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1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg
KRS 0000126018, kapitał zakładowy 109 330 500 zł, NIP: 578-OO-02-157
e-mail: epwikepwik.com.pl
strona internetowa: http://www.epwik.com.pl

2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi zgodnie z zasadą konkurencyjności.
Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.).

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu w zakresie zarządzania i

nadzorowania Projektem Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Elbląg”,
w zakresie którego do realizacji pozostały dwa zadania tj.:
- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okrężnej, Druskiennickiej, Nowogródzkiej, Tarnopolskiej,

Grodzieńskiej, Kowieńskiej — Etap II,
- Bezwykopowa renowacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Elbląga.
Zadania jw. będą realizowane na podstawie oddzielnych umów z wykonawcami robót budowlanych.
Projekt Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Elbląg” (roboty budowlane
oraz nadzór nad nimi) współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Instytucją Zarządzającą jest
Ministerstwo Rozwoju, Instytucją Pośredniczącą jest Ministerstwo Środowiska. Instytucją Wdrażającą
dla Projektu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Do obowiązków Inżyniera Kontraktu należy w szczególności:
- Organizacja i koordynacja procesu inwestycyjnego,
- Wykonywanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

(Dz. U.z2017r. poz. 7332 ze zm.),
- Prowadzenie rozliczeń rzeczowo-finansowych oraz sprawozdawczości, w zakresie wymaganym

przez instytucję finansującą oraz rozliczenie końcowe Projektu potwierdzone raportem
końcowym,

- Doradztwo Zamawiającemu w przypadku wystąpienia utrudnień lub sporów w trakcie realizacji
Projektu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do wzoru umowy.
2. Części zamówienia - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających polegających

na powtórzeniu tego samego rodzaju usług na zasadach określonych w Regulaminie udzielania
zamówień dofinansowywanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na
lata 2014-2020” wprowadzonym Zarządzeniem nr 5/2077 z dnia 20.09.2017 r. Dyrektora Zarządu
EPWiK Sp. z o.o.

4. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
CPV 71 .24.70.00-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
CPV 71 .24.80.00-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
CPV 71 .54.00.00-5 Usługi zarządzania budową

5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia.
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6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców, o ile są
znane.

7. Zamawiający może udostępnić (bez opłat) na potrzeby Inżyniera Kontraktu, na czas realizacji przez
niego usługi, nieumeblowane pomieszczenia biurowe (2 pokoje) o łącznej powierzchni ok. 30 m2 w
budynku stanowiącym własność Zamawiającego, zlokalizowanym przy ul. Browarnej 93 w Elblągu.
Pomieszczenia można oglądać przed upływem terminu składania ofert, po uzgodnieniu terminu z
Zamawiającym. O planowanym korzystaniu z pomieszczeń wybrany Wykonawca zobowiązany
będzie poinformować Zamawiającego na etapie zawarcia umowy na świadczenie usługi Inżyniera
Kontraktu. Wykonawca nie może mieć wobec Zamawiającego żadnych roszczeń dot. stanu
technicznego pomieszczeń.

4. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji zamówienia:
a) Terminem rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy jest data zawarcia umowy.
b) Zakłada się następujący harmonogram świadczenia usług przez Inżyniera:

- Planowane terminy realizacji zadania Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okrężnej,
Druskiennickiej, Nowogródzkiej, Tarnopolskiej, Grodzieńskiej, Kowieńskiej — Etap II”: maj
2018 r. ÷ październik 2019 r.

- Planowane terminy realizacji zadania „Bezwykopowa renowacja kanałów deszczowych na
terenie miasta Elbląga”: kwiecień 2018 r. — październik 2019 r., w tym: prace projektowe
kwiecień — listopad 2018 r., roboty budowlane grudzień 2018 r. ÷ październik 2019 r.,

- Planowany termin rozliczenia Projektu i przekazania Zamawiającemu raportu końcowego—
30 listopad 2019 r.

2. Miejscem wykonania zamówienia jest miasto Elbląg.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) posiadania wiedzy i doświadczenia:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie w okresie trzech ostatnich lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy —

w tym okresie, usług o charakterze przedmiotu zamówienia polegających na zarządzaniu i
nadzorowaniu co najmniej 2 robót budowlanych (np. jako Inżynier Kontraktu, Zespół
inspektorów nadzoru lub inaczej nazwana funkcja) związanych z gospodarką wodno-
ściekową o wartości minimum 3 mln zł netto każda,

b) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje lub
będzie dysponować kadrą techniczną spełniającą następujące warunki:
- Koordynator Zespołu

• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w dowolnej specjalności,

• minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu lub nadzorowaniu robót
budowlanych w posiadanej specjalności,

• pełnienie funkcji Koordynatora Zespołu Inżyniera Kontraktu (lub stanowiska
równoważnego, np. Przedstawiciela Inżyniera Kontraktu, koordynatowa Zespołu
inspektorów nadzoru) lub kierownika budowy przy realizacji minimum jednego
projektu z zakresu gospodarki wodno-ściekowej finansowanego ze środków UE.
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- Inspektor Nadzoru branży sanitarnej

• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub inne, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie co najmniej
sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych),

• minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu lub nadzorowaniu robót
budowlanych,

• pełnienie funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy/robót na co najmniej
dwóch robotach budowlanych związanych z gospodarką wodno-ściekową.

- Inspektor Nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej,

• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

• minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu lub nadzorowaniu robót
budowlanych,

• pełnienie funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy/robót na co najmniej
dwóch robotach budowlanych związanych z gospodarką wodno-ściekową.

- Inspektor Nadzoru branży elektrycznej i AKPiA
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub inne,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów),

• minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu lub nadzorowaniu robót
budowlanych,

• pełnienie funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy/robót na co najmniej
jednej robocie budowlanej związanej z gospodarką wodno-ściekową.

- Inspektor Nadzoru branży drogowej

• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności drogowej (lub inne, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów),

• minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu lub nadzorowaniu robót
budowlanych.

Uwaga:

- Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk pod warunkiem spełnienia przez wskazaną
osobę wymagań dotyczących kwalifikacji i doświadczenia dla tych stanowisk.

- Doświadczenie zawodowe liczy się od daty uzyskania uprawnień budowlanych.
- Przedstawiona powyżej lista kluczowego personelu nie jest wyczerpująca i może zostać

uzupełniona przez Wykonawcę. Lista powinna być traktowana jako minimalne
wymagania Zamawiającego do należytego wypełnienia obowiązków Wykonawcy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwy dobór zespołu specjalistów.
Wykonawca będzie dysponował personelem wspierającym, koniecznym do właściwego
wykonania wszystkich zadań i osiągnięcia wszystkich celów umowy, a koszt ich usług
musi być ujęty w cenie oferty.

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie przez Wykonawcę, że:
- posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 500 000,00 zł.
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2) nie podlegają wykluczeniu

Okoliczności skutkujące wykluczeniem Wykonawcy z postępowania wymienione zostały
w oświadczeniu Wykonawcy składanym z ofertą, stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania
ofertowego.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy tacy muszą
ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Wszelka korespondencja prowadzona
będzie z Pełnomocnikiem.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego
zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny, kadrowy oraz ekonomiczny i
finansowy, z zastrzeżeniem, że wiedzą i doświadczeniem określonym w pkt 511) lit. a) musi
wykazać się przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Podstawy
do wykluczenia oceniane będą w odniesieniu do każdego z Wykonawców niezależnie.

3. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na
zasobach innych podmiotów (wiedzy i doświadczeniu, osobach albo sytuacji ekonomicznej lub
finansowej) niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takim
przypadku musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając ich pisemne zobowiązanie do oddania
mu do dyspozycji zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Podmioty, na zasoby których Wykonawca powołuje się dla wykazania spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania zgodnie z pkt 5.1.2).

4. Wykonawcy, ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą wobec Zamawiającego
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia
zasobów, o których mowa w pkt 5.1.1) lit. c) będzie ponosił solidarną odpowiedzialność wraz
z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą na skutek nieudostępnienia zasobów, chyba że
za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

5. W celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych w innych walutach,
Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego, aktualny na dzień upublicznienia
zapytania ofertowego.

6. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu (wg formuły „spełnia - nie spełnia”) i braku
podstaw wykluczenia zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń Wykonawcy
złożonych z ofertą.

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia, Wykonawca składa następujące dokumenty:

a) oświadczenia stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu
oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania — wg wzoru w załącznikach nr 3 i nr 4 do
zapytania ofertowego;

b) zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia (dokument składany w przypadku Wykonawcy, który polega na
zasobach innych podmiotów: wiedzy i doświadczeniu, osobach, sytuacji finansowej lub
ekonomicznej);

Uwaga:

Zobowiązanie Jw. ma określać w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
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- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków

udziału w postępowaniu zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
c) w zakresie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca składa:

- wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wraz z
podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania (rozpoczęcie-zakończenie) i podmiotów
na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane - wzór wg załącznika nr 5 do
zapytania ofertowego,

- dowody (poświadczenia, referencje itp.) określające, czy usługi jw. zostały wykonane lub są
wykonywane należycie;

Uwaga:

- w odniesieniu do usług nadal wykonywanych (okresowych lub ciągłych), dowody
określające, czy usługi są wykonywane należycie powinny być wydane nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, a wartością usługi jest wykonana
jej część,

- jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyskać dowodów określających, czy usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, Wykonawca składa oświadczenie o należytym wykonaniu usług.

d) w zakresie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Wykonawca składa:

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia, zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami — wzór wg
załącznika nr 6 do zapytania ofertowego;

e) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca składa:
- polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 500 000,00 zł,

- Wykonawca wraz z polisą lub innym dokumentem potwierdzającym wymagane przez
Zamawiającego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, zobowiązany jest wykazać
opłacenie składek związanych z ubezpieczeniem poprzez dołączenie dowodu opłaty, o ile nie
wynika to z samej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie;

f) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z
właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;

g) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny
dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie
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spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

h) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania, że nie
otwarto likwidacji oraz nie ogłoszono upadłości Wykonawcy w zakresie opisanym w pkt 13
załącznika nr 5 do zapytania ofertowego.

