenta. Dla potrzeb 
wdrażania projektu Beneficjent powołał Jednostkę Realizującą Projekt (JRP) działającą w ramach 
struktur Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 
 
II.3. Tło Projektu 
 
II.3.1. Położenie 
 
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi zlokalizowany będzie w Rzędowie gm. Tuczępy 
na terenie byłej Kopalni Siarki „Grzybów”, na gruntach leżących w obrębach: 

a) Dobrów i Rzędów, gmina Tuczępy, powiat buski, województwo świętokrzyskie (ZGOK) 
b) Grzybów, gmina Staszów, powiat staszowski, województwo świętokrzyskie (składowiska 

odpadów). 
Dodatkowo, w celu umożliwienia odbioru bezpośrednio od  mieszkańców odpadów niebezpiecznych, 
w ramach projektu zakupiony zostanie samochód z niezbędnym wyposażeniem, który będzie pełnił 
rolę mobilnego GPZON. 
 
Zasięg działania przedsięwzięcia obejmuje 18 gmin (14 wiejskich i 4 miejsko-wiejskie) 
zamieszkałych przez ok. 153,8 tys. mieszkańców. Do gmin objętych Projektem należą:  
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Staszów, Połaniec, Łubnice, Oleśnica, Rytwiany, Szydłów (powiat staszowski), Nowy Korczyn, 
Pacanów, Solec Zdrój, Tuczępy, Wiślica (powiat buski), Kazimierza Wielka, Czarnocin, Opatowiec, 
Bejsce (powiat kazimierski), Pińczów, Kije (powiat pińczowski) i Raków (powiat kielecki).  
 
 
II.3.2. Zakres rzeczowy Projektu 
 
Projekt: Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy 
obejmuje budowę kompleksowego zakładu gospodarki odpadów komunalnych z technologią 
segregacji, kompostowania odpadów organicznych, belowania surowców wtórnych i składowania 
pozostałości po segregacji a także  

Tabela 1: Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: Kompleksowy system gospodarki odpadami 
komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy  

A. Budowa Zakładu gospodarki odpadów komunalnych (ZGOK), w skład 
którego wchodzą: Realizowany 

1) Sortownia odpadów  
2) Kompostownia odpadów  
3) waga samochodowa wraz z portiernią, myjnia płytowa, 

budynek socjalno - biurowy, magazyn surowców wtórnych z 
warsztatem, budynek z pomieszczeniem do demontażu odpadów 
wielkogabarytowych, plac na odpady budowlane, zbiornik na ścieki 
technologiczne, magazyn odpadów problemowych 
(niebezpiecznych), biofiltr do kompostowni pryzmowej, plac 
przyjęcia odpadów zielonych, zbiornik na ścieki opadowe z dróg 
i placów 

 

B. Budowa pierwszej kwatery składowiska odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne wraz z obiektami towarzyszącymi  Realizowany 

C. Budowa drugiej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne 
i obojętne  Planowany 

D. Dostawa mobilnego zestawu urządzeń do odzysku i produkcji paliw z 
odpadów komunalnych  Planowany 

 

II.4. Kontrakty w Fazie Projektu 
 
Projekt obejmuje następujące kontrakty: 
 
II.4.1. Kontrakt na Usługi nr 01 pn. „Pomoc techniczna dla Beneficjenta (JRP) w 

ramach Projektu Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w 
Rzędowie gmina Tuczępy” – obejmuje świadczenie usługi pomocy technicznej dla JRP, 
Kontrakt jest obecnie realizowany.  
 

II.4.2. Kontrakt na Usługi nr 02 pn. „Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu dla Projektu 
Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina 
Tuczępy” – obejmuje pełnienie funkcji Inżyniera dla Kontraktu na roboty nr 03 i 
Kontraktu na roboty nr 04, Kontrakt jest obecnie realizowany. 
 

II.4.3. Kontrakt na Roboty nr 03 wg FIDIC Czerwona Księga pn. „Budowa Zakładu 
Gospodarki Odpadami Komunalnymi (ZGOK) w ramach Projektu Kompleksowy 
system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy ” – w 
zakresie tego Kontraktu przewidziano do realizacji budowę kompleksowego zakładu 
gospodarki odpadami komunalnymi (ZGOK) na terenie byłej Kopalni Siarki „Grzybów” w 
miejscowości Rzędów (gmina Tuczępy), Kontrakt jest obecnie realizowany. 
 

II.4.4. Kontrakt na Roboty nr 04 wg FIDIC Czerwona Księga pn. „Budowa kwatery 
składowania (pierwszej) w ramach Projektu Kompleksowy system gospodarki 
odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy” – w zakresie tego Kontraktu 
przewidziano do realizacji budowę składowiska odpadów komunalnych po segregacji w 
miejscowości Grzybów gmina Staszów, Kontrakt jest obecnie realizowany. 
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II.4.5. Kontrakt na Usługi nr 05 pn. „Promocja podczas realizacji Projektu 
Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina 
Tuczępy” – obejmuje świadczenie usług promocji Projektu, Kontrakt jest obecnie 
realizowany. 
 

II.4.6. Kontrakt na Usługi nr 06 pn. „Kampania edukacyjna w ramach Projektu 
Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina 
Tuczępy”” – obejmuje prowadzenie kampanii edukacyjnej, Kontrakt jest obecnie 
realizowany. 
 

II.4.7. Kontrakt Zaprojektuj i Wybuduj nr 07 wg FIDIC Żółta Księga pn. „Budowa 
kwatery składowania (drugiej) w ramach Projektu Kompleksowy system 
gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy” – w zakresie 
tego Kontraktu przewidziano zaprojektowanie i budowę składowiska odpadów 
komunalnych po segregacji w miejscowości Grzybów gmina Staszów, Kontrakt 
planowany do realizacji. 
 

