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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

na Usługi 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 

 

NA 

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. 
 „Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w Gminie Ostróda” . 

 

 

Inwestycja  współfinansowana ze środków Unii Europejskiej 
   

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 

 

Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości  

poniżej  200 000 euro  

 
 
 
 

ZATWIERDZAM 
 
 

...………………………. 
 

 
Ostróda, dnia 23 września 2013  r. 
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Nazwa Zamawiającego: Gmina Ostróda 
REGON:   510743255 
NIP:     741-20-90-157 
Miejscowość                14-100 Ostróda 
Adres:    ul. Jana III Sobieskiego 1  
Strona internetowa:  www.bip.gminaostroda.pl 
Godziny urzędowania: 7.30-15.30 
Tel./fax.:    89 676 07 80/ 89 676 07 90 
 
 

 
Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: 
 

Urząd Gminy Ostróda 
ul. Jana III Sobieskiego 1 

14-100 Ostróda 
 

znak postępowania: ZP.271.3.2013 
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Rozdział I  Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których 

 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu 

  

1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907  ze zm.), dalej ustawa Pzp, oraz aktów wykonawczych do 

tej ustawy. 

2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 

 Biuletyn Zamówień Publicznych Nr   386318 dnia 24.09.2013r. 

 strona internetowa Zamawiającego – www. bip.gminaostroda.pl 

 tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 

 

 

Rozdział II  Opis przedmiotu zamówienia  

 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla 

Projektu: „Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w Gminie 

Ostróda”, który realizowany będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zwanego dalej 

Projektem. 

Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: 

- Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorczość 

Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw 

Poddziałanie 1.1.10 Przygotowanie stref przedsiębiorczości 

2. Przedmiot Projektu obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót  

budowlanych opisanych szczegółowo w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, stanowiącym  

załącznik 1 do SIWZ.  

3. Zakres usługi pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu będzie realizowany w 

następujących etapach: 

Etap I:    Faza przetargowa i projektowa ; 

Etap II:   Faza organizacji i wykonania robót budowlanych, sprawozdawczości, rozliczeń  

finansowych, promocji, odbiorów i oddania do użytkowania; 

http://www.pansa.pl/


 

 

 

 

 

 

 

   

Projekt Nr UDA-RPWM.01.01.10-28-0010/11-00 „Budowa infrastruktury technicznej dla strefy 
przedsiębiorczości  w Gminie Ostróda” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 

-------------------------------------------- 

Strona 4 

a także w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości udzielonych przez wykonawcę 

Projektu 

i  o b e j m u j e : 

1) zarządzanie Projektem w imieniu i na rzecz Zamawiającego w ścisłej z nim współpracy 

mające na  względzie prawidłowe przygotowanie, realizowanie i ukończenie Projektu , które 

będzie obejmowało  w  szczególności: 

a) organizację, 

b) koordynację, 

c) nadzór, 

d) monitoring, raportowanie i sprawozdawczość w zakresie rzeczowym, czasowym  

i finansowym; 

2) przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Projektu; 

3) ścisła współpraca z autorami Programu Funkcjonalno-Użytkowego Projektu przy 

wykonywaniu czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych 

w ramach Projektu; 

4) profesjonalny i kompetentny nadzór inwestorski nad dokumentacją projektową i robotami 

budowlanymi we wszystkich branżach zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w 

Polsce, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. 

z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), poprzez wyznaczenie ze swego grona inspektorów 

nadzoru inwestorskiego (art.25 i art.26) i zapewnienie koordynacji ich pracy (art. 27); 

5) administrowanie i koordynowanie wszystkich Kontraktów zawartych w ramach Projektu; 

6) zarządzanie, monitorowanie i kontrola postępu wykonania Kontraktów pod względem 

organizacyjnym, technicznym, czasowym i finansowym wraz z raportowaniem, które będzie 

uwzględniać zarówno wskaźniki fizyczne jak i finansowe, koszty, terminy, kontrolę budżetu  

i działania zapobiegawcze (jeśli będą konieczne); 

7) rozliczenie rzeczowe i finansowe (częściowe, końcowe) Kontraktów, Projektu; 

8) sporządzanie wniosków o płatność, harmonogramów płatności, raportów i sprawozdań; 

9) natychmiastowe informowanie Zamawiającego o wszystkich zaistniałych problemach oraz 
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o problemach mogących zaistnieć (w szczególności o wszelkich dostrzeżonych 

nieprawidłowościach i zagrożeniach co do jakości, zakresu i terminowości realizacji 

Kontraktu na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych), 

wraz ze sposobami ich rozwiązywania i/lub działaniami korygującymi mającymi na celu 

usuwanie takich problemów; 

10) wsparcie merytoryczne w zakresie zaistniałych problemów na każdym etapie usługi 

pełnienia funkcji Inżyniera kontraktu; 

11) prowadzenie, przechowywanie i archiwizacja (również na nośniku elektronicznym) 

korespondencji z podmiotami biorącymi udział w realizacji Kontraktów ze szczególnym 

uwzględnieniem ostrzeżeń, uwag i wniosków kierowanych do wykonawcy Projektu 

mogących być dowodami w razie ewentualnych sporów, roszczeń wykonawcy robót, 

katastrof budowlanych itp.; 

12) polubowne rozstrzyganie wszelkich sporów powstałych pomiędzy stronami Kontraktów; 

13) szacowanie i weryfikowanie, jeśli zajdzie taka konieczność, robót zamiennych i/lub 

uzupełniających i/lub dodatkowych zaproponowanych przez Wykonawcę Projektu, w 

zakresie wartości rzeczowych i finansowych, z uwzględnieniem konieczności stosowania 

przez Zamawiającego ustawy Prawo zamówień publicznych; 

14) prowadzenie technicznego, finansowego, czasowego i administracyjnego nadzoru nad 

robotami budowlanymi, egzekwowanie zgodności prowadzonych robót z: 

a) opracowanym przez Wykonawcę Projektu Programem Zapewnienia Jakości Robót, 

b) pozwoleniem na budowę, pozwoleniem na realizację inwestycji drogowej, pozwoleniem 

wodnoprawnym, 

c) projektem (budowlanym i wykonawczym), 

d) wszystkimi dokumentami stanowiącymi integralne części projektu, 

e) obowiązującym prawem, normami, 

f) zasadami wiedzy inżynierskiej, 

g)harmonogramem rzeczowo – finansowym Projektu sporządzonym przez Wykonawcę 

Projektu, 

h) harmonogramem rzeczowo - finansowym realizacji Projektu, stanowiącym załącznik do 

umów o  dofinansowanie projektu, 



 

 

 

 

 

 

 

   

Projekt Nr UDA-RPWM.01.01.10-28-0010/11-00 „Budowa infrastruktury technicznej dla strefy 
przedsiębiorczości  w Gminie Ostróda” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 

-------------------------------------------- 

Strona 6 

i) procedurami obowiązującymi przy realizacji projektów finansowanych w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

j) wymaganiami i wytycznymi Instytucji Zarządzającej (IZ) Regionalnego Programu 

Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013  i wszystkimi dokumentami stanowiącymi 

integralne części Projektu, 

k) warunkami umów zawartych przez Zamawiającego z: Wykonawcą Projektu oraz umową o 

dofinansowanie Projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: 

Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013,  

l) prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych Projektu w zakresie wynikającym ze 

szczegółowego zakresu pełnienia funkcji Inżyniera kontraktu ; 

15) realizacja zobowiązań, praw i obowiązków Zamawiającego związanych z realizacją 

Projektu i wynikających w szczególności z: 

a) umowy zawartej  przez Zamawiającego o dofinansowanie Projektu z 

Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego,  

b) wniosków o dofinansowanie Projektu ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego 

Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wraz z załącznikami,  

c) wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej (IZ) Regionalnego Programu 

Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013,  

d) obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów ustawy Prawo budowlane, 

ustawy Prawo zamówień publicznych; 

16) wspieranie działań Zamawiającego we wszystkich czynnościach organizacyjnych, 

technicznych, administracyjnych i finansowych w trakcie realizacji Projektu oraz związanych  

z realizacją i kontrolą  Projektu po jego zakończeniu przez służby kontrolne; 

17) wykonywanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego praw i obowiązków Zamawiającego  

z tytułu rękojmi i gwarancji w stosunku do Wykonawcy Projektu przez  okres wynikający z 

umowy zawartej z wykonawcą  Projektu; 

18) występowanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego przed organami administracji i przed 

sądami, w sprawach wynikających z realizacji Projektu, w granicach udzielonych 

pełnomocnictw; 

19) udział, na żądanie Zamawiającego, w kontrolach dotyczących realizacji Projektu, 
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przeprowadzanych przez Instytucję Zarządzającą (IZ) Regionalnego Programu Operacyjnego 

Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz Instytucję Zarządzającą (IZ) oraz inne podmioty 

zewnętrzne uprawnione do jej przeprowadzenia na podstawie odrębnych przepisów i 

przedstawianie na bieżąco wszelkich informacji, dokumentów i wyjaśnień; 

20) stosowanie się do obowiązujących i aktualnych wzorów dokumentów oraz informacji 

zamieszczonych w szczególności na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej (IZ) 

Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w ramach realizacji 

zadania inwestycyjnego; 

21) prowadzenie korespondencji związanej z realizacją Projektu; 

22) kontrolowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów budowy; 

23) gromadzenie, przechowywanie, ewidencjonowanie i zabezpieczanie dokumentacji 

związanej z realizacją Projektu (w tym między innymi: korespondencji, dokumentacji 

aplikacyjnej, monitoringowej, kontrolnej, fotograficznej z postępu robót, audytowej, umów o 

dofinansowanie wraz z aneksami) oraz protokolarne przekazanie tej dokumentacji 

Zamawiającemu po zakończeniu Projektu lub rozwiązaniu umowy z Zamawiającym; 

24) pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu zgodnie z przepisami polskiego prawa w tym: Prawa 

Budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi, Prawa Zamówień Publicznych wraz z 

przepisami wykonawczymi, Kodeksu Cywilnego, procedurami Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej; 

25) udzielanie Zamawiającemu odpowiedzi - na piśmie, w terminie do 3 dni roboczych liczonych 

od dnia otrzymania wniosku, pisma lub innego dokumentu; 

26) zatwierdzenie przez Zamawiającego dokumentów i decyzji na każdym etapie pełnienia 

funkcji Inżyniera Kontraktu, nie zwalnia Inżyniera Kontraktu z odpowiedzialności za 

prawidłowość tych dokumentów i decyzji. 

4. Szczegółowy zakres pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu przedstawiony został 

w Załączniku Nr 2 do SIWZ „Szczegółowy zakres pełnienia funkcji Inżyniera 

Kontraktu”, a planowane terminy realizacji usługi, warunki płatności, wartość szacunkowa 

Projektu przedstawione zostały w § 3 „Opisu przedmiotu zamówienia”, stanowiącego 

Załącznik Nr 3 do SIWZ. 
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5. Zakres usługi pełnienia funkcji Inżyniera kontraktu wymieniony w ust. 3 niniejszego 

paragrafu należy traktować łącznie ze szczegółowym zakresem pełnienia funkcji Inżyniera 

kontraktu  przedstawionym w Załączniku nr 2 do SIWZ „Szczegółowy zakres pełnienia 

funkcji Inżyniera Kontraktu”.  

CPV: 71. 24. 00.00-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 

            71.52.00.00-9 Usługi nadzoru budowlanego 

            71.54.00.00-5  Usługi zarządzania budową 

            71.30.00.00-1 Usługi inżynieryjne 

Rozdział III Termin wykonania zamówienia 

 

1. Od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia Projektu, który jest planowany na dzień 15 

listopada 2014 roku, z zastrzeżeniem ust. 2, przy czym przewiduje się następujące terminy: 

- do 31 grudnia 2013 roku – prace projektowe, 

- do 15 listopada 2014 roku – roboty budowlano – montażowe i  uzyskanie pozwolenia na 

użytkowanie. 

2. Upływ okresu, o którym mowa w ust. 1 nie zwalnia Inżyniera kontraktu od realizowania 

obowiązków wynikających z przedmiotu zamówienia, przypadających po tym okresie, w 

szczególności obowiązków związanych z okresem rękojmi i gwarancji udzielonej przez 

Wykonawcę Projektu. W warunkach przetargu na wykonanie Projektu Zamawiający będzie 

wymagał 36 miesięcy gwarancji na wykonane roboty, tj. do 15.11.2017r. Koszt nadzoru w 

okresie gwarancji (szacunkowy ryczałt) winien być ujęty w cenie ofertowej i zostanie 

uiszczony Inżynierowi Kontraktu w terminie 30 dni od dnia przedstawienia faktury, którą 

Inżynier kontraktu złoży po zakończeniu i bezusterkowym odbiorze końcowym robót i 

uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. 

3. Po upływie okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę Projektu strony dokonają 

odbioru ostatecznego, potwierdzającego należyte wykonanie obowiązków przez Inżyniera 

Kontraktu. Odbiór ostateczny nastąpi na podstawie sporządzonego przez Inżyniera 

Kontraktu raportu ostatecznego, zatwierdzonego przez Zamawiającego.  

4. Planowane terminy realizacji przedmiotu zamówienia dla poszczególnych etapów realizacji 

usługi pełnienia funkcji Inżyniera kontraktu przedstawione zostały w § 3 ust. 1 Opisu 

przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3 do SIWZ. 
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Rozdział IV Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 

oceny spełniania tych warunków 

 

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy:  

1) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał 

należycie: 

- co najmniej 1 usługę polegającą na pełnieniu funkcji inżyniera kontraktu lub/i inwestora 

zastępczego nad realizacją kontraktów na roboty budowlane, która spełnia łącznie następujące 

warunki: wartość brutto co najmniej jednego z nadzorowanych kontraktów na roboty budowlane 

nie mniejsza niż 5 000 000 zł,  przy łącznym zakresie rzeczowym obejmującym  co najmniej : 

- budowę, przebudowę lub rozbudowę drogi/dróg 

- budowę, przebudowę lub rozbudowę sieci wodociągowej, 

- budowę, przebudowę lub rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej, 

- budowę, przebudowę lub rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej, 

- budowę, przebudowę lub rozbudowę sieci telekomunikacyjnej, 

- budowę, przebudowę lub rozbudowę sieci energetycznej  

Za usługi wykonane rozumie się takie, w ramach których nadzorowane kontrakty na roboty 

budowlane / inwestycje zostały zakończone tj. dla nadzorowanych robót budowlanych zostały 

wydane protokoły odbioru robót, Świadectwa Przejęcia lub inne dokumenty o równoważnym 

znaczeniu. 