2. Jeżeli dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca powołuje się na
zasoby podmiotów trzecich zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie tego podmiotu o
braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru w załączniku nr 4) oraz dokumenty wymienione w pkt 6.1.
pod lit. f)-h).

Każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązany jest złożyć
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru w załączniku nr 4) oraz dokumenty
wymienione w pkt 6.1. pod lit. f)-h).

3. Wykonawcy mający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz osoby mające miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt
6.7. pod lit. f)-h) składają odpowiednie, aktualne dokumenty wydawane w kraju, w którym mają
siedzibę lub miejsce zamieszkania.

4. Wszelkie oświadczenia oraz zobowiązanie (o którym mowa w pkt 6.1 pod lit.b) składane są
w oryginale, inne dokumenty: w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem”.
Poświadczenia takiego dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zasobach polega
Wykonawca albo Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie
dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Wykonawca nie jest zobowiązany do składania oświadczeń lub dokumentów, które Zamawiający

może pobrać samodzielnie z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. W takim przypadku
Wykonawca wskazuje adres internetowy bazy danych. Zamawiający może żądać od Wykonawcy
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych
samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

7. Każdy Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania od
Zamawiającego przekazać jemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 ze zm.) — wg wzoru w załączniku nr 7 do zapytania
ofertowego.
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (w przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. dokumenty składa każdy z Wykonawców).

7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
7. W toku postępowania strony porozumiewają się pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną

epwikepwik.com.pI z zastrzeżeniem, że dla oferty i składanych z nią dokumentów wymagana jest
forma pisemna.

2. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: sprawy merytoryczne — Beata
Ziemińska, tel. 552307150, e-mail: beatazepwik.com.pl, formalne — Beata Adamkiewicz,
tel. 552307432, e-mail: beataaepwik.com.pI.
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3. Informacje dot. postępowania (wyjaśnienia, modyfikacje zapytania ofertowego i inne) zamieszczane
będą na stronie internetowej zamawiającego www.epwik.com.pl oraz na stronie internetowej Bazy
Konkurencyjności Funduszy Europejskich httpsl/bazakonkurency]noscLfunduszeeuropejskie.goy.pI/.

4. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania z Wykonawcami.

5. Zamawiający uprawniony jest do wyznaczenia terminów na dokonanie czynności w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, także poprzez jego oznaczenie datą uwzględniającą godziny.

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

1. Zamawiający żąda zabezpieczenia oferty wadium w wysokości: 7 000zł (słownie: siedem tysięcy).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Termin ważności wadium nie może

być krótszy niż termin związania ofertą, który wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

3. Wykonawca wnosi wadium W jednej lub kilku formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz.
7804 oraz z 2075 r. poz. 978 i 1240).

4. Wadium w formie pieniądza Wykonawca wpłaci na konto Zamawiającego: Bank Millennium Spółka
Akcyjna 58 1160 2202 0000 0002 9777 9090. Oryginał wadium wniesionego w pozostałych formach
należy złożyć w kopercie z ofertą jako odrębną kartę i dodatkowo, jego kopię poświadczoną za
zgodność z oryginałem, dołączyć do oferty.

5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument
powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące

elementy:

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta

(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
nazwę zamówienia;

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, poręczeniem;

c) kwotę gwarancji, poręczenia;

d) termin ważności gwarancji, poręczenia;

e) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji,
poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadku zaistnienia poniższych
okoliczności:

• Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w

ofercie;

• Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

• zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie

Wykonawcy

• Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków

udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody

na poprawienie omyłek w ofercie, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej

przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

6. Wadium zwrócone zostanie wszystkim Wykonawcom po zawarciu umowy w sprawie zamówienia lub
unieważnieniu postępowania, z zastrzeżeniem postanowień pkt 14.3. odnośnie wybranego
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Wykonawcy. Na wniosek Wykonawcy, którego oferta została odrzucona wadium może zostać
zwrócone przed terminem określonym w zdaniu pierwszym.

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1. Ofertę należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

2. Do oferty dołączyć należy wymagane postanowieniami zapytania ofertowego dokumenty i załączniki.

3. Ofertę oraz wszystkie wymagane załączniki podpisują osoby uprawnione do reprezentowania

Wykonawcy (zgodnie ze sposobem reprezentacji Wykonawcy określonym w rejestrze lub innym
dokumencie) lub inne działające na podstawie pełnomocnictwa podpisanego przez takie osoby.

4. Jeżeli oferta jest ofertą wspólną, to w miejscu Wykonawca” ujawnić należy wszystkich

Wykonawców składających ofertę wspólną oraz ustanowionego pełnomocnika.

5. Złożone na dokumentach parafy należy dodatkowo opatrzyć pieczątką identyfikującą osobę lub
czytelnie napisanym imieniem i nazwiskiem.

6. Załączniki składane w formie kopii należy potwierdzić za zgodność z oryginałem” na każdej

zadrukowanej stronie dokumentu.

7. Poprawki w ofercie muszą być czytelne i parafowane przez osoby podpisujące ofertę.

8. Z ofertą należy złożyć:

a) dowód wniesienia wadium,

b) oświadczenia i dokumenty służące potwierdzeniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu

oraz braku podstaw do wykluczenia, wymienione w pkt 6,

c) pełnomocnictwo o którym mowa w pkt 9.3, w przypadku gdy ofertę podpisują osoby inne, niż

wymienione we właściwym rejestrze (np. KRS, CEIDG),

d) pełnomocnictwo o którym mowa w pkt 5.2, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się

o zamówienie,

Pełnomocnictwa Jw. należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza.

9. Dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy wydzielić i odpowiednio oznaczyć.

10. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym do

Zamawiającego z dopiskiem Dział Obsługi Klienta, opatrzonym nazwą i dokładnym adresem

Wykonawcy i dodatkowo oznakowanym: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn.

Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Elbląg - oferta”. Zamawiający

nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie w przypadku

nie dokonania zalecanego oznakowania.

11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Powiadomienie musi być oznaczone jakw ppkt. 70 i dodatkowo opisane „zmiana” lub wycofanie”.

10. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Dział Obsługi Klienta, do godz. 10:00. w dniu

15.03.2018 r.

2. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:05w pok. nr 17.

3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom niezwłocznie, bez otwierania.

11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).

2. Cena oferty jest kwotą ryczałtową i musi zawierać wszystkie koszty związane z należytym

wykonaniem zamówienia.
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3. Oferent zobowiązany jest na etapie przygotowywania oferty zebrać wszelkie informacje konieczne
do rzetelnego ustalenia ceny - Zamawiający nie przewiduje żadnych innych płatności ponad
ustaloną w ofercie cenę.

4. Cena nie podlega waloryzacji.

5. W przypadku, gdy sprzedaż Wykonawcy zwolniona jest od podatku VAT na podst. art. 113 ust. I lub
9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.)
Wykonawca określa w ofercie tylko wynagrodzenie brutto (ze stosowną adnotacją o zwolnieniu i
podstawą zwolnienia. Jeżeli Wykonawca utraci prawo do zwolnienia od podatku, w wynagrodzeniu
ustalonym w ofercie zawarty zostanie podatek VAT.

12. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający

wybierze w oparciu o następujące kryteria o następujących wagach:
- cena (brutto) - 90% (maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium: 90

punktów)

- doświadczenie Koordynatora Zespołu - 10% (maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać
oferta za kryterium: 10 punktów).

2. Ocena oferty odbywać będzie się w następujący sposób:

ilość punktów przyznanych ofercie = X1 .90 pkt + X2 .10 pkt
gdzie:

X1 - liczba punktów przyznawana w kryterium Cena”.
X2 - liczba punktów przyznawana w kryterium Doświadczenie Koordynatora Zespołu”.

Srosób obliczenia X1:

X1 = cena brutto oferty najtańszej I cena brutto badanej oferty

Sposób obliczenia X7:

X2 liczba punktów uzyskanych w badanej ofercie I najwyższa liczba punktów uzyskanych wśród
złożonych ofert

W kryterium Doświadczenie Koordynatora Zespołu” Zamawiający dla osoby wskazanej do
pełnienia funkcji Koordynatora Zespołu, przyzna dwa punkty za każdą budowę na której
osoba ta pełniła funkcję Koordynatora Zespołu Inżyniera Kontraktu (lub stanowisko
równoważne, np. Przedstawiciel Inżyniera Kontraktu, koordynator Zespołu inspektorów
nadzoru) lub kierownika budowy. Budowa dotyczyć musi projektu finansowanego
ze środków UE z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, zakończonego w okresie ostatnich
10 lat.

Doświadczenie koordynatora zdobyte przy realizacji roboty służącej wykazaniu spełnienia
warunków udziału w postępowaniu nie będzie punktowane w niniejszym kryterium.
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium wynosi 10 pkt.

3. Zamawiający informuje, że jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i
usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, ma
obowiązek poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których
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dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez
kwoty podatku.

13. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA.
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana powiadomiony zostanie o sposobie i terminie zawarcia

umowy.

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania umowy regulującej ich współpracę przed
zawarciem umowy dotyczącej niniejszego zamówienia.