II.4.8. Kontrakt na Dostawy nr 08 pn. „Dostawa mobilnego zestawu urządzeń do 
odzysku i produkcji paliw z odpadów komunalnych w ramach Projektu 
„Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie, gmina 
Tuczepy” – w zakresie tego Kontraktu przewidziano dostawę następujących urządzeń: 
młyn wstępny – rębak, młyn pośredni, sito bębnowe – oczko Ø 80 mm, sito bębnowe – 
oczko Ø 50 mm, sito bębnowe – oczko Ø 20 mm, separator balistyczny, zamknięty bio 
reaktor – kontener, hala przenośna poligonalna -1, hala przenośna poligonalna -2, 
logistyka, Kontrakt planowany do realizacji. 
 

II.4.9. Kontrakt na Usługi nr 09 pn. „Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu dla budowy 
kwatery składowania odpadów (drugiej) w ramach Projektu: Kompleksowy 
system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie, gmina Tuczępy ” – 
obejmuje pełnienie funkcji Inżyniera dla Kontraktu na roboty nr 07, Kontrakt 
planowany do realizacji (przedmiot niniejszego zamówienia). 

 
 
 
II.5. Cele Projektu 
 
II.5.1. Ekologiczne cele projektu 
 

 Zapewnienie zagospodarowania odpadów komunalnych dla gmin uczestniczących w 
Projekcie co najmniej do 2023 r. w sposób zgodny z wymogami ochrony środowiska z 
zachowaniem przepisów prawa i zapisów przedmiotowych dokumentów strategicznych 
na poziomie kraju i UE. 

 

 Zmniejszenie ilości odpadów składowanych – kierowanie całego strumienia odpadów 
komunalnych do sortowni pozwoli maksymalizować przy danej jakości odpadu (tzn. 
występującego w danym momencie poziomu segregacji u źródła) ilości odzyskiwanych 
surowców wtórnych i kompostu, a także frakcji drobnej, która w znacznej mierze 
będzie mogła być wykorzystywana jako warstwa przesypowa na składowisku; 

 

 Wprowadzenie kompleksowej i jednolitej polityki gospodarki odpadami komunalnymi w 
18 gminach uczestniczących w Projekcie, co powinno skutkować m.in. uszczelnieniem 
systemu gospodarki odpadami oraz poprawą jakości odbieranych odpadów (np. 
poprzez promowanie segregacji u źródła); 

 

 Ujednolicenie ewidencji ilościowej odpadów. 
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II.5.2. Społeczne cele projektu 
 

 Poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców w gminach wchodzących w zakres 
Projektu. 

 

 Rozwój komunalnej infrastruktury ochrony środowiska. 
 

 Edukacja proekologiczna mieszkańców gmin objętych projektem. 
 

 Utworzenie nowych miejsc pracy. 
 

 Poprawa atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej regionu. 
 

 
II.6. Założenia i ryzyka 
 
II.6.1. Założenia leżące u podstaw Projektu 
 

1. Polityka ekologiczna państwa pozostanie stabilna, 
2. Standardy Unii Europejskiej pozostaną na obecnym poziomie lub wyższym, 
3. Nastąpi wzrost świadomości ekologicznej w Polsce, 
4. Rząd Rzeczpospolitej Polskiej będzie wspierać inwestycje umożliwiające postęp w 

podporządkowaniu się wymaganiom środowiska, 
5. Prawo środowiskowe jest przestrzegane, 
6. Globalna sytuacja ekonomiczna pozostanie stała lub nastąpi jej poprawa. 
 

II.6.2. Ryzyka 

Planowany Projekt został sporządzony z uwzględnieniem ewentualnych zagrożeń wynikających, 
zarówno z odpowiednich przepisów ochrony środowiska, jak i odpowiedniej technologii oraz z 
uwzględnieniem spraw związanych z finansami. 

Projektowane rozwiązania techniczne spełniają wszystkie wymagania odpowiednich norm i 
zapewniają całkowite bezpieczeństwo dla środowiska. Wykonane studium wykonalności 
potwierdziło celowość inwestycji. 

Ewentualne zagrożenia dla Projektu: 
1) działanie siły wyższej, 
2) zmiany w prawodawstwie, a w szczególności w prawie podatkowym, 
3) anomalia pogodowe uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych i eksploatację 

obiektów, 
4) opóźnienia rozstrzygnięcia przetargów na Roboty. 

 
III. ZAKRES PRAC 
 
III.1. Informacje ogólne 
 
III.1.1. Opis Umowy 
 
 
Zadania w ramach niniejszej Umowy będą obejmować wszystkie zadania i funkcje wynikające z  
Warunków Kontraktowych FIDIC – Żółta Księga (dla Kontraktu nr 07), a także inne wymagane 
niniejszą SIWZ, a w szczególności następujące czynności: 

1. monitoring postępu Kontraktu łącznie z raportowaniem, biorąc pod uwagę zarówno 
wskaźniki rzeczowe jak i finansowe, 

2. zapewnienie weryfikacji dokumentacji projektowej wraz z zatwierdzeniem, 

3. zapewnienie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad robotami, w liczbie 
pracowników niezbędnych do sprawnego i płynnego realizowania Kontraktu, 
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4. nadzór nad odbiorami częściowymi i końcowym, ze szczególnym uwzględnieniem 
wszystkich rozruchów technologicznych,  

5. zapewnienie przestrzegania i stosowania polskiego prawa przez Wykonawcę, a w 
szczególności stosowania przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, 

6. zapewnienie, że zakończone prace są zgodne z technicznymi i formalnymi wymaganiami 
Kontraktu, 

7. rozliczenie rzeczowe i finansowe Kontraktu, 

8. wszelkie inne obowiązki związane z zarządzaniem Kontraktem, nadzorem inwestorskim nad 
prowadzeniem Robót oraz rozliczeniem Kontraktu, wynikające z przepisów prawa, 
uwarunkowań realizowanego Kontraktu, a w szczególności wymagań instytucji 
finansujących określonych w klauzuli I (Definicje), sztuki budowlanej i inżynierskiej oraz 
dobrych praktyk zarządzania projektami. 