  

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, tj. dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub 

pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób,  w tym:  

 Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu posiadający: 

- wykształcenie wyższe techniczne; 

- co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w 

bezpośrednim kierowaniu, zarządzaniu lub nadzorowaniu realizacji inwestycji budowlanych, 

- doświadczenie na stanowisku kierowniczym (np. w pełnieniu funkcji Kierownika Zespołu 
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Inżyniera i/lub Kierownika Projektu lub/i Inżyniera Rezydenta) przy realizacji co najmniej 

jednej zakończonej inwestycji o wartości brutto nie mniejszej niż  5 000 000 zł, 

- znajomość procedur przetargowych oraz kontraktowania na podstawie ustawy Prawo  

zamówień publicznych. 

 Inspektor nadzoru inwestorskiego (branża drogowa) posiadający: 

-  wykształcenie wyższe techniczne, 

- min. 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w 

budownictwie jako inspektor nadzoru i/lub kierownik budowy, kierownik robót, 

- uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im 

ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów lub uprawniają do sprawowania samodzielnej funkcji na 

podstawie odrębnych przepisów prawa, 

    Inspektor nadzoru inwestorskiego (branża elektryczna) posiadający: 

- min 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej 

w budownictwie jako inspektor nadzoru i/lub kierownik budowy, kierownik robót, 

- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 

lub uprawniają do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych 

przepisów prawa, 

    Inspektor nadzoru inwestorskiego (branża sanitarna) posiadający: 

- min. 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w 

budownictwie jako inspektor nadzoru i/lub kierownik budowy, kierownik robót, 

- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych 

i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawniają do 

sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa, 

     Inspektor nadzoru inwestorskiego (branża telekomunikacyjna) posiadający: 

- min. 2 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej 

w budownictwie jako inspektor nadzoru i/lub kierownik budowy/ kierownik robót, 

- uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawniają do sprawowania samodzielnej 

funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa, 
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     Specjalista do spraw rozliczeń finansowych inwestycji posiadający: 

- wykształcenie średnie lub wyższe, 

- co najmniej 2 lata doświadczenia na stanowisku związanym z rozliczaniem inwestycji, 

- doświadczenie w rozliczeniu dokumentacyjno – finansowym, sprawozdawczości, 

monitoringu w zakresie co najmniej jednej zakończonej inwestycji współfinansowanej ze 

środków Unii Europejskiej o wartości brutto nie mniejszej niż 5 000 000 zł, 

     Specjalista do spraw zamówień publicznych 
- wykształcenie  średnie lub wyższe, 

- co najmniej 2 lata doświadczenia na stanowisku związanym z prowadzeniem zamówień 

publicznych . 

 

UWAGA: 

1) Przez doświadczenie zawodowe (w przypadku stanowisk, dla których 

wymagane jest posiadanie uprawnień budowlanych) należy rozumieć okres od daty 

uzyskania stosownych uprawnień do daty składania oferty. 

2) Zamawiający dopuszcza łączenie maksymalnie 2 funkcji przez 1 osobę w 

przypadku, gdy przewidziana przez Wykonawcę dana osoba posiada łącznie 

wymagane: kwalifikacje zawodowe, wykształcenie i doświadczenie zawodowe. 

3) Zamawiający uzna uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie przepisów 

obowiązujących przed wejściem w życie ustawy – Prawo budowlane oraz 

właściwych aktów wykonawczych do niniejszej ustawy. Samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust.1 ustawy - Prawo budowlane, 

mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe 

zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. ustawie z dnia 

18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 63, poz. 394).  

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

 Zamawiający nie precyzuje tego warunku. 

2) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda 

złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale 5.  
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3. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w 

postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i 

dokumenty wg. metody „spełnia/nie spełnia”. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki 

określone w ust. 1 pkt  1) spełniają łącznie, natomiast warunek określony w ust. 1 pkt 2) 

winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 

(składających ofertę wspólną). 

 

 

Rozdział V  Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie 

warunków w niniejszym postępowaniu wymaganych od Wykonawców 

 

 

1. W celu oceny spełnienia  warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania, Wykonawcy przedkładają: 

1) oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu warunków 

określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 

do SIWZ.  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być 

złożone wspólnie. 

2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Wzór 

oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie 

składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 

3)  aktualny odpis z właściwego rejestru, lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji , w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, 

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy 

z Wykonawców oddzielnie.  

4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
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w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert.  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa 

każdy z Wykonawców. 

5) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega 

z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 

zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa 

każdy z Wykonawców. 

6)    wykaz   wykonanych  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,  usług 

głównych z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz 

których usługi zostały wykonane  oraz załączenie dowodów czy zostały wykonane 

należycie.   Wykonawca winien w wykazie wskazać usługi odpowiadające swym zakresem 

i wartością  usługom wyszczególnionym w Rozdziale 4 pkt.1 ppkt.1 lit.b. Wykonawca ma 

obowiązek złożyć dowody co najmniej dla usług wskazanych na potwierdzenie spełnienia 

warunku, którego opis został określony w  Rozdziale 4 pkt.1 ppkt.1 lit.b.  

Dowodem, o którym mowa powyżej jest poświadczenie. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o 

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, jako 

dowody traktowane będą oświadczenia wykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiający jest 

podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, 

Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej. 

 

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwość lub gdy z 

poświadczenia lub innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub 

zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do 

właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, 

o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. 

 

Wykonawca w miejsce poświadczeń , o których mowa w punkcie 1 ppkt. 6 może 

przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług określone w paragrafie 
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1 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich 

te dokumenty mogą być składane (Dz.U.  Nr 226, poz. 1817) .Wzór wykazu znajduje się w 

Załączniku nr 4 do SWIZ.  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa 

przynajmniej jeden z Wykonawców. 

 Ponadto, jeżeli załączony wykaz wykonanych usług będzie potwierdzać wysokość tych usług w 

walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu 

NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień 

Publicznych. W przypadku, gdy w przedstawionym wykazie wskazane  zostaną przez 

Wykonawcę wartości w walucie innej, niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg 

kursu średniego NBP na dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w 

Biuletynie Zamówień Publicznych. 

7) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą brały 

udział w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a 

także zakresu wykonywanych przez nich czynności; zakres ww. dokumentów musi 

potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c 

SIWZ.  Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 5 do SWIZ 

8) Wykaz osób załącznik 5.1.   

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa 

przynajmniej jeden z Wykonawców. 

 

9) Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają 

wymagane uprawnienia . 

 

2. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 1 pkt 3) – 5) 

SIWZ składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że : 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

b)  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społecznie i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
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rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert.  

3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt. 2  zastępuje się je 

dokumentem zawierającym oświadczenie , w którym określa się także osoby uprawnione do 

reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sadowym, administracyjnym 

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

lub przed notariuszem -  wystawione odpowiednio nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert (dla dokumentu wskazanego w ust. 2 lit. a SIWZ) i nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (dla dokumentu wskazanego 

w ust. 2 lit. b SIWZ). 