3. Warunkiem zawarcia umowy jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym
mowa w pkt 14.

14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest przed

zawarciem umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy służące pokryciu
ewentualnych roszczeń Zamawiającego wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy przez Wykonawcę.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 10 % ceny całkowitej (brutto)
podanej w ofercie. Kwota zabezpieczenia zaokrąglona zostanie w dół do pełnych setek złotych.

3. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania, najpóźniej do
dnia zawarcia umowy w jednej lub kilku formach określonych w pkt. 8.3.

4. Zabezpieczenie w pieniądzu Wykonawca wpłaca na konto Zamawiającego: Bank Millennium Spółka
Akcyjna 58 1160 2202 0000 0002 9777 9090. Zamawiający informuje, że konto jest kontem
nieoprocentowanym.

5. Do zabezpieczenia w postaci gwarancji lub poręczenia stosuje się odpowiednio treść pkt. 8.5.
z zastrzeżeniem, że lit. e) otrzymuje brzmienie:,, bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie
gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji, poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego
zawierające oświadczenie, iż Wykonawca nie wykonał zamówienia lub wykonał je nienależycie”.

6. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia wykonania zamówienia i
uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.

i5. WARUNKI UMOWY

1. Wzór umowy, która będzie zawarta w sprawie zamówienia, stanowi załącznik nr I do zapytania
ofertowego. Wzór umowy nie podlega negocjacjom - złożenie oferty w przetargu jest jednoznaczne
z przyjęciem postanowień umowy przez Wykonawcę.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej
z okoliczności wymienionych w 9 wzoru umowy.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność

za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16. INNE POSTANOWIENIA

7. Postępowanie prowadzi się w języku polskim.
2. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
4. Każdy Wykonawca składa jedną ofertę i ponosi koszty jej przygotowania i złożenia.
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5. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
6. Odrzuceniu podlegają oferty:

a) niezgodne z zapytaniem ofertowym, w tym w szczególności, gdy przedmiot i warunki realizacji
zamówienia nie odpowiadają określonym w zapytaniu ofertowym, gdy oferty są niekompletne,
niezabezpieczone wadium, złożone po terminie składania ofert itp.

a) których złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,

b) zawierające rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zamawiający może
uznać cenę oferty za rażąco niską jeżeli w odpowiedzi na wezwanie Wykonawca nie udzieli
wyjaśnień lub jeżeli dokonana przez Zamawiającego ocena wyjaśnień ze złożonymi dowodami
potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

c) złożone przez Wykonawców niespełniających warunków udziału w postępowaniu oraz
podlegających wykluczeniu,

7. W toku badania ofert Zamawiający może wezwać Wykonawców do złożenia wyjaśnień dot. treści
oferty, spełnienia przez przedmiot zamówienia wymagań Zamawiającego oraz spełnienia przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, a także do uzupełnienia oferty, oświadczeń,
pełnomocnictw i innych dokumentów.

8. O wyniku postępowania zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy ubiegający się o zamówienie.
Wybranemu Wykonawcy wyznaczony zostanie termin podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca,
którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy albo nie wniesie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w terminie wyznaczonym, Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zapytaniem ofertowym stosuje się przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017r., poz. 459 z późn. zm.).

10. Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Integralną część zapytania ofertowego stanowią następujące załączniki:
1. Wzór umowy wraz z załącznikiem nr I do umowy „Opis przedmiotu zamówienia”
2. Formularz oferty

3. Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4. Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
5. Wzór wykazu wykonanych usług
6. Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
7. Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
8. Dokumentacja projektowa dla zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okrężnej,

Druskiennickiej, Nowogródzkiej, Tarnopolskiej, Grodzieńskiej, Kowieńskiej Etap II”
9. Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania „Bezwykopowa renowacja kanałów deszczowych na

terenie miasta Elbląga”

10. Regulamin udzielania zamówień dofinansowywanych w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020” wprowadzony Zarządzeniem nr 5/2017 z dnia
20.09.2017 r. Dyrektora Zarządu EPWK Sp. z o.o.

yEZĄDU

mgr rnz. mir
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Załącznik nr I - wzór umowy
UMOWA NR 12018

zawarta w dniu pomiędzy
Elbląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg,

wpisaną w dniu 14.08.2002 r. do Krajowego Rejestru Sądowego — Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000126018, zarząd: Dyrektor Zarządu Andrzej Kurkiewicz, kapitał zakładowy: 109.330.500zł,
NIP: 578-00-02-1 57, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

a firmą:

mającą siedzibę w

• wpisaną w dniu do Krajowego Rejestru Sądowego— Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS zarząd „ kapitał zakładowy

• wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej
NIP „ zwaną dalej „lnżynierem”, reprezentowaną przez:

o następującej treści:

1.

Przedmiot umowy

1. W wyniku postępowania przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności w odpowiedzi na
zapytanie ofertowe Zamawiającego (znak sprawy z dnia ) Inżynier przyjmuje do
realizacji zadanie: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu nr POIS.02.01.00-00-0004/17 pn.
Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Elbląg”.

2. Przedmiot umowy obejmuje zarządzanie Projektem nr POIS.02.01 .00-00-0004/77 Pn .„Systemy
gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Elbląg” oraz nadzorowanie robót przy realizacji
nw. zadań inwestycyjnych, wchodzących w zakres przedmiotowego Projektu:
a) Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okrężnej, Druskiennickiej, Nowogródzkiej, Tarnopolskiej,

Grodzieńskiej, Kowieńskiej — Etap II,

b) Bezwykopowa renowacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Elbląga.
Zadania jw. będą realizowane na podstawie oddzielnych umów z Wykonawcami robót budowlanych.
Projekt nr POIS.02.01.00-00-0004/17 pn. „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie
miasta Elbląg” uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 — 2020.

3. Do obowiązków Inżyniera Kontraktu należy:

a) Organizacja i koordynacja procesu inwestycyjnego,

b) Wykonywanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.),

c) Prowadzenie rozliczeń rzeczowo-finansowych Projektu i sprawozdawczości w zakresie wymaganym
przez instytucję finansującą oraz rozliczenie końcowe Projektu potwierdzone raportem końcowym,

d) Doradztwo Zamawiającemu w przypadku wystąpienia utrudnień lub sporów w trakcie realizacji
Projektu.
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4. Powyższe obowiązki dotyczyć będą zarządzania i nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych
obejmujących: budowę, montaż, rozruch, dostawy materiałów i urządzeń wraz z wszelkimi próbami,
odbiorami i innymi czynnościami, w tym administracyjnymi niezbędnymi dla prawidłowego, zgodnego z
prawem przebiegu procesu inwestycyjnego Projektu.

5. Szczegółowy opis przedmiotu umowy i zakresu usług świadczonych przez Inżyniera zawarty jest
w załączniku nr 1 do umowy (Opis przedmiotu zamówienia).

6. Inżynier zobowiązuje się wykonać powierzone prace z dołożeniem najwyższej staranności i rzetelności
zawodowej z uwzględnieniem zasad sztuki wykonania usług będących przedmiotem umowy oraz
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Inżynier zobowiązany jest do założenia i utrzymywania przez cały czas trwania umowy biura na terenie
realizacji Projektu.

2.

Wynagrodzenie, zasady płatności

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe Inżyniera zgodnie ze złożoną i przyjętą ofertą z dnia
na łączną kwotę netto zł

(słownie )„
w tym:

a) dla zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okrężnej, Druskiennickiej, Nowogródzkiej,
Tarnopolskiej, Grodzieńskiej, Kowieńskiej — Etap II” na kwotę netto zł,

b) dla zadania „Bezwykopowa renowacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Elbląga” na kwotę
netto zł.

Podatek VAT doliczony zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Wynagrodzenie za usługi będące przedmiotem umowy wypłacane będzie w następujący sposób:

a) do kwoty stanowiącej 90 % wynagrodzenia określonego w ust. J - należności wypłacane będą
sukcesywnie, stosownie do postępu robót budowlanych. Wartość faktur ustalana będzie
proporcjonalnie do wartości faktur wystawionych przez Wykonawcę robót budowlanych,

b) pozostała część wynagrodzenia wypłacona zostanie po ostatecznym rozliczeniu rzeczowo-
finansowym Projektu, potwierdzonym raportem końcowym, który wymaga zatwierdzenia przez
Zamawiającego.

3. Zapłata faktur dokonywana będzie przelewem na konto Inżyniera nr w ciągu 30 dni
od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

4. Za dzień zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci ustawowe odsetki.
6. Do każdej faktury Inżynier ma obowiązek dołączyć oświadczenia wszystkich zgłoszonych

Podwykonawców stwierdzające, że Inżynier na dzień wystawienia faktury wywiązał się ze zobowiązań
finansowych względem Podwykonawców. Brak złożenia takiego oświadczenia lub złożenie do
Zamawiającego przez któregokolwiek z Podwykonawców roszczenia o zapłatę upoważni
Zamawiającego do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia sprawy lub skorzystania przez
Zamawiającego z uprawnienia określonego w 6 ust. 4 umowy.

3.

Terminy

1. Inżynier realizować będzie umowę od daty jej podpisania przez Zamawiającego i Inżyniera, do daty
zatwierdzenia przez Zamawiającego raportu końcowego.
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2. W okresie obowiązywania umowy opisanym w ust. 1 zakłada się następujący harmonogram świadczenia
usług przez Inżyniera:

a) Planowane terminy realizacji zadania Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okrężnej,
Druskiennickiej, Nowogródzkiej, Tarnopolskiej, Grodzieńskiej, Kowieńskiej — Etap II”: maj 2018 r. ÷

październik 2019 r.

b) Planowane terminy realizacji zadania „Bezwykopowa renowacja kanałów deszczowych na terenie
miasta Elbląga”: kwiecień 2018 r. ÷ październik 2019 r., w tym: prace projektowe kwiecień ÷ listopad
2018 r., roboty budowlane grudzień 2018 r. ÷ październik 2019 r.,

c) Planowany termin rozliczenia Projektu przekazania Zamawiającemu raportu końcowego — 30
listopad 2019 r.