Inżynier Kontraktu będzie wykonywać swoje obowiązki w ścisłej współpracy z Zamawiającym, 
zgodnie z jego poleceniami i obowiązującymi przepisami oraz regulacjami stosowanymi dla 
projektów z Funduszu Spójności współfinansowanych przez Unię Europejską. 

Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny za nadzorowanie Kontraktu, zgodnie z podanym 
szczegółowym opisem zadań i obowiązków. 

 
III.1.2. Obszar geograficzny objęty projektem 
 

Dla Kontraktu nr 07 Inżynier Kontraktu będzie wykonywał swoje obowiązki na terenie miejscowości 
Grzybów, Rzędów, Staszów. 

Należy również przewidzieć krótkoterminowe wyjazdy do Instytucji Wdrażającej/Pośredniczącej II. 

 

III.1.3. Grupy docelowe 
 

Bezpośrednią korzyść z działalności Inżyniera Kontraktu będzie odnosić Zakład Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Zamawiający. 

Korzyść z realizacji zadania: „Budowa kwatery składowania (drugiej) w ramach Projektu 
Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy” będzie 
odnosić 18 gmin uczestniczących w projekcie. 

 

III.2. Szczegółowy opis zadań i obowiązków 
 
Do obowiązków Inżyniera Kontraktu należy: 
 
1) w zakresie ogólnym: 

 zapewnienie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi 
robotami i usługami, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym i innymi przepisami z nim 
związanymi, w liczbie pracowników niezbędnych do sprawnego i płynnego realizowania 
Kontraktu, 

 zarządzanie i monitorowanie Kontraktem pod względem technicznym, finansowym i 
organizacyjnym, 

 monitorowanie postępu prac, włącznie ze składaniem z nich raportów, w których będą 
wzięte pod uwagę zarówno wskaźniki rzeczowe, jak i finansowe, 

 egzekwowanie postanowień Kontraktu przy współpracy z Zamawiającym, 
 informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach zaistniałych i mogących zaistnieć, 

razem ze sposobami ich rozwiązania i/lub działaniami korygującymi mającymi na celu 
usuwanie takich problemów, 

 prowadzenie polubownych uzgodnień w przypadku zaistnienia konfliktu pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcąi, 
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 utrzymywanie na bieżąco kontaktu ze wszystkimi uczestnikami Projektu, łącznie z 
Zamawiającym i Instytucją Wdrażającą/Pośredniczącą II. 

 prowadzenie i przechowywanie korespondencji i wszelkich niezbędnych dokumentów z 
podmiotami biorącymi udział w realizacji Kontraktu, ze szczególnym uwzględnieniem 
ostrzeżeń, uwag i wniosków kierowanych do Wykonawcy mogących być dowodami w razie 
ewentualnych sporów, roszczeń Wykonawcy, katastrof budowlanych, itp., 

 sporządzanie wzorów wszystkich raportów i formularzy wymaganych w trakcie realizacji 
umowy. Wzory raportów i formularzy podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

 
2) w zakresie wykonywania dokumentacji projektowej: 

 zapewnienie weryfikacji dokumentacji projektowej, 
 zatwierdzenie kompletnej dokumentacji przekazanej przez Wykonawcę Kontraktu. 

 
3) w zakresie wykonawstwa robót budowlanych: 

 reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 
wykonania Robót z dokumentacją projektową i pozwoleniami na budowę, przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej, 

 w terminie co najmniej 7 dni poprzedzających datę rozpoczęcia Robót budowlanych 
Inżynier Kontraktu przedstawi Zamawiającemu oświadczenia inspektorów nadzoru 
inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad 
danymi robotami budowlanymi, a przed podpisaniem umowy zaświadczenie o wpisie na 
listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz inne dokumenty wymagane do 
rozpoczęcia i wykonania Robót; Inżynier wyznaczy wśród swojego personelu osobę 
pełniącą funkcję Koordynatora Czynności Nadzoru Budowlanego. 

 Inżynier Kontraktu zobowiąże Wykonawcę do przedstawienia Zamawiającemu 
oświadczenia kierownika budowy, zatrudnionego przez Wykonawcę, stwierdzające 
przejęcie obowiązków kierownika budowy nad danymi Robotami, a także zaświadczenia o 
wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego w terminie co najmniej 7 
dni poprzedzających datę rozpoczęcia Robót budowlanych, 

 ocenianie i rozstrzyganie w uzgodnieniu z Zamawiającym wszelkich roszczeń lub dyskusji 
kontraktowych i problemów narastających podczas Robót, zapobieganie sporom i 
opóźnieniom, gdy jest to wykonalne, 

 zatwierdzanie harmonogramu dostaw urządzeń i materiałów na plac budowy ze 
szczególnym uwzględnieniem ich kompletności, sposobu i czasu magazynowania oraz 
zgodności z dokumentacją projektową i/lub warunkami kontraktowymi, 

 negocjowanie z Wykonawcą i pisemne rekomendowanie Zamawiającemu na bieżąco 
wszystkich robót dodatkowych i zamiennych, 

 sprawdzanie i potwierdzanie, czy Wykonawca mobilizuje i dostarcza na budowę kompletne 
wyposażenie i dostawy zidentyfikowane w Kontrakcie, 

 pełny nadzór inwestorski nad Robotami, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego Prawa 
Budowlanego i innych odnośnych regulacji prawnych. Nadzór musi być prowadzony przez 
zespół specjalistów, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia i certyfikaty wymagane 
przez Polskie Prawo Budowlane, 