 

4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy Pzp  polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 

ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował 

zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz  

w przypadku podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych 

w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp   kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub 

tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te 

podmioty. 

6. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez Wykonawcę. 

7. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, 

komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu. 

8. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język 

polski.  

W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w 
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jakich te dokumenty mogą być składane. 

 

Rozdział VI Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 

 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 

1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązania; 

2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia;  

3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę 

pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty 

dokumentów; 

4) pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie. 

5) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) 

zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy 

żądać  przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców. 

Rozdział VIa  Inne dokumenty,  które należy dołączyć do oferty 

 

Do wypełnionego formularza ofertowego należy ponadto dołączyć: 

1. Parafowany wzór umowy; 

2. Kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ; 

3. W przypadku gdy wykonawca oświadczy w formularzu ofertowym, że należy do tej 

samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.)  dołącza do oferty listę 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. 

4. W przypadku składania oferty przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć stosowne 

pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi poświadczonej 

notarialnie. 

 



 

 

 

 

 

 

 

   

Projekt Nr UDA-RPWM.01.01.10-28-0010/11-00 „Budowa infrastruktury technicznej dla strefy 
przedsiębiorczości  w Gminie Ostróda” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 

-------------------------------------------- 

Strona 17 

Rozdział VII  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego 

z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby 

uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami  

 

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przekazywane będą w formie:  

 pisemnej na adres wskazany w Rozdziale 1 

 faksem (nr 89 676 07 90)  

przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.  

2. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, 

oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami 

muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są 

składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu  – każda ze 

stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania  

4. Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, ) do Zamawiającego o przekazanie SIWZ. 

We wniosku należy podać:  

1) nazwę i adres Wykonawcy,  

2) nr telefonu i faksu,  

3) znak postępowania – ZP.271.3.2013 

5. SIWZ została opublikowana na stronie: www.bip.gminaostroda.pl oraz można ją także 

odebrać w siedzibie Zamawiającego  ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pokój 311, II 

Piętro, w godzinach urzędowania Zamawiającego. 

 

 

Rozdział VIII  Wymagania dotyczące wadium 

 

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść 

wadium w wysokości 5000 zł (słownie: pięć  tysięcy  złotych). 

2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 

ustawy Pzp, tj.: 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

http://www.bip.gminaostroda.pl/
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3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

(Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania 

ofert. 

4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem  na konto Zamawiającego: 

Bank Pocztowy                          Nr 91 1320 1104 3132 5961 2000 0006 

5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty 

zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 

6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu 

potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert 

w siedzibie Zamawiającego  ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda pok. 113  (parter, 

kasa)  , a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć 

do oferty. 

7. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie 

Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 

Rozdział IX Termin związania ofertą 

 

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia 

składania ofert włącznie. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem 

terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 

tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem 

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 

związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 

wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
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4. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg 

terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.  

 

 

Rozdział X  Opis sposobu przygotowania ofert 

 

1. Opakowanie i adresowanie oferty: 

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) 

zaadresowanym i opisanym: 

 

Nadawca: 

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć). 

Adresat: 

Gmina Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda 

Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla projektu ,,Budowa infrastruktury technicznej 

dla strefy przedsiębiorczości w Gminie Ostróda 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 

3 października  2013r. godz. 10.30 

2. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez: 

1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie 

prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w 

ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika, 

2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje 

osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów 

(Pełnomocnictwa) załączonych do oferty.  

3. Tajemnica przedsiębiorstwa: 

1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), muszą być 

oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ–TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się 

umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno), 

2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących 

tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji 

spowoduje ich odtajnienie. 
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4. Informacje pozostałe: 

1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań 

określonych w niniejszej SIWZ, 

3) Oferta musi być sporządzona: 

a) w języku polskim,  

b) w formie pisemnej. 

5. Zaleca się, aby: 

a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do 

oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub 

posiadającą Pełnomocnictwo, 

b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana 

i oznaczona kolejnymi numerami, 

c) kartki oferty były trwale spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę 

przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty), 

d) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór 

stanowi Załącznik Nr  8  do SIWZ). 

6. Zmiana / wycofanie oferty: 

a) zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić lub wycofać ofertę, 

b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić 

Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert, 

c) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w ust. 1 oznaczając odpowiednio 

„ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”, 

d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo 

osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy. 

7. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy. 

 

 

Rozdział XI  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, 14-100 Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 , pokój nr 

202 (I piętro, sekretariat), w terminie do dnia  3 października 2013r.  roku, godz. 10.00 
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2. Otwarcie ofert nastąpi w  Urzędzie Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 

Ostróda , w Sali sesyjnej Urzędu Gminy III piętro  3 października 2013r. roku,  

godz. 10.30  

3. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Zainteresowani udziałem w otwarciu 

ofert Wykonawcy proszeni są o stawienie się o godz. 10.30  

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

5. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy 

złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia,  okresu 

 i warunków gwarancji i warunki płatności zawartych w ofertach.  

6. Informacje, o których mowa w ust. 4 i 5 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy 

nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

7. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty 

do Zamawiającego. 

 

Rozdział XII Opis sposobu obliczenia ceny 

 

1. Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowym” – (zał. nr 8 do SIWZ). 

2. Cena przedstawiona w formularzu ofertowym będzie ceną podaną w wymiarze netto, brutto 

oraz z wyliczonym przez Wykonawcę podatkiem VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami 

na dzień składania ofert. 

3. Cenę ofertową należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc  

po przecinku. 

4. Cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia 

określonego w niniejszej SIWZ  przy zastosowaniu wymogów w niej określonych.  

5. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie  

z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. 

6. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny ofertowej w kilku wariantach,  

w zależności od zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawienia ceny w taki sposób 

oferta zostanie odrzucona. 

Rozdział XIII Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy 

wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
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Cena ofertowa – znaczenie 100 pkt 


 C

 C

OB

NKC 100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji) 

Gdzie: 

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy  

CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu  

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej  

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt. 

 

Rozdział XIV Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób 

określony w art. 94 ustawy Pzp. 

2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu 

związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację o wyborze oferty 

przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy 

na warunkach określonych w złożonej ofercie.  

3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy.  

Rozdział XV Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto podanej 

w ofercie. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w 

art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp. 
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5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.  

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem 

na rachunek bankowy Zamawiającego:  

Bank Pocztowy  Nr 91 1320 1104 3132 5961 2000 0006  z podaniem tytułu:  

        „zabezpieczenie należytego wykonania umowy, Pełnienie funkcji Inżyniera 

Kontraktu dla Projektu „Budowa infrastruktury technicznej dla strefy 

przedsiębiorczości w Gminie Ostróda”    

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może 

zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia. 

7. Zamawiający zwróci kwotę zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

 

 

Rozdział XVI  Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 10  do SIWZ.  

 

Rozdział XVII  Inne informacje 

 

Zamawiający nie przewiduje: 

1) składania ofert częściowych i wariantowych, 

2) zawarcia umowy ramowej, 

3) udzielania zamówień uzupełniających, 

4) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, 

6) rozliczenia w walucie innej niż złoty polski. 

 

 

Rozdział XVIII  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 

w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 
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Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał  interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.   