3. W przypadku wydłużenia czasu trwania procedur udzielenia zamówieniaiń na roboty budowlane lub
czasu realizacji robót, terminy i okres wykonywania usług Inżyniera może ulec przedłużeniu.

4.

Oświadczenia

1. Inżynier, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności z zapytaniem ofertowym,
dokumentacją projektową i programem funkcjonalno-użytkowym, warunkami lokalnymi, zapewnia, że
posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne
dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać usługi na warunkach
określonych w umowie.

2. Inżynier oświadcza, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmujące m.in. wyrządzenie
szkód osobom trzecim na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz naruszenia
powszechnie przyjętych zasad sztuki w zawodzie i błędów w sztuce w kwocie 500.000 zł, i że będzie
ono kontynuowane, co najmniej do daty zakończenia niniejszej umowy. W okresie realizacji umowy
Inżynier zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu polisy z dowodami opłacenia składek.

5.

Personel

1. Inżynier wykona przedmiot umowy pracą osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i spełniających
wymagania określone stosownymi przepisami prawa oraz określone w zapytaniu ofertowym. Kwalifikacje
te muszą być udokumentowane.

2. Inżynier odpowiada względem Zamawiającego za dobór swojego Personelu (za odpowiednią liczbę
osób, ich kwalifikacje, umiejętności, uprawnienia i doświadczenie w odpowiednich branżach).

3. Osoby, którymi Inżynier posłuży się w czasie realizacji umowy muszą posiadać dobrą znajomość języka
polskiego, aby mogły wykonywać swoje obowiązki bez trudności dla Zamawiającego. W przypadku gdy
osoba taka nie włada biegle językiem polskim, Inżynier zapewni we własnym zakresie i w ramach
wynagrodzenia wskazanego w 2 potrzebne tłumaczenie na ten język.

4. Osobą koordynującą pracę inspektorów oraz kierującą wykonywaniem usług składających się na
przedmiot umowy jest Koordynator Zespołu.

5. Osoby z ramienia Inżyniera odpowiedzialne za realizację umowy to:
a) Koordynator Zespołu - nr upr
b) Inspektor nadzoru branży sanitarnej - nr upr
c) Inspektor nadzoru branży budowlano-konstrukcyjnej - lit Upr
d) Inspektor nadzoru branży elektrycznej i AKPiA - nr upr
e) Inspektor nadzoru branży drogowej - nr upr
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6. Wszelkie zmiany osób kluczowego personelu wymagają uprzedniej akceptacji Zamawiającego

wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Każda osoba zaproponowana na zastąpienie
osoby z ust. 5 musi spełniać wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

7. Podczas nieobecności którejkolwiek osoby wymienionej w ust. 5 wynikającej z okresu urlopowego lub
choroby, Inżynier ma zapewnić zastępstwo krótkoterminowe, na cały okres założonej pracy danej osoby
dla uniknięcia opóźnień w realizacji robót budowlanych, lub w celu zgłoszenia tej zmiany przez
Zamawiającego do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

8. Jeżeli Zamawiający zwróci się do Inżyniera z żądaniem usunięcia osoby wymienionej w ust. 5 lub innej
osoby, która należy do Personelu oraz uzasadni swoje żądanie, to Inżynier spowoduje, że osoba ta
w ciągu J dnia od zgłoszenia opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i
związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy, a Inżynier zastąpi tę osobę, jak opisano
w ust 6.

9. Osoby wymienione w ust. 5 w zakresie powierzonych obowiązków i uprawnień wydają swoje polecenia
na piśmie. Jeżeli zaistniała konieczność wydania polecenia ustnie, należy potwierdzić je na piśmie, tak
szybko jak to możliwe.

10. Koordynator Zespołu będzie obecny na terenie budowy minimum 1 raz w miesiącu. Ponadto
zobowiązany będzie stawić się na budowie na każde wezwanie Zamawiającego.

11. Branżowi Inspektorzy nadzoru będą obecni na terenie budowy tak często, jak wymagać tego będzie
skuteczność nadzoru (dla danej branży), jednak nie rzadziej jak 1 raz na tydzień, chyba że w danym
okresie nie są wykonywane roboty w tej branży. W czasie każdorazowego pobytu na terenie budowy

Inspektor ma obowiązek dokonania przeglądu Dziennika Budowy oraz wykonania zdjęć budowy z
datownikiem.

72. Koordynator Zespołu zobowiązany jest do zorganizowania i uczestniczenia wraz z inspektorami nadzoru
wszystkich branż w comiesięcznych naradach koordynacyjnych.

6.

Podwykonawstwo

7. Przedmiot umowy Inżynier zrealizuje siłami własnymi, bez udziału Podwykonawców. I Przedmiot umowy
Inżynier zrealizuje siłami własnymi i Podwykonawców. Zakres usług, który zostanie zlecony

Podwykonawcom jest następujący

W przypadku, gdy Inżynier w ofercie zadeklaruje wykonanie umowy bez udziału Podwykonawców,

umowa z Inżynierem nie będzie zawierała treści ust 2, 3 i 4.

2. Inżynier ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za całość realizowanych prac,

w szczególności za prace, które wykonuje za pomocą Podwykonawców, przy czym strony zgodnie

postanawiają w drodze umowy, że wyłącza się postanowienia art. 429 k.c.

3. Umowy Inżyniera z Podwykonawcami wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, gdy ich
wartość przekracza kwotę 50 000 zł. Kopie tych umów należy przedkładać Zamawiającemu.

4. W przypadku, kiedy Podwykonawca wystąpi z roszczeniem o zapłatę należnego mu od Inżyniera

wynagrodzenia z tytułu wykonanych świadczeń, Zamawiający dokona na rzecz występującego z

roszczeniem bezpośredniej płatności w żądanej wysokości, pomniejszając wynagrodzenie Inżyniera o

zapłaconą kwotę, na co Inżynier wyraża zgodę.
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Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Inżynier wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości zł
(słownie )wformie

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego wynikających z niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy przez Inżyniera.

3. Zabezpieczenie zostanie rozliczone i zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania jej
przez Zamawiającego za należycie wykonaną.

8.

Kary

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar
umownych, które mogą zostać naliczone w następujących wypadkach i wysokościach:

a) Zamawiający może naliczyć Inżynierowi następujące kary umowne:
- w sytuacji niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Inżyniera lub odstąpienia od

umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Inżyniera, w wysokości 10 %
wartości umownej (brutto),

- w sytuacji stwierdzenia przez Zamawiającego, że Inżynier nie realizuje usług i obowiązków
wynikających z niniejszej Umowy. W takim przypadku Zamawiający poinformuje o tym Inżyniera,
równocześnie wzywając go do prawidłowego wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy, w
terminie wskazanym w wezwaniu. W przypadku niedotrzymania terminu wskazanego w
wezwaniu, Inżynier zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości umownej
(brutto), za każdy kolejny dzień zwłoki, licząc od upływu wyznaczonego terminu.

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,05 % wynagrodzenia (brutto) umowy z
Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą w stosunku do którego występuje opóźnienie ze
strony Inżyniera, za każdy dzień opóźnienia — odpowiednio za każdego Podwykonawcę,

- za dopuszczenie Podwykonawców do wykonywania usług z naruszeniem postanowień 6 — w
wysokości — wysokości 10.000 zł za każde stwierdzone naruszenie osobno, na każdym poziomie
podwykonawstwa.

b) Inżynier może naliczyć Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości umownej (brutto)
w przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego.

2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić
odszkodowania uzupełniającego.

3. Zastrzeżone kary umowne podlegają w pierwszej kolejności potrąceniu z należnego Inżynierowi
wynagrodzenia.

9.
Zmiany postanowień umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Inżyniera, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności
wymienionej poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.

2. Zmiana terminu realizacji umowy może nastąpić w przypadku:
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a) zmiany okresu kwalifikowania wydatków lub okresu obowiązywania umowy o dofinansowanie
Projektu zawartej pomiędzy Zamawiającym a NFOŚiGWw Warszawie,

b) wydłużenia procedur udzielania zamówień na roboty budowlane wchodzące w zakres Projektu,
c) zmiany terminu realizacji umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych,
d) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie umowy, pod warunkiem, że działania te nie są

konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron umowy,
3. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy o czas uzasadniony, wynikający z przyczyn wymienionych

w ust. 2 bez względu na to, czy są one zależne czy niezależne od Inżyniera, nie stanowi podstawy do
zmiany wysokości wynagrodzenia Inżyniera.

4. Zmiana wynagrodzenia Inżyniera może nastąpić w przypadku:
— ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
— rezygnacji przez Zamawiającego z części zakresu przedmiotu umowy — zmniejszenie

wynagrodzenia o wartość niewykonanych prac,
— konieczności realizacji usług dodatkowych nieobjętych niniejszą umową (zamówieniem

podstawowym) a niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu.
5. Dopuszcza się również możliwość dokonania zmian umowy w przypadku:

a) gdy konieczność zmiany umowy wynikać będzie z wytycznych, zaleceń, decyzji lub innych
dokumentów, którymi stroną lub autorem będą instytucje finansujące Projekt;

b) zmiany w składzie osobowym Zespołu Inżyniera Kontraktu na uzasadniony wniosek Inżyniera pod
warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Inżynier nie mógł przewidzieć na etapie
składania oferty nie jest przez niego zawiniona. Zastępstwa krótkoterminowe, o których mowa w

5 ust. 7 nie stanowią zmiany umowy.
c) wystąpienia siły wyższej,

d) gdy zmiany umowy są korzystne dla Zamawiającego,
e) wystąpienia okoliczności, o których mowa w 5 ust. 78 Regulaminu udzielania zamówień

dofinansowywanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-
2020” wprowadzonego Zarządzeniem nr 5/2017 z dnia 20.09.2017 r. Dyrektora Zarządu
EPWiK Sp. z o.o., stanowiącego załącznik nr 8 do zapytania ofertowego.