 ścisła współpraca z nadzorem autorskim, archeologicznym i geologicznym, którego 
zapewnienie może leżeć po stronie Zamawiającego, weryfikacja i analiza rysunków 
wykonawczych i dokumentów wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę z 
komentarzami dla Zamawiającego (jeżeli wystąpi taka potrzeba), jeśli chodzi o zgodność 
(lub niezgodność) z Kontraktem, 

 weryfikacja i przeglądanie rysunków roboczych Wykonawcy zawierających zmiany, 
zatwierdzanie robót zamiennych w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

 zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń oraz dostaw, jakie mają 
być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową, sprawdzanie jakości dokumentów, 
zezwoleń, aprobat technicznych, deklaracji zgodności, certyfikatów, znaków zgodności 
itd., w celu uniknięcia użycia materiałów uszkodzonych, wadliwych lub nie mających 
polskich certyfikatów, 
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 zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robót budowlanych, włączając w to 
roboty tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawcę, 

 rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach technicznych, które mogą 
okazać się niezbędne lub pożądane podczas, lub w następstwie wykonywania robót 
budowlanych, 

 sprawdzanie odpowiedniości i autentyczności wszystkich certyfikatów, ubezpieczeń, 
zabezpieczeń, gwarancji, praw własności itd., za które Wykonawca jest odpowiedzialny 
zgodnie z Warunkami Kontraktu, 

 organizowanie dodatkowych testów jakości przez specjalistyczne instytuty, jeżeli jest to 
niezbędne, 

 skompletowanie świadectw technicznych dokumentów dotyczących: 
1. aprobat technicznych dostaw, 
2. certyfikatów i znaków zgodności, 
3. prób materiałów i robót, 
4. ilości wykonanych robót i przejęcia robót, 
5. monitorowanie postępu robót, 

 przeprowadzanie regularnych inspekcji Placu Budowy, sprawdzających jakość wykonania i 
materiałów zgodnie z Kontraktem oraz dobrą praktyką inżynierską, 

 kontrola Wykonawców w zakresie zapewnienia realizacji robót zgodnie z odpowiednimi 
wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 wydawanie miesięcznych raportów o postępie Robót zgodnie z pkt VII niniejszego Opisu 
Przedmiotu Zamówienia, 

 organizowanie wraz z Zamawiającym cyklicznych narad koordynacyjnych na Placu 
Budowy (co najmniej raz w miesiącu, a jeśli zajdzie potrzeba - lub na życzenie 
Zamawiającego - raz w tygodniu) oraz przygotowywanie notatek w celu umożliwienia 
podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp Robót, 
sporządzanie protokołów ze spotkań, 

 egzekwowanie zgodności wykonanych robót z określonymi wymaganiami technicznymi i 
zapisami kontraktowymi, 

 potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także - na żądanie 
Zamawiającego - kontrolowanie rozliczenia budowy, 

 sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i wyrobów budowlanych, a w 
szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych niezgodnych z 
dokumentacją projektową, wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w 
budownictwie, 

 wydawanie Wykonawcy, kierownikowi budowy i/lub kierownikowi robót poleceń 
potwierdzonych wpisem w dzienniku budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub 
zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów 
zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i 
dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz 
urządzeń technicznych, 

 żądanie od Wykonawcy, kierownika budowy i/lub kierownika robót dokonania poprawek 
bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych 
robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie, bądź 
spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową i/lub pozwoleniem 
na budowę, 

 sprawdzanie i odbieranie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 
prowadzenie prób i odbiorów technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów 
kominowych oraz przygotowywanie i branie udziału w czynnościach odbioru gotowych 
obiektów budowlanych i przekazywaniu ich do użytkowania, 

 zapewnienie nadzoru i akceptacji przeprowadzonych testów i mechanicznych oraz 
technologicznych rozruchów urządzeń i wyposażenia, 

 egzekwowanie opracowania przez Wykonawcę instrukcji eksploatacji i konserwacji 
urządzeń oraz dostarczenie jej w uzgodnionej ilości egzemplarzy do Zamawiającego, 
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 nadzorowanie testów oraz zlecanie i przeglądanie podręczników operacyjnych 
przygotowanych przez Wykonawcę do ułatwienia przejęcia urządzeń, 

 skompletowanie dokumentacji Wykonawcy i oświadczeń wymaganych przez odpowiednie 
uregulowania oraz współpraca z Zamawiającym w otrzymaniu pozwolenia na 
użytkowanie, 

 przegląd, ocena kompletności oraz zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem 
istniejącym i dostarczenie jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją dotyczącą 
nadzorowanych robót (włączając w to ekspertyzy geodezyjne ewentualnie wyplotowane w 
postaci map) w formie uzgodnionej z Zamawiającym, 

 przeprowadzenie inspekcji końcowej i sporządzenie Świadectwa Przejęcia, Listy Usterek i 
innych dokumentów związanych z warunkami Kontraktu, 

 po zakończeniu Robót, podczas Okresu Zgłaszania Wad i w okresie rękojmi dla Kontraktu, 
lecz nie dłużej niż przewiduje to końcowa data gwarancji i rękojmi z tytułu prac i usług 
świadczonych w ramach Umowy, uczestniczenie w nadzorowaniu inspekcji gwarancyjnych, 
końcowych akceptacji i rozwiązywaniu sporów, a w szczególności: 
1.  egzekwowanie usuwania wad przez Wykonawcę, 
2.  sprawdzenie Końcowego Oświadczenia Wykonawcy i wydanie Świadectwa Wykonania, 
3.  przygotowanie i wydanie Końcowego Świadectwa Płatności, czynny udział w 

rozwiązywaniu sporów zgodnie z warunkami kontraktu, 
 
4) w zakresie finansowym: 

 dotrzymywanie procedur związanych z zarządzaniem projektami Funduszu Spójności, 
włączając sporządzanie i aktualizowanie planów i harmonogramów Projektu, 

 monitoring, raportowanie, audyty i finansowe rozliczenia, 
 współpraca z Zamawiającym w przygotowywaniu niezbędnych sprawozdań, raportów 

rzeczowych i finansowych, wskaźników postępu rzeczowego i finansowego robót oraz 
innych opracowań  

 prowadzenie rzeczowego i finansowego rozliczenia Kontraktów zgodnie z zasadami 
prowadzenia rozliczeń oraz stosowanymi regulacjami dla projektów Funduszu Spójności 
współfinansowanych przez Unię Europejską, 

 kontrolowanie rozliczenia budowy, 
 nadzór, kontrola i zapobieganie, monitorowanie i składanie sprawozdań dotyczących między 

innymi rzeczowego i finansowego postępu Robót, kosztów i budżetu, 
 ustalanie i określanie wartości robót zgodnie z Kontraktem, wystawianie Przejściowych i 