 

 

Rozdział XIX  Załączniki do SIWZ 

Załącznik Nr 1 Program funkcjonalno-użytkowy 

Załącznik Nr 2            Szczegółowy zakres pełnienia funkcji inżyniera kontraktu 

Załącznik Nr 3           Opis przedmiotu zamówienia  

Załącznik nr 4             Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech  lat usług 

Załącznik Nr 5 Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia  

Załącznik Nr 5.1.        Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia 

Załącznik Nr 6  Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

  określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 

Załącznik Nr 7         Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o niepodleganiu 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

Załącznik Nr 8 Formularz oferty 

Załącznik Nr 9            Kosztorys ofertowy 

Załącznik Nr 10         Istotne postanowienia umowy 
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Załącznik Nr 1 do SIWZ  PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
 

 

Stanowi odrębny załącznik do SIWZ w formacie PDF 
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Załącznik Nr 2 do SIWZ  SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PEŁNIENIA FUNKCJI INZYNIERA KONTRAKTU 
 

Szczegółowy zakres pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu 

dla Projektu „Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w Gminie 

Ostróda” zwanego dalej Projektem. 

ETAP I faza przetargowa i projektowa 

1. Faza przetargowa 

1.1 Inżynier kontraktu na etapie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wybudowanie Projektu: 

1) zweryfikuje program funkcjonalno – użytkowy, dokona analizy spójności wniosku 

aplikacyjnego ze studium wykonalności i programem funkcjonalno – użytkowym oraz 

zidentyfikuje możliwe obszary problemów i podejmie działania zaradcze; 

2) przygotowuje dokumentację przetargową zgodnie z ustawą Prawo zamówień 

publicznych tj SIWZ w zakresie wynikającym z art. 36 ust.1 pkt 3, 5, 12, 16 ustawy Pzp , 

projekt umowy na wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowej i robót 

budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj, (dokumentacja przetargowa musi być 

przekazana Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty podpisania 

umowy); 

3) uzgadnia z Zamawiającym treść dokumentacji przetargowej, tj. SIWZ w zakresie 

wynikającym z art. 36 ust.1 pkt 3, 5, 12, 16 ustawy Pzp i projektu umowy na wyłonienie 

Wykonawcy dokumentacji projektowej i robót budowlanych w formule zaprojektuj i 

wybuduj w konfrontacji z obowiązującym prawem oraz wnosi ewentualne uwagi; 

4) uczestniczy w czynnościach związanych z udzielaniem odpowiedzi na zapytania 

Wykonawców zadawane przed terminem złożenia ofert dotyczące SIWZ w zakresie 

wynikającym z art. 36 ust.1 pkt 3, 5, 12, 16 ustawy Pzp i projektu umowy ( propozycja 

odpowiedzi na pytania wniesione przez wykonawców musi być przekazana 

Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty otrzymania zapytań od 

Zamawiającego); 
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5) bierze udział w pracy Komisji Przetargowej m.in. przygotuje niezbędną obsługę Komisji 

Przetargowej, uczestniczy w procesie badania i oceny ofert oraz wyboru Wykonawcy 

Projektu; 

6) przygotowuje dokumenty związane z ewentualnymi odwołaniami; 

7) przygotowuje umowę z Wykonawcą dokumentacji projektowej i robót budowlanych i 

uzgadnia jej treść z Zamawiającym; 

8) przygotowuje w uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą Projektu ostateczną wersję 

harmonogramu przedstawiającego cykl realizacji Projektu oraz plan płatności dostosowany 

do harmonogramu wynikającego z podpisanych umów z instytucjami współfinansującymi 

Projekt; 

9) w razie wystąpienia konieczności przygotowuje i przeprowadza inne postępowania o 

zamówienie publiczne wynikłe w trakcie realizacji Projektu, konieczne do prawidłowego 

wykonania Projektu; 

1.2 Zatwierdzenie przez Zamawiającego dokumentów i decyzji w postępowaniu przetargowym 

nie zwalnia Inżyniera kontraktu z odpowiedzialności za prawidłowość tych dokumentów i 

decyzji,  w szczególności z rękojmi za wady, kar umownych. 

2. Faza projektowa 

2.1   Inżynier kontraktu na etapie opracowania dokumentacji projektowej: 

1) koordynuje proces przygotowania inwestycji w zakresie koordynacji prac projektowych 

dotyczących opracowania koncepcji, projektów budowlanych i wykonawczych we 

wszystkich branżach wraz z przedmiarami, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz nadzorowania ich pod względem zgodności z 

Programem Funkcjonalno -Użytkowym i obowiązującymi przepisami prawa; 

2) organizuje i prowadzi narady z Wykonawcą Projektu na etapie przygotowywania 

dokumentacji projektowej;. 

3) prowadzi nadzór nad realizowaną usługą geologiczną, geodezyjną; 

4) bierze udział w przygotowaniu dokumentów oraz współuczestniczy w uzgodnieniach z 
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właścicielami infrastruktury przebudowywanej w ramach opracowywanej dokumentacji 

projektowej; 

5) prowadzi nadzór nad załatwianiem spraw formalno - prawnych w zakresie 

pozyskania dyspozycji dla działek zlokalizowanych pod inwestycję oraz prowadzi 

korespondencję z zainteresowanymi stronami postępowania; 

6) opiniuje rozwiązania wskazywane w trakcie prac projektowych przez wykonawcę Projektu; 

7) monitorowanie i kontrola Kontraktu na Zaprojektowanie i Wybudowanie Projektu w 

zakresie opracowania dokumentacji projektowej pod względem technicznym, 

finansowym, czasowym i organizacyjnym; 

8) na bieżąco informuje Zamawiającego o postępie prac projektowych oraz istniejących i 

przewidywanych trudnościach w realizacji tych prac wraz ze sposobem rozwiązania i/lub 

działaniami korygującymi mającymi na celu usuwanie trudności, a w szczególności o 

wszelkich pracach projektowych nie objętych umową, a niezbędnych do wykonania ze 

względu na bezpieczeństwo i zabezpieczenie przed awarią; 

9) sprawdza kompletność i weryfikuje projekty budowlane opracowane przez Wykonawcę 

Projektu, niezbędne do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz 

decyzji pozwolenia na budowę pod kątem wzajemnej zgodności składających się na nie 

opracowań, a także zgodności z Programem Funkcjonalno Użytkowym, SIWZ, umową z 

wykonawcą Projektu, umową i wnioskiem o dofinansowanie Projektu, decyzją środowiskową 

i innymi decyzjami, uzgodnieniami i opiniami stosownych organów jakie pojawią się na 

etapie  projektowania i wnosi pisemnie Zamawiającemu wszelkie uwagi; 

10) sprawdza kompletność i weryfikuje projekty budowlane i wykonawcze we wszystkich 

branżach, przedmiary robót, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót budowlanych pod kątem ich wzajemnej zgodności, a także zgodności z Programem 

Funkcjonalno - Użytkowym, SIWZ, umową z wykonawcą Projektu, umową i wnioskiem o 

dofinansowanie Projektu, decyzją środowiskową i innymi decyzjami, uzgodnieniami i 

opiniami stosownych organów jakie pojawią się na etapie projektowania i wnosi pisemnie 

Zamawiającemu wszelkie uwagi; 

11) dokonuje odbioru projektów budowlanych i wykonawczych we wszystkich branżach, 
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przedmiarów robót, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych; 

12) sprawdza materiały do wniosków o wydanie wszelkich decyzji administracyjnych na etapie 

projektowania pod kątem: 

 

a) zgodności z obowiązującymi przepisami, 

b) zgodności z PFU 

c) kompletności opracowania, 

d) kompletności uzgodnień, 

e) terminów umownych. 