6. Zmiany umowy wymagają zawarcia aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

10.
Odstąpienie od umowy

1. Każda Strona narusza postanowienia umowy w przypadku, gdy nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań
lub wykonuje je nienależycie.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy jeśli:
a) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
b) Inżynier nie wypełnia obowiązków określonych umową, rażąco je zaniedbuje lub wypełnia je

w sposób nienależyty,

c) Inżynier zaniedbuje lub odmawia wykonania poleceń wydanych na piśmie przez Zamawiającego,
d) Inżynier staje się niewypłacalny albo zawiesza działalność, wydano w stosunku do niego

postępowanie o ogłoszeniu upadłości, o wszczęciu postępowania układowego lub
restrukturyzacyjnego lub inne podobne w skutkach,

e) Inżynier utracił zdolności do czynności prawnych,
f) osoby stanowiące skład Zespołu Inżyniera Kontraktu, wymienione w 5 umowy, nie posiadają lub

straciły wymagane uprawnienia,
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g) umowa na roboty budowlane zostanie rozwiązana przed jej całkowitym wykonaniem,
h) Inżynier nie zapewni lub nie utrzyma ubezpieczenia o którym mowa w 4 ust. 2 lub nie przedłoży

Zamawiającemu polisy lub dowodów opłaty składek albo kolejnych ich rat.
We wszystkich powyższych przypadkach Inżynierowi przysługiwać będzie wyłącznie wynagrodzenie
należne z tytułu wykonania części umowy.

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Po odstąpieniu od umowy, Inżynier podejmie niezwłocznie kroki mające na celu zakończenie jego usługi,

stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, w sposób zorganizowany i sprawny, umożliwiający
zminimalizowanie kosztów.

5. Przedstawiciel Zamawiającego poświadczy, w możliwie jak najkrótszym terminie, wysokość
wynagrodzenia należnego Inżynierowi w dacie rozwiązania lub odstąpienia od umowy.

6. Inżynier nie ma prawa żądać, oprócz kwot za wykonaną część umowy, rekompensaty za wszelkie
poniesione straty lub szkody.

11.

Postanowienia szczegółowe

Strony uzgadniają, że w trakcie realizacji niniejszej umowy poniższe dokumenty będą uważane za jej
integralną część oraz interpretowane w następującej kolejności ich ważności:

a) umowa,

b) zapytanie ofertowe,

c) projekt budowlany-wykonawczy oraz program funkcjonalno-użytkowy,
d) oferta przetargowa Wykonawcy — Inżyniera.

W przypadku sprzeczności poszczególnych postanowień rozstrzyga treść dokumentu wyższego, a nie
dające się usunąć wątpliwości nie powodują utraty ważności całej umowy

12.

Postanowienia ogólne

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje zmianę postanowień umowy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej

z okoliczności wymienionych w 9, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony będą się

starały rozstrzygać polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, powstałe spory rozstrzygać
będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla
każdej ze stron.

Treść dodana w przypadku, wspólnej realizacji umowy przez dwóch lub więcej Wykonawców:
6. Wykonawcy wspólnie realizujący przedmiot umowy ponoszą względem Zamawiającego solidarną

odpowiedzialność za wykonanie umowy.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów finansowych i ekonomicznych, o których mowa
w pkt 5.1 .1) lit. c) zapytania ofertowego, ponosi solidarną odpowiedzialność wraz z Inżynierem za
szkodę Zamawiającego powstałą na skutek nieudostępnienia zasobów, chyba że za nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy.
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13.

Załączniki

Integralną część umowy stanowią załączniki:
1. Opis przedmiotu zamówienia,
2. Zapytanie ofertowe,

3. Projekt budowlany-wykonawczy dla zadania Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okrężnej,
Druskiennickiej, Nowogródzkiej, Tarnopolskiej, Grodzieńskiej, Kowieńskiej — Etap II”,

4. Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania „Bezwykopowa renowacja kanałów deszczowych na terenie
miasta Elbląga”,

5. Oferta przetargowa Wykonawcy — Inżyniera.

INŻYNIER: ZAMAWIAJĄCY:

DYREK R ZĄDU

mgr in2 A urkiowicz
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Załącznik nr I do umowy Nr ........ z dnia

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia iest świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu w zakresie:
zarządzania projektem nr POIS.02.01 .00-OO-0004/17 Pn . Systemy gospodarowania wodami
opadowymi na terenie miasta Elbląg” oraz nadzorowania robót przy realizacji nw. zadań
inwestycyjnych, wchodzących w zakres przedmiotowego Projektu:

— Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okrężnej, Druskiennickiej, Nowogródzkiej,
Tarnopolskiej, Grodzieńskiej, Kowieńskiej — Etap II

— Bezwykopowa renowacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Elbląga
Zadania jw. będą realizowane na podstawie oddzielnych umów z wykonawcami robót budowlanych.
Projekt Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Elbląg” (roboty budowlane
oraz nadzór nad nimi) współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Instytucją Zarządzającą jest
Ministerstwo Rozwoju, Instytucją Pośredniczącą jest Ministerstwo Środowiska. Instytucją Wdrażającą
dla Projektu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Zadaniem Inżyniera Kontraktu jest zarządzanie Projektem oraz sprawowanie efektywnego nadzoru
nad realizacją Projektu zapewniającego prawidłowe jego wykonanie z uzyskaniem zaplanowanych
efektów.

Do obowiązków Inżyniera Kontraktu należy:

a) Organizacja i koordynacja procesu inwestycyjnego

b) Wykonywanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) w branżach:
— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych;

— konstrukcyjno — budowlanej;

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i
AKPiA;

— drogowej;

— innych specjalnościach, jeżeli wymagać tego będzie specyfika robót budowlanych.
c) Prowadzenie rozliczeń rzeczowo-finansowych projektu i sprawozdawczości w zakresie

wymaganym przez instytucję finansującą oraz rozliczenie końcowe Projektu potwierdzone
raportem końcowym,

d) Doradztwo Zamawiającemu w przypadku wystąpienia utrudnień lub sporów w trakcie realizacji
Projektu.

Powyższe obowiązki dotyczyć będą zarządzania i nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych
obejmujących: budowę, montaż, dostawy materiałów urządzeń wraz z wszelkimi próbami,
odbiorami i innymi czynnościami administracyjnymi niezbędnymi dla prawidłowego i zgodnego z
prawem przebiegu procesu inwestycyjnego dla Projektu Systemy gospodarowania wodami
opadowymi na terenie miasta Elbląg”:

— Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okrężnej, Druskiennickiej, Nowogródzkiej, Tarnopolskiej,
Grodzieńskiej, Kowieńskiej — Etap II,

— Bezwykopowa renowacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Elbląga.
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Zadanie 1. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okrężnej, Druskiennickiej, Nowogródzkiej,
Tarnopolskiej, Grodzieńskiej, Kowieńskiej — Etap II
Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie:

— kanalizacji deszczowej na odcinku od wykonanej studni D14 do projektowanej studni D14/4 w
ul. Okrężnej długości 191,0mb i średnicy 4) 250mm,

— kanalizacji deszczowej na odcinku od wykonanej studni D17 w ul. Nowogródzkiej do
projektowanej studni D1715 w ul. Tarnopolskiej długości 191,5mb i zakresie średnic 4)250 ÷

315mm,

— kanalizacji deszczowej na odcinkach od projektowanej studni Dl 7/5 w ul. Tarnopolskiej do
projektowanej studni D17/9 w ul. Druskiennickiej oraz od projektowanej studni D17/5 w ul.
Tarnopolskiej do projektowanej studni D17/5/1 w ul. Druskiennickiej długości 1 35,0mb
i średnicy 4 250mm,

— kanalizacji deszczowej na odcinku od wykonanej studni D19 w ul. Nowogródzkiej do
projektowanej studni D19/3 w ul. Kowieńskiej długości 145,0mb i średnicy 4) 250mm,

— kanalizacji deszczowej na odcinku od wykonanej studni D21 w ul. Nowogródzkiej do
projektowanej studni D21/3 w ul. Grodzieńskiej długości 146,0mb i średnicy 4) 250mm,

— kanalizacji deszczowej na odcinku od wykonanej studni D15 w ul. Nowogródzkiej do
projektowanego zbiornika retencyjnego długości 35,5mb i średnicy 4) 600mm,

— kanalizacji deszczowej na odcinkach od wykonanej studni D16 w ul. Nowogródzkiej do
projektowanego zbiornika retencyjnego długości 41,0mb i średnicy 4) 600mm,

— zbiornika retencyjnego typu podziemnego zlokalizowanego na działce nr 108/100 przy ul.
Nowogródzkiej,

— układu podczyszczania wód opadowych (osadnik + separator substancji ropopochodnych)
zlokalizowanego przed zbiornikiem retencyjnym,

— instalacji do poboru wód opadowych (przepompownia z komorą zasuw i punktem poboru
wody).