Końcowych Świadectw Płatności, 
 szacowanie i weryfikowanie robót i prac wnioskowanych jako uzupełniające i/lub 

dodatkowe, zaproponowanych przez Wykonawców, w zakresie wartości rzeczowych i 
finansowych oraz opiniowanie co do zasadności, 

 monitorowanie wskaźników Projektu dotyczących Kontraktu, 
 monitorowanie gwarancji i/lub poręczeń (zabezpieczenia należytego wykonania umowy),  
 ustalanie i wyliczanie, na potrzeby Zamawiającego, wysokości kosztów kwalifikowanych i 

niekwalifikowanych w ramach Kontraktu, 
 przygotowanie rozliczenia finansowego, 
 

5) w zakresie działań informacyjnych i promujących Projekt: 
 

 nadzorowanie wykonania i umieszczenia przez Wykonawcę stosownych tablic informacyjnych 
w miejscu realizacji Projektu, 

 nadzorowanie wykonania i umieszczenia przez Wykonawcę tablic upamiętniających w 
miejscach powszechnie dostępnych, 
 

6) wszystkie inne obowiązki, czynności i zadania niewymienione w niniejszym  Opisie 
Przedmiotu Zamówienia, które: 
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 związane są z zarządzaniem projektem i nadzorem inwestorskim nad prowadzeniem Robót, a 
wynikają z Warunków Kontraktowych FIDIC (Żółta Księga) oraz prowadzeniem prac 
projektowych, uwarunkowań realizowanego Kontraktu, a w szczególności wymagań instytucji 
finansujących określonych w klauzuli I (Definicje), przepisów prawa, sztuki budowlanej i 
inżynierskiej oraz dobrych praktyk zarządzania projektami. 

 okażą się konieczne dla prawidłowej realizacji Kontraktu (zgodnie z wymaganiami KE i 
Zamawiającego) oraz zabezpieczenie interesów Zamawiającego. 
 

Pomimo tak szerokiego zakresu uprawnień i obowiązków Inżynier Kontraktu nie będzie miał prawa 
do: 

1) wprowadzania jakichkolwiek poprawek do podpisanej Umowy, bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego, 

2) zwolnienia Wykonawcy Kontraktu nr 07 z jakichkolwiek zobowiązań lub 
odpowiedzialności zawartych w podpisanym Kontrakcie, a także wprowadzanie 
jakichkolwiek zmian do tego Kontraktu, 

3) zgody na ograniczenie zakresu robót i prac lub przekazanie robót i prac Wykonawcy 
innemu niż ten, który został wskazany w podpisanym Kontrakcie, 

4) zatwierdzania ewentualnych robót dodatkowych i/lub zamiennych bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego. 

 
III.3. Zarządzanie Projektem 
 
III.3.1. Odpowiedzialne organy i struktura zarządzania zgodnie z opisem 

zawartym w następujących materiałach: 
 

a) Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO - Narodowe Strategiczne Ramy 
Odniesienia 2007 – 2013 -Szczegółowy opis priorytetów; Dokument oprac. na 
podstawie programu operacyjnego zatwierdzonego przez Komisję Europejską decyzją z 
dnia 7 grudnia 2007 r. oraz uchwałą Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2008 r., 

b) oraz innych dokumentach dot. zarządzania i kontroli Funduszu Spójności 
obowiązujących na lata 2007-2013. 

 
III.3.2. Zakres pomocy zapewnianej przez Zamawiającego i/lub inne strony 
 
Zamawiający dostarczy Inżynierowi: 

- Posiadaną dokumentację, obejmującą program funkcjonalno-użytkowy, 
- Listę personelu pełniącego funkcje zarządzające wdrażaniem Projektu w Rzędowie 

gmina Tuczępy. 
 

Zamawiający ponadto zapewni: 
1) możliwość wsparcia w zagadnieniach formalnych, a mianowicie w przypadkach, gdzie 

uczestnictwo Zamawiającego jest wymagane przez prawo i gdzie Inżynier Kontraktu 
jest uprawniony do reprezentowania Zamawiającego, 

2) asystowanie w wyjaśnieniach wszystkich aspektów prawnych związanych z Kontraktem, 
3) możliwość udziału nadzoru autorskiego, archeologicznego i geologicznego oraz 

aranżowanie uczestnictwa Autorów/Projektantów w wyjaśnieniach wszystkich kwestii 
dotyczących dokumentacji projektowych. 