13) koordynuje działania dotyczące uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji 

drogowej, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz w zakresie uzyskania innych decyzji i 

pozwoleń wymaganych obowiązującymi przepisami; 

14) prowadzi nadzór nad prawidłowością i terminowością złożenia wniosku o wydanie decyzji  

na realizację inwestycji drogowej, decyzji pozwolenia na budowę Projektu oraz innych 

decyzji i pozwoleń wymaganych obowiązującymi przepisami. 

2.2 Zatwierdzenie przez Zamawiającego dokumentów i decyzji na etapie opracowania 

dokumentacji projektowej nie zwalnia Inżyniera kontraktu z odpowiedzialności za prawidłowość 

tych dokumentów i decyzji, w szczególności z rękojmi za wady, kar umownych 

ETAP II 

Faza organizacji i wykonania robót budowlanych, sprawozdawczości, rozliczeń 

finansowych, promocji, odbiorów i oddania do użytkowania. 

1. Faza organizacji robót budowlanych 

1.1 Inżynier kontraktu na etapie organizacji robót budowlanych 

1) zawiadomi właściwy organ nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robót z 

załączeniem oświadczeń kierownika budowy i inspektorów nadzoru, potwierdzających przyjęcie 

obowiązków na budowie zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy Prawo budowlane; 

2) przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie ustalonym z Wykonawcą 

Projektu; 
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i Zamawiającym, umożliwiającym wykonanie robót budowlanych zgodnie z 

harmonogramem realizacji Projektu i płatności; 

3) opracuje i wdroży system przepływu informacji pomiędzy uczestnikami procesu realizacji 

Projektu; 

4) opracuje instrukcję zarządzania budową w celu zapewnienia efektywnego nadzoru, w tym 

instrukcję obiegu dokumentów na budowie, częściowego rozliczania robót, zasad 

sporządzania dokumentacji fotograficznej, wzory dokumentów oraz sposobu ich 

przechowywania i archiwizacji, w tym określenie systemu numeracji, instrukcje działania 

inspektorów nadzoru projektowego i nadzoru inwestorskiego, zatwierdzania projektów, 

materiałów i wyrobów; instrukcje zapewnienia jakości; 

5) wyegzekwuje od Wykonawcy Projektu należyte zapewnienie ochrony budowy oraz mienia na 

terenie budowy; 

6) wyegzekwuje od Wykonawcy bieżące utrzymanie czystości dróg dojazdowych oraz 

przyległego terenu zaplecza budowy; 

7) współpracuje z Projektantami Wykonawcy Projektu w zakresie sprawowanego przez nich 

nadzoru autorskiego, przekazywania ewentualnych zastrzeżeń co do rozwiązań 

projektowych i uzyskuje od Projektantów zgodę na zmiany bądź w uzasadnionych 

przypadkach egzekwuje poprawienie lub uzupełnienie dokumentacji w trakcie robót w 

zakresie projektu budowlanego; 

8) kontroluje i nadzoruje warunki wynikające z uzgodnień do projektów, w tym w 

szczególności powiadamia właścicieli i administratorów sieci/dróg/terenów zamkniętych o 

przewidywanych terminach rozpoczęcia robót, uczestniczy w spotkaniach z nimi; 

9) kontaktuje się z właścicielami posesji, przez które przechodzą sieci uzbrojenia technicznego 

terenu, informuje właścicieli gruntów o konieczności czasowego zajęcia terenu przed 

wejściem z robotami budowlanymi przez Wykonawcę Projektu; 

10) uzyskuje niezbędne zezwolenie na czasowe zajęcie terenu pasa drogowego oraz dopilnowuje 

spraw formalnych po okresie jego czasowego zajęcia. 

2. Faza wykonania robót budowlanych 
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2.1.Inżynier kontraktu na etapie wykonania robót budowlanych jest upoważniony i zobowiązany 

do: 

1) pełnienia obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia i koordynacji 

prac inspektorów nadzoru poszczególnych branż nad prowadzonymi robotami 

budowlanymi w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo 

Budowlane. Inspektorzy nadzoru są odpowiedzialni w zakresie swoich uprawnień i 

obowiązków wynikających z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. 

U. 2010 Nr 243 poz. 1623 ze zmianami); 

2) wystawiania Poleceń Rozpoczęcia Robót; 

3) kontrolowania prawidłowości wpisów dokonywanych w dzienniku budowy i wydawania 

Wykonawcy Projektu poleceń, potwierdzonych wpisem w dzienniku budowy, dotyczących: 

usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań wymagających 

odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących 

prowadzonych robót budowlanych; 

4) dokonywania w dzienniku budowy wpisów dotyczących przebiegu robót budowlanych 

stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenia dla oceny właściwego 

wykonywania robót budowlanych oraz potwierdzenie w dzienniku budowy zapisów 

kierownika budowy o gotowości robót budowlanych do odbioru oraz należytym urządzeniu 

lub uporządkowaniu terenu budowy; 

5) dokumentowania przebiegu robót budowlanych, niezależnie od wpisów do dziennika 

budowy, metodą fotograficzną (cyfrową). Zdjęcia będą szczegółowo opisane z 

automatycznym datowaniem i archiwizowane na nośniku elektronicznym. Zdjęcia stanowią 

załącznik do raportów z wykonywania robót budowlanych oraz protokołu odbioru robót 

budowlanych. Po odbiorze ostatecznym Inżynier Kontraktu sporządzi album fotograficzny z 

opisem historii budowy w 3 egzemplarzach; 

6) wyegzekwowania od Wykonawcy prowadzenia prawidłowej obsługi geodezyjnej budowy  

i geologicznej; sprawdzenia prawidłowości wytyczenia obiektów i dopilnowania wykonania 

inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich urządzeń podziemnych; 

7) bezstronnego i obiektywnego uczestniczenia w procesie inwestycyjnym m.in. w zakresie 

prawidłowego wykonania Kontraktu na Zaprojektowanie i Wybudowanie Projektu, zgodnie z 
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jego zapisami oraz obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej; 

8) prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy ( nie rzadziej niż średnio 2 razy  

w tygodniu) w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych 

materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 

dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską; 

9) monitorowania postępu finansowego i rzeczowego robót poprzez sprawdzenie ich 

rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującymi przy realizacji 

Kontraktu na Zaprojektowanie i Wybudowanie Projektu harmonogramami rzeczowo - 

finansowymi i zdefiniowanymi przez Zamawiającego wskaźnikami produktu i rezultatu; 

10)  monitorowania terminowości realizacji robót budowlanych, a w przypadku zagrożenia 

niedotrzymania terminów wynikających z „Harmonogramu rzeczowo – finansowego robót 

budowlanych” powiadamia pisemnie Zamawiającego; 

11) administrowania Kontraktem na Zaprojektowanie i Wybudowanie Projektu w sposób 

zapewniający prowadzenie pełnego wymaganego przez Zamawiającego raportowania, w tym 

monitorowania ważności wszystkich polis ubezpieczeniowych i gwarancji wymaganych od 