Do chwili obecnej w ramach całego przedsięwzięcia Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okrężnej,
Druskiennickiej, Nowogródzkiej, Tarnopolskiej, Grodzieńskiej, Kowieńskiej i H. Poświatowskiej
w Elblągu z wylotem do rz. Babica” wykonany został odcinek kanalizacji od wylotu do rzeki Babicy
do studni 010 w ul. Okrężnej włącznie (nie objęty Projektem nr POIS.02.01.00-00-0004/17 pn.
Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Elbląg”) oraz odcinek od studni 070

w ul. Okrężnej do studni D23 w ul. Nowogródzkiej, stanowiący Etap I zadania Budowa kanalizacji
deszczowej w ul. Okrężnej, Druskiennickiej, Nowogródzkiej, Tarnopolskiej, Grodzieńskiej, Kowieńskiej
(objęty Projektem nr POIS.02.01 .00-00-0004/17 pn. „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na
terenie miasta Elbląg”).

Szczegółowy zakres robót, dla których prowadzone będą usługi nadzoru przez Inżyniera Kontraktu
zawarty jest w dokumentacji projektowej opracowanej przez AQUA — PROJECT Zakład Inżynierii
Wodno — Ściekowej w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 15. Przedmiotowa dokumentacja stanowi
załącznik nr 8 do zapytania ofertowego.

Dla przedmiotowego zadania wydane zostały następujące decyzje i zaświadczenia:
— pozwolenie na budowę — decyzja nr 39/2014 (znak DUA-A. 6740.535.2013.KB) wydana przez

Prezydenta Miasta Elbląga w dniu 29.01.2014 r.,
— zaświadczenie znak DUA-A.6743. 1.19.201 7.GP zgłoszenia robót budowlanych polegających

na budowie przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią i kablami
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pozalicznikowymi zasilającymi n.n. sterowniczymi, dla poboru wody opadowej do podlewania
ulic i terenów zielonych na terenie miasta realizowanego przy ul. Nowogródzkiej na działce
nr 108/100, obręb 27 w Elblągu oraz braku sprzeciwu, wydane przez Prezydenta Miasta
Elbląga w dniu 2.03.2017 r.

— zaświadczenie znak DUA-A.6743. 1.127.2017. KB zgłoszenia robót budowlanych polegających
na budowie przyłącza elektroenergetycznego do przepompowni wód opadowych przy
ul. Nowogródzkiej w Elblągu na działce nr 108/1 00 obręb 27 oraz braku sprzeciwu, wydane
przez Prezydenta Miasta Elbląga w dniu 29.05.2017 r.

Zadanie 2. Bezwykopowa renowacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Elbląga
W ramach zadania planuje się zaprojektowanie i wykonanie renowacji sieci kanalizacji deszczowej
metodą bezwykopową przy zastosowaniu wykładziny termoutwardzalnej CIPP z włókniny poliestrowej
o strukturze filcowej nasączonej żywicą poliestrową utwardzaną termicznie w następujących ulicach
miasta Elbląg:

— ul. Marii Curie Skłodowskiej,
— ul. Fryderyka Chopina,
-. ul. Karola Szymanowskiego,
— ul. Piotra Kłoczowskiego,
— al. Grunwaldzka,
— ul. Mikołaja Kopernika,
— ul. Ogólnej,

— ul. Władysława Broniewskiego,
— ul. Króla Jana III Sobieskiego

Łączna długość kanalizacji przewidzianej do renowacji wynosi ca 3,35 km, a zakres średnic od DN200
do DN600.

Zadanie obejmuje:

— Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego prac renowacyjnych wraz z uzyskaniem
uzgodnień i pozwoleń umożliwiających rozpoczęcie i przeprowadzenie robót budowlanych
(zgłoszenie robót budowlanych lub pozwolenie na budowę),

— Wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z renowacją kanalizacji deszczowej
wraz z uzyskaniem dokumentu uprawniającego do użytkowania obiektu (zawiadomienie
organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy pozwalające na przystąpienie do
użytkowania obiektu budowlanego). Podstawowe roboty budowlano-montażowe będą
obejmowały: bezwykopową instalację wykładziny w kanałach, bezwykopowe otwarcie
przykanalików włączonych do kanałów oraz remont studni kanalizacyjnych.

Opis robót, dla których prowadzone będą usługi nadzoru przez Inżyniera Kontraktu zawarty został
w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik nr 9 do zapytania ofertowego

2. W ramach organizacii i koordynacii procesu inwestycyjnego Inżynier Kontraktu ma
obowigzek miedzy innymi:
2.1.Zapoznać się ze stanem przygotowania Projektu, dokumentami technicznymi (tj.

dokumentacją projektowo-kosztorysową dla zadania Budowa kanalizacji deszczowej w
ul. Okrężnej, Druskiennickiej, Nowogródzkiej, Tarnopolskiej, Grodzieńskiej, Kowieńskiej —

Etap II” oraz Programem Funkcjonalno-Użytkowym dla zadania „Bezwykopowa renowacja
kanalizacji deszczowej na terenie miasta Elbląga”), formalnymi oraz dokumentami
przetargowymi w terminie 74 dni od daty zawarcia umowy oraz zgłosić ewentualne uwagi.
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2.2.Zapoznać się z umową o dofinansowanie, wytycznymi związanymi z zasadami realizacji
projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

2.3.Opracować i przedłożyć Zamawiającemu w terminie do 30 dni licząc od daty podpisania
umowy wzory: raportów o postępach finansowych, postępach rzeczowych, protokołów
odbiorów częściowych, odbiorów końcowych i innych dokumentów mających być w użyciu
w cyklu inwestycyjnym (np. wzory: protokołu konieczności, wniosku o zatwierdzenie
materiałów i urządzeń, protokołu z inspekcji wykonanych robót, protokołu prób, badań i
pomiarów, protokołu z negocjacji, wniosku o roboty dodatkowe/zamienne). Tam gdzie ma
zastosowanie należy korzystać z wzorów według wytycznych Instytucji Zarządzającej
(NFOŚiGW).

3. W ramach pełnienia nadzoru inwestorskiego Inżynier Kontraktu ma obowigzek między
innymi:

3.1. Prowadzić nadzór nad przygotowaniem i opracowaniem przez Wykonawcę dokumentacji
projektowej dla zadania „Bezwykopowa renowacja kanałów deszczowych na terenie miasta
Elbląga” oraz dokonać jej weryfikacji pod kątem poprawności rozwiązań, zgodności z
wymaganiami Zamawiającego zawartymi w PFU, kompletności oraz zgodności z
obowiązującymi przepisami.

3.2. Pełnić - od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru końcowego i uzyskania
dokumentów uprawniających do użytkowania wykonanych obiektów - profesjonalny i
kompletny nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami budowlanymi w pełnym zakresie
obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane, w tym kontrolę zgodności
wykonania robót z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru
robót budowlanych, pozwoleniem na budowę, przepisami prawa i zasadami sztuki budowlanej
we wszystkich specjalnościach dla zadań.,, Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okrężnej,
Druskiennickiej, Nowogródzkiej, Tarnopolskiej, Grodzieńskiej, Kowieńskiej — Etap II”
„Bezwykopowa renowacja kanałów deszczowych na terenie miasta Elbląga”.

3.3. Zapewnić odpowiednią liczbę inspektorów nadzoru budowlanego w branżach
wyspecyfikowanych w pkt I lit. b) Opisu przedmiotu zamówienia.

3.4. Zgodnie z art. 27 Prawa budowlanego, Inżynier Kontraktu winien wskazać jednego spośród
inspektorów nadzoru, jako koordynatora czynności inspektorów na budowie. Inspektorzy
nadzoru budowlanego i koordynator muszą spełniać wymagania określone przepisami
polskiego prawa.

3.5. Prowadzić nadzory robót budowlanych (zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane) z
uwzględnieniem harmonogramu rzeczowo-finansowego i sztuką budowlaną, prowadzić
wszystkie obowiązki związane z tymi zadaniami, w celu zapewnienia jak najlepszego
przebiegu procesu inwestycyjnego, a w szczególności:
a) reprezentować Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej

realizacji z projektem i pozwoleniami na budowę/zgłoszeniami, przepisami i
obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

b) sprawdzać jakość wykonywanych robót, wbudowanych materiałów i urządzeń i
zapobiegać użyciu wyrobów wadliwych i/lub nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie,

c) sprawdzać i odbierać roboty budowlane ulegające zakryciu lub zanikające, uczestniczyć w
próbach i odbiorach technicznych robót i dostaw oraz przygotowywać i brać udział w
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czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i w przekazywaniu ich do
użytkowania,

d) potwierdzać ilości faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolować
rozliczenia budowy,

e) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia potwierdzone wpisem do
dziennika budowy dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób
lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz
urządzeń technicznych,

f) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymywać dalsze roboty budowlane w
przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować
niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę/zgłoszeniem,

g) wstrzymać dalsze roboty budowlane w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać
zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne,

h) zatwierdzać ukończone roboty i wydawać instrukcje Wykonawcy robót w tym zakresie.
3.6. Przedłożyć Zamawiającemu w ciągu 30 dni od dnia zawarcia Umowy z Wykonawcą robót

zasady kontroli jakości dla inspektorów nadzoru inwestorskiego zawierające plany kontroli i
inspekcji

3.7. Inicjować prowadzić rady budowy (w okresach miesięcznych, a w razie potrzeby częściej) z
prezentacją postępu prac, problemów itp., sporządzać notatki z tych spotkań i rozsyłać je
stronom procesu inwestycyjnego. Inicjować i prowadzić spotkania robocze (nie rzadziej niż
1 raz na tydzień), sporządzać notatki z tych spotkań i rozsyłać je stronom procesu
inwestycyjnego.