 
IV. LOGISTYKA I OKRES WYKONYWANIA 
 
IV.1. Lokalizacja Projektu 

Inżynier Kontraktu będzie wypełniał swoje obowiązki głównie na terenie objętym inwestycją (plac 
budowy), jakkolwiek powinien on włączyć do swoich obowiązków również krótkoterminowe wyjazdy 
związane ze spotkaniami i konsultacjami z Instytucjami Wdrażającą/Pośredniczącą II,. Koszty 
takich wyjazdów będą pokrywane we własnym zakresie przez Inżyniera Kontraktu, stąd należy je 
przewidzieć w cenie ofertowej. 
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IV.2. Okres realizacji Kontraktu 
 
Okres realizacji zamówienia obejmuje czas od dnia podpisania Kontraktu na: Budowę kwatery 
składowania (drugiej) w ramach Projektu „Kompleksowy system gospodarki odpadami 
komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy”, do dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu 
Końcowego z realizacji Umowy na Usługi.  
Wykonawca będzie pełnił obowiązki w ramach Umowy do czasu wystawienia Końcowego 
(Ostatecznego) Świadectwa Płatności w ramach nadzorowanego Kontraktu i zatwierdzenia przez 
Zamawiającego Raportu Końcowego z realizacji Umowy na Usługi. 
 
Datą rozpoczęcia wykonywania niniejszej Umowy w części dotyczącej danego Kontraktu jest dzień 
zawarcia umowy przez Zamawiającego z wykonawcą na realizację zadania objętego danym 
Kontraktem. O dacie zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi Inżyniera Kontraktu niezwłocznie.   

 

Wstępny harmonogram dla Kontraktu nr 07 jest następujący: 
 

Nr i tytuł Kontraktu Podpisanie 
Kontraktu 

Planowan
y okres 

realizacji 
Robót 

Okres zgłaszania 
wad 

04 „Budowa kwatery składowania odpadów 
(drugiej) w ramach Projektu 
„Kompleksowy system gospodarki 
odpadami komunalnymi w Rzędowie 
gmina Tuczępy – Kontrakt 07 - wdrożenie 
na podstawie Warunków Kontraktowych 
wg „FIDIC Żółta Księga” 

II kwartał 2013 

maks. 12 
miesięcy 
od daty 
zawarcia 
Kontraktu 

12 miesięcy od daty 
wydania Świadectwa 
Przejęcia Robót  

 
 
V. WYMAGANIA 
 
V.1. Personel 
 
V.1.1. Wymagania ogólne 

Aby wypełnić swoje zobowiązania, Inżynier Kontraktu powinien posiadać wysoko wykwalifikowany 
personel, posiadający uprawnienia i certyfikaty wymagane przepisami obowiązującego prawa. 

Inżynier powinien zaangażować zespół ekspertów posiadających multidyscyplinarną wiedzę 
inżynierską, zdolny do wykonania swoich obowiązków jako Inspektorowie Nadzoru Inwestorskiego, 
zgodnie z wymaganiami wynikającymi z polskiego Prawa Budowlanego. 

Inżynier powinien określić swoje własne potrzeby w zakresie zasobów personalnych w odniesieniu 
do zastosowanej organizacji Projektowania i Robót i zatrudnić cały niezbędny personel wymagany 
do efektywnego i skutecznego wdrożenia Kontraktu. 

Inżynier powinien wyposażyć swój zespół ekspertów i inspektorów w niezbędne wsparcie i 
techniczną pomoc innych specjalistów, którzy mogą być niezbędni do właściwej implementacji tej 
Umowy i Kontraktu (tj. dyplomowany geodeta, doradca prawny, hydrogeolog, ekspert od 
zabezpieczenia przeciwpożarowego, inżynier materiałowy, ekspert od spraw bezpieczeństwa, itp.). 
Dodatkowo oprócz powyższego, Inżynier powinien zapewnić właściwe usługi tłumacza do 
efektywnego wdrożenia Projektu (jeżeli będzie to konieczne z uwagi na jego komunikację z 
Zamawiającym, która ma odbywać się w języku polskim). 

Przedstawiona poniżej lista kluczowych ekspertów może nie być wyczerpująca i może zostać 
uzupełniona przez Inżyniera. Lista ta powinna być traktowana jako minimalne wymagania 
Zamawiającego do niezawodnego wypełnienia obowiązków Inżyniera Kontraktu. 

Podczas nieobecności jakiegokolwiek eksperta z poniższej listy, wynikającej z okresu wakacyjnego 
lub choroby, Inżynier Kontraktu ma zapewnić zastępstwo, na cały okres założonej pracy eksperta 
dla uniknięcia opóźnień w realizacji robót kontraktowych. Takie zastępstwo będzie zaproponowane 
uprzednio na piśmie do zaaprobowania przez Zamawiającego. 
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Uwaga: Miejscem pracy personelu będzie siedziba Spółki w Rzędowie gmina Tuczępy. 

V.1.2. Eksperci kluczowi 

W celu wykonywania swych obowiązków Inżynier Kontraktu powinien zapewnić następujący 
personel: 

1. Kierownik Zespołu (Ekspert 1) - niniejsza osoba ma posiadać wykształcenie wyższe 
oraz doświadczenie w zarządzaniu przedsięwzięciami budowlanymi, jako kierownik 
zespołu (menadżer projektu) dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska, o wartości 
robót nie mniejszej niż 1 mln PLN (bez VAT).  

 
2. Inspektor nadzoru robót branży sanitarnej (Ekspert 2) - niniejsza osoba ma 

posiadać co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje: uprawnienia 
budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń  wraz z przynależnością 
do właściwej izby samorządu zawodowego. 

 
3. Inspektor nadzoru robót ogólnobudowlanych (Ekspert 3) – niniejsza osoba ma 

posiadać co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje: uprawnienia 
budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń wraz z przynależnością do właściwej izby 
samorządu zawodowego.  

 
4. Inspektor nadzoru robót elektrycznych (Ekspert 4) – niniejsza osoba ma 

posiadać co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje: uprawnienia 
budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych bez ograniczeń wraz z przynależnością do właściwej izby 
samorządu zawodowego.  

 
5. Specjalista ds. ekonomicznych (Ekspert 5) – niniejsza osoba ma posiadać 

następujące kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne oraz 
doświadczenie zawodowe w rozliczaniu projektów budowlanych, w tym co najmniej 1 
projekt rozliczony i zakończony. 