Wykonawcy Projektu; 

12) udzielania Wykonawcy Projektu wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących 

prowadzonych robót, w zakresie kompetencji Inżyniera; 

13) kontroli zgodności oznakowania robót z zatwierdzonymi projektami tymczasowej organizacji 

ruchu oraz zapewnienia sprawnej komunikacji w okresie prowadzenia robót; 

14) podejmowania decyzji o wstrzymaniu części lub całości robót w sytuacjach określonych w 

Warunkach Kontraktu na Zaprojektowanie i Wybudowanie Projektu;  

15) opiniowania dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę w zakresie podwykonawstwa i 

rekomendowanie Zamawiającemu Podwykonawców do akceptacji; 

16)  wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę 

Projektu, która zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy; 

17) organizowania i prowadzenia narad budowy ( koordynacyjnych, technicznych, 

problemowych) i innych spotkań dotyczących realizacji robót według potrzeb nie rzadziej 

niż 2 razy w miesiącu, z udziałem przedstawicieli wszystkich stron zaangażowanych w 

realizację Kontraktu na Zaprojektowanie i Wybudowanie Projektu (Wykonawca Projektu, 

Inżynier kontraktu, Zamawiający oraz inni uczestnicy procesu inwestycyjnego wg potrzeb) 
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oraz sporządzania protokołów z tych narad i przekazywania ich niezwłocznie 

Zamawiającemu i Wykonawcy Projektu; 

18) uczestniczenia w innych naradach i wyjazdach z Wykonawcą Projektu, Zamawiającym  

oraz innymi zaangażowanymi stronami (m.in. Instytucją Zarządzającą, Pośredniczącą, 

Wdrażającą), na których rozwiązywane są wszelkie sprawy związane z realizacją Projektu;  

19) uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych przez PINB i inne organy uprawnione do 

kontroli oraz dopilnowuje realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli; 

20) nadzorowania ewentualnych badań laboratoryjnych i polowych; 

21) weryfikowania, analizowania i akceptowania do zapłaty treści faktur wystawianych przez 

Wykonawcę Projektu pod względem merytorycznym i rachunkowym i przekazywania ich w 

ciągu  3 dni Zamawiającemu; 

22) potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad i usterek; 

23) zatwierdzania materiałów budowlanych w celu uniknięcia użycia materiałów niezgodnych z 

zapisami Kontraktu na Zaprojektowanie i Wybudowanie Projektu , uszkodzonych lub nie 

posiadających polskich certyfikatów; 

24) kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów; 

25) stałego nadzorowania badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę Projektu; 

26) zlecania Wykonawcy Projektu wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót 

budzących wątpliwość co do ich jakości; 

27) sprawdzania i formułowania zaleceń dotyczących poprawności i autentyczności wszelkich 

certyfikatów, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej, tytułów własności sprzętu itp.; 

28) zatwierdzania rysunków wykonawczych/powykonawczych sporządzanych przez 

Wykonawcę Projektu; 

29) zalecania sporządzania wszelkich zmian w rysunkach i specyfikacjach technicznych 

wykonania i odbioru robót, które mogą okazać się konieczne lub zalecane w trakcie budowy; 

30) sprawdzenia i zatwierdzenia w porozumieniu z Zamawiającym przygotowanych przez 

Wykonawcę Projektu kompletnych dokumentacji; 

31) dokonywania weryfikacji ilościowo-rzeczowej wykonanych robót budowlanych; 
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32) kontroli i odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu; 

33) uczestniczenia w przeprowadzanych próbach i technologicznych rozruchach urządzeń i 

wyposażenia oraz w odbiorach technicznych; 

34) przedstawiania Zamawiającemu pisemnych zaleceń na temat wyceny stawek wszelkich 

nieprzewidzianych robót zamiennych , uzupełniających lub dodatkowych ; 

35) rekomendowania Zamawiającemu i wycena (sporządzanie kosztorysów inwestorskich) robót 

zamiennych / uzupełniających / dodatkowych zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych; 

36) sporządzania protokołów konieczności i negocjacji do robót zamiennych/ uzupełniających / 

dodatkowych oraz udzielanie wyjaśnień w tym zakresie m.in. na potrzeby Instytucji 

finansującej Projekt; 

37) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawców Projektu przepisów bhp i p.poż., 

38) sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienie Wykonawców Projektu o wykrytych 

wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych; 

39) przygotowania do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenia kompletności i 

prawidłowości przedłożonych przez Wykonawców Projektu dokumentów wymaganych do 

odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót; 

40) sprawdzania zestawień ilości i wartości wykonanych robót i wystawiania Przejściowych 

Świadectw Płatności lub innych dokumentów będących podstawą do wystawienia faktur 

przez Wykonawców Projektu; 

41) zapobiegania nieuzasadnionym roszczeniom Wykonawców Projektu; 

42) identyfikowania wszędzie tam gdzie jest to możliwe ryzyka powstania potencjalnych 

roszczeń ze strony Wykonawców Projektu i stron trzecich i informowania o tym 

Zamawiającego z propozycjami sposobów zapobiegania tym roszczeniom; 

43) powiadamiania Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawców Projektu oraz 

rozbieżnościach między dokumentami Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie 

budowy; 

44) rozpatrywania roszczeń Wykonawców Projektu i przedstawienia stanowiska w odniesieniu 

do nich; 

45) rozliczenia Kontraktu na Zaprojektowanie i Wybudowanie Projektu w przypadku jego 
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rozwiązania. W razie rozwiązania umowy z Wykonawcą Projektu, Inżynier Kontraktu jest 

odpowiedzialny za przeprowadzenie inwentaryzacji wykonanych robót oraz materiałów i 

wyrobów budowlanych znajdujących się na terenie budowy oraz protokolarne przekazanie 

przez Wykonawcę Projektu Zamawiającemu tych robót, materiałów i wyrobów 

budowlanych według stanu na dzień rozwiązania umowy oraz do przygotowania i 

przeprowadzenia nowego postępowania przetargowego, 

46) wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją Projektu 

wymaganych przez Zamawiającego i procedury wdrażania Projektów Europejskiego 

Funduszu Europejskiego narzucone m.in. przez Instytucje Zarządzające (Iś), Instytucje 

Pośredniczące (IP), Instytucje Wdrażające (IW); 

47) sporządzania Raportów z realizacji Projektu w zakresie pracy Inżyniera Kontraktu i 

realizacji Kontraktu na Zaprojektowanie i Wybudowanie Projektu , w tym wniosków o 

płatność, zgodnie z wytycznymi w zakresie sprawozdawczości Regionalnego Programu 

Operacyjnego Warmia Mazury 2007-2013 ; 

48) zapewnienia sprawnej komunikacji między wszystkimi stronami procesu inwestycyjnego; 

49) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych 

 z Projektem i Kontraktem na Zaprojektowanie i Wybudowanie Projektu , a także w 

kontaktach z mieszkańcami; 

50) udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju wniosków, skarg i roszczeń osób trzecich 

wywołanych realizacją Projektu m.in. mieszkańców; 

51) pełnienie funkcji mediatora i rozjemcy w sporach - prowadzenie polubownych uzgodnień w 

przypadku zaistnienia konfliktu pomiędzy Wykonawcą Projektu, a Zamawiającym oraz 

współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień Kontraktu na Zaprojektowanie i 