3.8. Przygotować dokumenty celem powiadomienia właściwych organów nadzoru budowlanego o
zamiarze rozpoczęcia robót, w terminie co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem.

3.9. Uczestniczyć w przekazaniu przez Zamawiającego Wykonawcy robót terenu budowy.
3.10. Sprawdzić kompletność i zatwierdzić opracowane przez Wykonawcę robót plany BIOZ (Plan

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) oraz PZJ (Plan Zapewnienia Jakości) i przedłożyć
Zamawiającemu.

3.17. Sprawować kontrolę nad poprawnością wyznaczenia w terenie obiektów budowlanych przez
służby geodezyjne Wykonawcy robót.

3.7 2. Sprawować kontrolę nad przestrzeganiem przez Wykonawcę/ów robót zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz utrzymania porządku na terenie budowy.

3.13. Kontrolować zgodność oznakowania robót z zatwierdzonymi projektami tymczasowej
organizacji ruchu oraz zapewnić sprawną komunikację w okresie prowadzenia robót.

3.1 4. Przeciwdziałać wszelkim opóźnieniom i nieprawidłowościom zaistniałym na terenie budowy
podczas wykonywania robót.

3.15. Monitorować i analizować postęp robót, przeprowadzać kontrolę robót.
3.16. Sporządzać dokumentację fotograficzną stanu istniejącego (przed rozpoczęciem robót) oraz

prowadzić dokumentację fotograficzną z realizacji robót, w ilości niezbędnej, w formie zdjęć
cyfrowych. Zdjęcia będą szczegółowo opisane (z automatycznym datownikiem) i
zarchiwizowane w formacie cyfrowym (nośnik DVD lub CD).
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3.17. Przeprowadzać regularne inspekcje oraz polecać testy w celu kontroli jakości stosowanych
materiałów, urządzeń oraz wykonanych robót, zgodnie z umową na roboty budowlane i sztuką
budowlaną.

3.18. Przyjmować, weryfikować i zatwierdzać wszelkie zmiany projektowe, w tym opiniować projekty
zamienne oraz sprawdzać i zatwierdzać rysunki wykonawcze, nadzorować sporządzanie
wszelkich zmian w rysunkach, planach i innych dokumentach, które mogą okazać się
konieczne lub zalecane w trakcie budowy.

3.19. Zatwierdzać przedkładane próbki wszelkich materiałów i urządzeń wbudowanych w roboty,
dostarczonych zgodnie z umową na roboty budowlane.

3.20. Prowadzić regularne inspekcje placu budowy w celu kontroli jakości materiałów i fachowego
wykonywania robót zgodnie z umową na roboty budowlane i sztuką budowlaną.

3.21. Sporządzać i przedstawiać Zamawiającemu do zatwierdzenia protokoły konieczności oraz
uczestniczyć w negocjacjach z Wykonawcą odnośnie robót dodatkowych lub zamiennych.

3.22. Polecać Wykonawcy robót, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego, wykonanie zmian,
dostosowań, zawieszenia części lub całości robót.

3.23. Sprawować nadzór w zakresie bezpieczeństwa i wykorzystania sprzętu Wykonawcy robót
stosownie do warunków określonych w umowie na roboty budowlane.

3.24. Kontrolować terminy obowiązywania wszystkich certyfikatów, aprobat, polis
ubezpieczeniowych, gwarancji, własności sprzętu Wykonawcy itp., za które Wykonawcy robót
są odpowiedzialni zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane.

3.25. Po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót, czynnie uczestniczyć i nadzorować wszelkie próby
ustalone dla robót. Wystawiać protokoły z przeprowadzenia prób lub uznać protokoły
wystawione przez Wykonawcę robót.

3.26. Wydawać w uzgodnieniu z Zamawiającym stosowne protokoły odbiorów robót dla Wykonawcy
robót.

3.27. Przygotować końcową inspekcję i przygotować protokół odbioru końcowego, listę usterek i
inne dokumenty nie wyszczególnione w warunkach umowy na roboty budowlane, a mające
zastosowanie w procesie inwestycyjnym.

3.28. Ustalić z Wykonawcami robót format dokumentacji powykonawczej, sposób jej
przekazywania.

3.29. Sprawdzać kompletność i prawidłowość przedłożonych przez Wykonawców robót
dokumentów wymaganych do odbiorów częściowych i odbioru końcowego (dokumentacja
powykonawcza).

3.30. Koordynować, weryfikować i zatwierdzać dokumentację Wykonawcy robót w celu uzyskania
przez Zamawiającego obowiązujących uzgodnień i decyzji administracyjnych związanych z
robotami.

3.31. Dokonywać regularnych inspekcji napraw usterek przez Wykonawców robót i sporządzać
protokoły usunięcia usterek.

3.32. Zweryfikować dokumenty Wykonawcy robót oraz skompletować dokumenty niezbędne do
zgłoszenia zakończenia robót budowlanych.

3.33. Dokonać inwentaryzacji i rozliczenia robót w przypadku odstąpienia od umowy lub jej
wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron procesu inwestycyjnego.

3.34. Koordynować sprawowanie nadzoru autorskiego przez autora projektu zapewniając w toku
wykonywania robót budowlanych zgodność realizacji z projektem oraz uzgodnienie
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możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgłoszonych przez Wykonawcę robót.

2.7. Branżowi Inspektorzy nadzoru będą obecni na terenie budowy tak często, jak wymagać tego

będzie skuteczność nadzoru (dla danej branży), jednak nie rzadziej jak 7 raz na tydzień,

chyba że w danym okresie nie są wykonywane roboty w tej branży. W czasie

każdorazowego pobytu na terenie budowy Inspektor ma obowiązek dokonania przeglądu

Dziennika Budowy oraz wykonania zdjęć budowy z datownikiem.

2.2. Inspektorzy nadzoru wszystkich branż zobowiązani są do uczestnictwa w naradach

koordynacyjnych.

3. W ramach prowadzenia rozliczeń rzeczowo - finansowych oraz sprawozdawczości Inżynier
Kontraktu ma obowigzek miedzy innymi:

Rozliczenia rzeczowo - finansowe

3.1. Sporządzać dokumenty związane z realizacją Projektu.

3.2. Prowadzić szczegółowy rejestr zaawansowania robót i dostaw wraz z przyporządkowaniem

ich do poszczególnych elementów harmonogramu rzeczowo —finansowego, wraz z graficzną
prezentacją zaawansowania rzeczowego i finansowego.

3.3. Sprawdzać, weryfikować i zatwierdzać rozliczenia finansowe Wykonawcy robót.
3.4. Sprawdzać i dostarczać Zamawiającemu wszystkie poświadczenia dokumenty przygotowane

lub dostarczone przez Wykonawcę robót.

3.5. Potwierdzać i ewidencjonować częściowe płatności oraz końcową płatność Wykonawcy robót

zgodnie z Umową na roboty budowlane.

3.6. Inżynier Kontraktu w porozumieniu z Zamawiającym dokona klasyfikacji powstałego w wyniku

wykonanych robót (inwestycji) majątku trwałego, klasyfikując go zgodnie z obowiązującą

klasyfikacją rodzajową środków trwałych według obowiązujących przepisów o amortyzacji i

potrzeb sprawozdawczości.

3.7. Prowadzić monitorowanie polis ubezpieczeniowych robót oraz zabezpieczeń należytego

wykonania umów na roboty budowlane (polecać ich zmiany lub zwolnienie).

Raportowanie

3.8. Sporządzić raport otwarcia (w ciągu 30 dni od podpisania umowy) zawierający:

harmonogram działań Inżyniera oraz projekt harmonogramu wdrożenia projektu oraz zasady

kontroli jakości dla inspektorów nadzoru inwestorskiego zawierający plany kontroli i inspekcji.

W raporcie otwarcia Inżynier zaprezentuje założenia dotyczące ogólnej organizacji inwestycji

oraz obszary ryzyka i problemy, które mogą wystąpić podczas realizacji inwestycji i

zaproponuje sposoby ich rozwiązania. Ponadto w raporcie zaprezentuje wzory dokumentów

mających być w użyciu w cyklu inwestycyjnym.

3.9. Sporządzać raporty okresowe (1 raz na kwartał) obejmujące opis działań Inżyniera

Kontraktu oraz opis działań Wykonawcy robót.

W opisie działań Inżyniera — raporty te winny zawierać co najmniej informacje o wykonanych

czynnościach koordynacyjnych, nadzorowych, sprawozdawczych, zaangażowaniu personelu

Inżyniera w trakcie okresu sprawozdawczego.

W opisie działań Wykonawcy robót - raporty te winny zawierać co najmniej informacje

dotyczące zaawansowania robót, powstałych problemów, propozycje rozwiązania tych

problemów, zaangażowanie sił i środków Wykonawcy robót, zaangażowanie finansowe,

postęp robót i płatności, analizę zgodności postępu robót z harmonogramem, graficzną
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prezentacją postępu robót na planach, fotografie dokumentujące postęp robót, omówienie
jakości wykonanych przez Wykonawcę robót oraz jakości użytych materiałów, wykaz
zatwierdzeń! odrzuceń materiałów, wyrobów i urządzeń, lista poleceń zmian, opis
zatwierdzonych i wprowadzonych zmian, wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia.
Raporty winny być przedkładane w terminie do 14 dni od ostatniego dnia okresu, którego
raport dotyczy. Raporty te podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający
nie przekaże na piśmie żadnych uwag do Raportu w terminie do 14 dni od daty jego
otrzymania, Raport będzie uważany za zatwierdzony przez Zamawiającego.
Raporty te razem z fakturą wystawioną przez Wykonawcę robót są podstawą do wystawienia
faktury przez Inżyniera Kontraktu.