 
6. Specjalista ds. projektowych (Ekspert 6) – niniejsza osoba ma posiadać co 

najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje: uprawnienia do 
projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń wraz z 
przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego  

 

Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza 
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów. Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie 
posiadania uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im kwalifikacje zawodowe 
dokumenty uprawniające do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub 
państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA- stron umowy o 
Europejskim Obszarze Gospodarczym, z zastrzeżeniem art. 12a i innych przepisów ustawy Prawo 
Budowlane  oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394) 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć 
dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień budowlanych  i aktualnych wpisów 
do właściwych izb samorządowych. 

Wszyscy kluczowi eksperci muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego lub w przypadku, 
gdy wskazani kluczowi eksperci nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca jest 
zobowiązany zapewnić tłumacza na okres i dla potrzeb realizacji umowy. 

 
V.1.3. Eksperci pomocniczy oraz personel wspierający i zastępujący 
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Inżynier Kontraktu powinien wybrać i zatrudnić innych ekspertów w takiej ilości i specjalnościach, 
aby zapewnić sprawną realizację zadań stojących przed Inżynierem. 

Inżynier Kontraktu powinien zwrócić uwagę na potrzebę zapewnienia aktywnego włączenia 
umiejętności lokalnych profesjonalistów, tam gdzie to możliwe oraz odpowiednie połączenie 
międzynarodowego i lokalnego personelu w Zespole. 

Wszyscy eksperci muszą być niezależni i wolni od konfliktów interesów w zakresie swoich 
odpowiedzialności. 

Koszty personelu zastępczego i wpierającego muszą być wliczone w cenę ryczałtową podaną przez 
Inżyniera w ofercie. 

 
V.2. Zakwaterowanie i zabezpieczenie 
 

Inżynier Kontraktu w ramach tej Umowy zapewni zakwaterowanie dla wszystkich swoich 
pracujących ekspertów w pobliżu miejsca realizacji Umowy. Koszty zakwaterowania będą wliczone 
w ryczałtową cenę ofertową. 

Inżynier Kontraktu w ramach tej Umowy zapewni profesjonalną ochronę swoich obiektów i 
pomieszczeń biurowych. Koszty ochrony będą wliczone w ryczałtową cenę ofertową. 

 
V.3. Ułatwienia, które będą zapewnione przez Inżyniera Kontraktu 

Inżynier Kontraktu powinien zapewnić ekspertom odpowiednie wsparcie i wyposażenie. W 
szczególności powinien zapewnić wystarczające zabezpieczenie administracyjne, sekretariatu i 
tłumaczeniowe tak, aby eksperci mogli skoncentrować się na ich głównych obowiązkach oraz 
niezbędne zaplecze biurowe na swój koszt. 

Musi również przelewać odpowiednie fundusze wspierające ich działania względem Umowy oraz 
zapewnić, iż jego pracownicy będą opłacani regularnie i na czas. 

 
V.4. Wyposażenie 

Inżynier Kontraktu w całości zabezpieczy w ilości niezbędnej wyposażenie dla realizacji Umowy, 
jednak nie mniejszej niż określono w części I SIWZ. 

Nie przewiduje się zakupu wyposażenia w imieniu Zamawiającego, jako części tej Umowy lub 
przekazywania do Zamawiającego na końcu tej Umowy. 

 

VI. Raportowanie  
 
VI.1. Raporty z realizacji Umowy na Usługi 
 
 1)  Raport Otwarcia: musi być opracowany i przekazany Zamawiającemu w terminie 30 dni od 
daty zawarcia Umowy i powinien zawierać co najmniej następujące elementy:  

1. Przedstawiać opisy stron biorących udział w realizacji Kontraktu, zatrudniony personel, 
kluczowe daty realizacji umowy na roboty 

2. Przedstawić podstawowe procedury administrowania oraz wytyczne, według których 
działać będą uczestnicy procesu inwestycyjnego, 

3. Sprawozdanie z własnych działań Inżyniera, prace przygotowawcze, rozkład pracy 
specjalistów w całym okresie trwania umowy, podział zadań, potrzeby w zakresie 
zatrudnienia specjalistów krótkoterminowych 

4. Przedstawić do uzgodnienia z Zamawiającym formy wszystkich raportów i formularzy 
wymaganych w trakcie realizacji Kontraktu, tj.: 
1) Raporty postępu finansowego, 
2) Raporty postępu robót, 
3) Raporty z inspekcji 
4) Formularze protokołów odbiorów częściowych i końcowego 
5) Inne dokumenty do użycia w cyklu inwestycyjnym 
6) Niezbędne wg uznania załączniki 
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2) Raporty Kwartalne z Realizacji Umowy na Usługi: muszą być opracowane i przekazane do 
10 dnia kalendarzowego po zakończeniu kwartału kalendarzowego, którego dotyczą poczynając od 
daty rozpoczęcia Kontraktu na roboty. Raporty kwartalne składane będą przez okres realizacji 
danego Kontraktu na roboty budowlane tj. przez okres 12 miesięcy. Raporty te stanowią przede 
wszystkim rozliczenie z działania Inżyniera i będą podstawą do wypłaty wynagrodzenia za pracę 
Inżyniera (w Raportach Kwartalnych Inżynier będzie wskazywał procentowe zaawansowanie robót 
w stosunku do wartości nadzorowanych robót). Raporty powinny zawierać opis działań oraz decyzji 
podjętych przez Inżyniera w okresie objętym raportem, jak również plan działań na kolejny okres 
wykonywania Umowy. Raport Kwartalny powinien zawierać również: 

1) syntetyczny opis robót zrealizowanych przez Wykonawcę (krótkie podsumowanie) –
pokazanie stanu zaawansowania zarówno rzeczowego jak i finansowego Umowy, 

2) wykazanie rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a założonym w Harmonogramie 
Robót oraz wykazanie działań podjętych przez Inżyniera Kontraktu w celu wyeliminowania 
opóźnień w realizacji Robót, 

3) syntetyczny opis zagrożeń powstałych w trakcie wykonywania robót i propozycje działań, 
które należy podjąć w celu ich wyeliminowania. 

    Do raportu powinny zostać dołączone odpowiednie załączniki. 
 
3) Raport Końcowy z realizacji Umowy na Usługi musi być opracowany i przekazany w 
terminie 28 dni kalendarzowych od daty przyjęcia przez Zamawiającego Świadectwa Wykonania 
Robót w ramach Kontraktu i powinien przedstawiać krytyczne studium poważniejszych problemów, 
które wynikły w procesie realizacji Kontraktu. Zatwierdzony Raport Końcowy z realizacji Umowy na 
Usługi będzie stanowił podstawę do wypłaty ostatniej transzy wynagrodzenia za pracę Inżyniera i 
stanowi przed wszystkim rozliczenie jego działalności prowadzonej przez cały okres realizacji 
umowy.  
 
Raporty, o których mowa powyżej pkt (1), (2) oraz (3) powinny zawierać, między innymi: 

1.  szczegółową analizę działań przeprowadzonych przez Inżyniera w raportowanym okresie, 
kumulatywnie, 

2. postęp Robót i ich zgodność z harmonogramem czasowym, prewencyjne i korekcyjne 
działania Inżyniera Kontraktu, analizę procentową wykonania Umowy na Roboty, w 
zakresie rzeczowym i finansowym 

3. informacje o technicznych problemach i działaniach podjętych w celu przeciwdziałania im, 
wczesne ostrzeganie o możliwych problemach, szczególnie, gdy mogą one wpłynąć na  
czasowe przesunięcie ukończenia Umowy, 

4. przewidziany na następny okres sprawozdawczy Program Robót i przepływ gotówki, 
5. listę personelu Inżyniera zatrudnioną w okresie sprawozdawczym. 

 
VI.2. Raporty z realizacji umowy na Roboty. 
 
Raporty z realizacji umowy na roboty składane są jako: 
 
1) Raporty miesięczne o postępie robót na Kontrakcie w zakresie rzeczowym i finansowym 
Umowy na Roboty muszą być opracowane i przekazane w terminie 10 dni kalendarzowych po 
upływie miesiąca, którego raport dotyczy w formie tabelarycznej, krótkie i zwięzłe. Podstawę do ich 
sporządzenia stanowi Raport Wykonawcy. Raport miesięczny obejmuje zakres prac zrealizowanych 
w okresie sprawozdawczym tj. od chwili sporządzenia poprzedniego raportu miesięcznego. W 
raporcie należy uwzględnić roboty zakończone i rozpoczęte w okresie sprawozdawczym, roboty 
planowane, podwykonawstwo, zasoby ludzkie, sprzęt Wykonawcy. Powinny być uwzględnione 
zagadnienia, które bezpośrednio dotyczą robót/dostaw, nadzorowanych przez Inżyniera jak np. 
problemy BHP, kontrola jakości, analiza zgodności postępu robót z harmonogramem, napotkane 
trudności i środki zaradcze, Zmiany i  roszczenia Stron. Do raportu powinny zostać dołączone 
odpowiednie załączniki. 
 
2) Raport końcowy projektu musi być opracowany i przekazany w terminie do 30 dni po upływie 
Okresu Zgłaszania Wad dla Kontraktu. Jest to raport w zakresie wykonania rzeczowego i 
finansowego Kontraktu, rozliczenia robót zawierający pełne podsumowanie wszystkich działań 
podjętych podczas realizacji Kontraktu.  
 
Gdy zdaniem Zamawiającego będzie to niezbędne, Wykonawca przygotuje raport informacyjny o 
problemach technicznych, jakie wystąpiły w trakcie realizacji robót budowlanych. Taki raport będzie 
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wymagany, kiedy wystąpią poważne zmiany w dokumentacji projektowej lub w realizacji kontraktu. 
 
Inżynier powinien sporządzić dodatkowe raporty na prośbę Zamawiającego lub, gdy jest to 
niezbędne według jego własnego osądu podczas realizacji Robót. 
 
 
VI.3. Przedkładanie i zatwierdzanie Raportów 
 
Wszystkie raporty powinny być złożone do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Raporty będą 
składane w jednym egzemplarzu w wersji drukowanej w języku polskim do JRP oraz dodatkowo w 
wersji elektronicznej. Raporty będą przygotowane w wersji w formacie uzgodnionym z 
Zamawiającym, a strony tytułowe będą wyraźnie podawać, że ten Kontrakt jest finansowany przez 
UE. 
 
Wszystkie raporty będą zatwierdzane przez zamawiającego. W ciągu 14 dni od otrzymania raportu 
Zamawiający powiadomi Inżyniera o jego przyjęciu lub odrzuceniu. W przypadku Raportu 
Końcowego Projektu termin ten wynosi 21 dni. Jeżeli Zamawiający nie przekaże uwag na piśmie 
raporty będą uważane za zatwierdzone przez Zamawiającego. Błędy wykazane w raportach przez 
zamawiającego muszą być usunięte przez Inżyniera w ciągu 7 dni. 
 
Każdy raport zatwierdzony przez Zamawiającego będzie złożony przez Inżyniera w jednym 
egzemplarzu oraz dodatkowo w wersji elektronicznej. Każdy raport będzie istniał tylko w jednej 
ostatecznej wersji. 
 
Forma i zawartość oraz terminy wykonania muszą być zgodne z wymogami Zamawiającego. 
 
Inżynier ma obowiązek przygotowania dodatkowych raportów, jeżeli zażąda tego Zamawiający. 
 
Zamawiający może wyznaczyć inny zakres, sposób i terminy sporządzania raportów. 
 
 