4.10. Sporządzać raporty dotyczące sporu w każdym przypadku, gdy w trakcie realizacji usługi
zostanie wszczęty spór między Zamawiającym a Wykonawcą robót dotyczący realizacji
inwestycji, a także gdy Wykonawca Robót nie zgodzi się ze stanowiskiem Inżyniera Kontraktu
i Zamawiającego.

Każdy Raport dotyczący sporu” zawierał będzie szczegółowy opis zdarzeń i korespondencji
dotyczącej sporu (wraz z kalendarium). Do Raportu” powinny być załączone wszelkie istotne
dokumenty, które pozwolą na przeanalizowanie przebiegu sporu i stanowisk stron. Jeśli nie
będzie wynikało to z korespondencji Inżynier będzie zobowiązany do zawarcia w Raporcie”
swego wyraźnego i jednoznacznego stanowiska co do przedmiotu sporu oraz uzasadnienia
dla podejmowanych w związku ze sporem rozstrzygnięć.
Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do Raportu w terminie do 14 dni od
daty jego otrzymania, Raport będzie uważany za zatwierdzony przez Zamawiającego.

4.11. Sporządzić raport końcowy określający rzeczowe i finansowe rozliczenie Projektu uzyskane
efekty techniczne i technologiczne, wykaz kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych,
ocenę zgodności wykonanych działań ze zobowiązaniami wynikającymi z umowy
dofinansowanie.

Raport końcowy obejmować musi wszystkie zadania wchodzące w zakres Projektu
POIS.02.01.00-00-0004!77 Pn. „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie
miasta Elbląg” tj.: bezwykopowa renowacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Elbląga
oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okrężnej, Druskiennickiej, Nowogródzkiej,
Tarnopolskiej, Grodzieńskiej, Kowieńskiej — Etap IIi zrealizowany Etap I.
Zakres raportu obejmie co najmniej:

1. Wstęp

a. Krótki opis Projektu.

b. Działania przed rozpoczęciem inwestycji.
2. Dokumentacja projektowa.

a. Założenia projektowe.

b. Zmiany projektowe w trakcie realizacji.
3. Organizacja i zarządzanie inwestycją.

a. Struktura zarządzania Wykonawcy robót.
b. Struktura zespołu Inżyniera Kontraktu.

4. Wykonawstwo.

a. Postęp robót.

b. Uwagi do wykonania poszczególnych głównych elementów robót.
c. Osiągnięta jakość robót.
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U. Przyczyny wystąpienia wad.

5. Sprawy umowy o roboty budowlane i zmiany.

a. Czas trwania umowy o roboty budowlane.

b. Roszczenia.

6. Sprawy finansowe.

a. Przyczyny zmiany kwot, na które opiewały umowy.
b. Końcowe rozliczenie ilościowe wykonanych robót.

7. Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji inwestycji dotyczące:
a. Dokumentacji projektowej.

b. Umów na roboty.

c. Czasu trwania umowy o roboty budowlane.

U. Technologii robót.

e. Rekomendacji na przyszłe, podobne projekty.

8. Podsumowanie zawierające:

a. Uzyskane efekty techniczne technologiczne.

b. Ocenę zgodności wykonanych działań ze zobowiązaniami wynikającymi z umowy
dofinansowanie.

c. Wykaz kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych.
Raport końcowy sporządzony zostanie w ciągu 30 dni po podpisaniu protokołu odbioru
końcowego robót i uzyskaniu dokumentów uprawniających do użytkowania wykonanych
obiektów. Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do Raportu w terminie
do 14 dni od daty jego otrzymania, Raport będzie uważany za zatwierdzony przez
Zamawiającego. Zatwierdzony raport stanowi podstawę do wystawienia faktury końcowej
przez Inżyniera Kontraktu.

4.1 2. Sporządzać raporty ad hock w terminach i zakresie wymaganym przez Zamawiającego.
4.13. Raporty przekazywane będą w jednym egzemplarzu w języku polskim w wersji papierowej

oraz w wersji elektronicznej.

4.14. W przypadku złożenia uwag przez Zamawiającego do któregokolwiek z raportów, Inżynier
uwzględni w raportach uwagi zgłoszone przez Zamawiającego w terminie 74 dni od daty ich
otrzymania.

5. W ramach doradztwa Zamawiajpcemu, w przypadku wystppienia utrudnień lub sporów w
trakcie realizacji Projektu, Inżynier Kontraktu ma obowigzek miedzy innymi:

5.1. Informować Zamawiającego o wszystkich występujących i przewidywanych problemach oraz
wskazywać działania naprawcze lub/i zapobiegawcze dla ich przezwyciężenia oraz
analizować ryzyka w zakresie nadzorowanego Projektu. Identyfikować, wszędzie tam gdzie
jest to możliwe, ryzyka powstania potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawców robót i osób
trzecich oraz informować o tym Zamawiającego, ze wskazaniem sposobów zapobiegania tym
roszczeniom.

5.2. Przyjmować od Wykonawcy robót powiadomienia o możliwych błędach i wadach w
dokumentacji projektowej i po dogłębnej analizie przekazywać Zamawiającemu wraz z
rekomendacją propozycję rozwiązania problemu.

5.3. W przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych lub siły wyższej, przeprowadzić analizę
sytuacji i doradzić Zamawiającemu sposób rozwiązania problemu i/lub zatwierdzić plan
działania Wykonawcy robót przedstawiony na taką okoliczność.
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5.4. Nadzorować terminy ukończenia robót i dokonywania płatności; negocjować i rekomendować
Zamawiającemu propozycje stosownych zmian w przypadku zaistnienia okoliczności
uzasadniających zmiany w harmonogramach robót i/lub płatności.

5.5. Monitorować oraz informować o wszelkich zmianach Podwykonawców Wykonawcy robót.
5.6. Weryfikować i modyfikować harmonogram wykonania w porozumieniu z Zamawiającym,

Wykonawcą robót w celu optymalizacji kosztów i terminów wykonania.
5.7. Doradzać Zamawiającemu w przypadku jakichkolwiek, sprzeczności lub problemów

powstałych w ciągu realizacji Projektu i przeciwdziałać wszelkim opóźnieniom zawsze kiedy
jest to możliwe.

5.8. Doradzać w rozpatrywaniu i rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju wniosków, skarg i roszczeń
związanych z realizacją Projektu m. in. od Wykonawcy robót, mieszkańców oraz innych
uczestników procesu budowlanego, jak również dokonywać oceny zasadności tych roszczeń,
przedstawiać swoje stanowisko oraz wspierać działania Zamawiającego poprzez świadczenie
asysty przy sporządzaniu pism związanych z realizacją Projektu.

5.9. Doradzać Zamawiającemu o możliwych redukcjach kosztów lub obligować Wykonawców
robót do podejmowania kroków zmierzających do przyspieszania postępu robót.

5.1 O. Kontrolować i potwierdzać, że Wykonawcy i Podwykonawcy mobilizują i dostarczają
stosownie do umowy na roboty budowlane sprzęt i rezerwy w celu realizacji przedsięwzięcia i
potwierdzać, że wszystkie te pozycje pozostają na placu budowy aż do momentu
upoważnienia na ich zwolnienie.

6. Pozostałe obowipzki Inżyniera Kontraktu:

6.1. Inżynier Kontraktu ponosi także odpowiedzialność za: profesjonalne i terminowe wykonanie
umowy; zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanego personelu kluczowego oraz personelu
pomocniczego.

6.2. Inżynier Kontraktu odpowiada za zapewnienie: logistyki, czynności administracyjnych i
sekretarskich niezbędnych do wykonania swoich zobowiązań zgodnie z umową, zapewnienie
zakwaterowania dla personelu i pokrycie kosztów podróży do miejsca zakwaterowania i z
powrotem.

6.3. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do uzyskiwania pisemnej zgody Zamawiającego w
każdym przypadku, gdy podejmowane przez Inżyniera decyzje będą wymagały takiej
aprobaty.

6.4. Inżynier nie będzie miał prawa: wnosić poprawek do umowy na roboty budowlane, zwolnić
żadnej ze stron umowy na roboty budowlane z jakichkolwiek zobowiązań lub
odpowiedzialności wynikających z umowy na roboty budowlane, wyrażać zgody na
ograniczenie zakresu robót lub przekazanie robót innemu wykonawcy niż ten, który został
wybrany przez Zamawiającego i wskazany w podpisanej umowie na roboty budowlane.

6.5. Inżynier Kontraktu musi posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmujące m.in.
wyrządzenie szkód osobom trzecim na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy oraz naruszenia powszechnie przyjętych zasad sztuki w zawodzie i błędów w sztuce w
kwocie 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych). Koszty ubezpieczenia ponosi Inżynier Kontraktu, a
kopie zawartych umów ubezpieczeniowych będą dołączone do umowy.

6.6. Dokonywanie w uzgodnieniu z Zamawiającym, wszelkich innych czynności, jakie okażą się
niezbędne dla prawidłowego przebiegu realizacji Projektu oraz zabezpieczenia interesu
Zamawiającego.
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6.7. Zachowanie poufności informacji objętych tajemnicą handlową lub zawodową.
7. Inżynier Kontraktu oświadcza, że zapoznał się z Projektem, Specyfikacją Techniczną Wykonania i

Odbioru Robót oraz ze wszelkimi odpowiednimi ustawami (W szczególności: Prawo budowlane,
Prawo ochrony środowiska, ustawa o odpadach, ustawa o badaniach i certyfikacji innymi
przepisami prawnymi obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą w
jakikolwiek sposób wpłynąć na lub dotyczyć działań i czynności Inżyniera Kontraktu.
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