Wybudowanie Projektu ; 

52) prowadzenie bieżącej kontroli Kontraktu na Zaprojektowanie i Wybudowanie Projektu i 

aktualizowanie szacunku ich końcowych wartości oraz sporządzanie planów przepływów 

pieniężnych; 

53) analizy ryzyka w zakresie nadzorowanego Kontraktu na Zaprojektowanie i Wybudowanie 

Projektu ; 

54)  wspierania działań Zamawiającego poprzez: 
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a) udział w kwalifikacji kosztów (ocena zgodności z aktualnymi Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury 

2007-2013 i Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Prawem 

Zamówień Publicznych, Prawem Budowlanym) oraz udział przy sporządzaniu odpowiedzi 

na pisma m.in. Instytucji Zarządzającej (IZ) Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i 

Mazury na lata 2007-2013,  

b) pilnowanie zgodności robót z zapisami zawartymi w Kontrakcie na zaprojektowanie i 

wykonanie robót budowlanych, w tym aktualizowanie harmonogramów realizacji, płatności; 

c) rzetelne raportowanie Projektu - Inżynier nie powinien być jedynie obserwatorem 

realizowanych robót lecz aktywnie wpływać na ich prawidłowe wykonanie; powinien on 

przedkładać Zamawiającemu wczesną analizę zagrożeń oraz wnioski w opracowywanych 

przez niego Raportach; 

d) rzetelne i systematyczne monitorowanie realizacji Projektu , pomiar wartości wskaźników 

produktu i rezultatu osiągniętych dzięki realizacji Projektu, zgodnie ze wskaźnikami 

monitoringowymi zamieszczonymi we Wnioskach o dofinansowanie Projektu, 

e) informowanie o wszystkich występujących i przewidywanych problemach oraz 

podejmowanych działaniach naprawczych lub/i zapobiegawczych dla ich przezwyciężenia 

f) rozpatrywanie wniosków i roszczeń mieszkańców oraz innych uczestników procesu 

budowlanego, jak również dokonywanie oceny zasadności tych roszczeń; 

g) udział spotkaniach, konferencjach, spotkaniach z mieszkańcami, dotyczących realizacji 

Projektu, w tym spotkaniach promujących Projekt. 

55) wykonywania wszystkich innych czynności i zadań nie wymienionych w Kontrakcie na 

usługę pełnienia funkcji Inżyniera kontraktu , które będą konieczne do prawidłowej realizacji 

Kontraktu na  zaprojektowanie i wybudowanie Projektu zgodnie z przepisami polskiego prawa w 

tym: Prawa Zamówień Publicznych ,Prawa Budowlanego, procedurami Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej oraz Instytucji Zarządzającej, Pośredniczącej, 

Wdrażającej; 

2.2 Inżynier kontraktu na etapie wykonania robót budowlanych będzie decydować o: 

1) dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń 

przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót; 

2) zatwierdzaniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę Projektu; 

3) dopuszczeniu do pracy, wytwórni prefabrykatów oraz sprzętu i środków transportu 
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Wykonawcy Projektu; 

4) wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie  

z wymaganiami umowy; 

5) sposobie zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy. 

2.3 Inżynier kontraktu na etapie wykonania robót budowlanych będzie wnioskować o : 

1) wprowadzenie ewentualnych zmian w dokumentacji projektowej; 

2) przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego 

Inspektora, jeżeli byłoby to wymagane okolicznościami; 

3) zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy Wykonawca Projektu nie usunie 

ich  w wyznaczonym terminie; 

4) zmianę terminu wykonania robót w umowie na zaprojektowanie i wykonanie robót 

budowlanych, kiedy zmiana taka nie wynika z winy czy zaniedbań Wykonawcy Projektu; 

5) opiniowanie konieczności wykonania robót zamiennych, uzupełniających lub 

dodatkowych, 

6) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, uzupełniających 

lub dodatkowych Inżynier Kontraktu składa Zamawiającemu pisemną opinię na temat 

zasadności ich uznania zawierającą uzasadnienie faktyczne i prawne, jednakże nie ma 

upoważnienia do składania jakichkolwiek oświadczeń woli z tym związanych 

7) wydanie polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót; 

8) akceptacje   propozycji   Wykonawcy   Projektu   odnośnie   zmiany   Kierownictwa  

Wykonawcy Projektu (na inne niż wskazane w ofercie Wykonawcy Projektu). 

2.4 Inżynier kontraktu na etapie wykonania robót budowlanych będzie akceptować: 

1) przedstawione przez Wykonawcę Projektu: Programy Zapewnienia Jakości, Plany BIOZ, 

Projekt Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego Robót i Projekt Harmonogramu 

Płatności; 

2) sprzęt i urządzenia pomiarowe Wykonawcy Projektu oraz jego propozycje odnośnie 

zmiany sprzętu lub urządzeń; 

3) źródła pozyskania materiałów miejscowych. 

2.5 Inżynier kontraktu na etapie wykonania robót budowlanych będzie odpowiedzialny za: 
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1) za odpowiedni dobór zespołu. Podczas nieobecności któregokolwiek ze specjalistów, 

wynikającej z urlopu lub przedłużającego się zwolnienia lekarskiego, Inżynier Kontraktu zapewni 

czasowe zastępstwo specjalistów na cały czas nieobecności zatrudnionych fachowców, by 

uniknąć opóźnienia w realizacji robót budowlanych. Takie czasowe zastępstwo będzie 

przedłożone z wyprzedzeniem na piśmie (łącznie z CV proponowanych osób), do aprobaty 

Zamawiającego. Osoby zastępujące czasowo lub na stałe poszczególnych członków zespołu 

Inżyniera Kontraktu winny odpowiadać na dzień składania ofert. minimalnym kryteriom w 

zakresie doświadczenia zawodowego i posiadanych kwalifikacji określonych w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia dla danej funkcji. 

2) za organizację, zarządzanie i koordynację realizacji Projektu pod względem finansowym, 

organizacyjnym, technicznym, rzeczowym i czasowym oraz za współpracę i reprezentowanie w 

zakresie określonym przez Zamawiającego wszystkich stron realizujących Projekt przed 

Instytucjami Finansującymi Projekt. 

3. Faza sprawozdawczości i rozliczeń finansowych 

Inżynier kontraktu: 

1) analizuje harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji Projektu opracowany przez 

Wykonawców Projektu, w przypadkach koniecznych dokonuje jego aktualizacji w 

konsultacji z Wykonawcami Projektu i Zamawiającym 

2) na bieżąco analizuje i weryfikuje koszty realizacji Projektu w układzie poszczególnych 

pozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Projektu wraz z bezzwłocznym 

informowaniem Zamawiającego o zaistniałych zmianach. 

3) przygotowuje dane do wniosków o płatność, do sprawozdawczości i rozliczeń 

finansowych z instytucjami finansującymi wraz z przygotowaniem niezbędnych 

załączników w celu rozliczenia wydatków w ramach Projektu oraz uzyskania zaliczek 

dofinansowania, zgodnie z terminami zapisanymi w harmonogramie płatności. 

4) sporządza wnioski o płatność zaliczkową, pośrednią, końcową, wszelkie sprawozdania 

oraz rozliczenia z instytucjami udzielającymi dofinansowania 

5) sporządza raporty z rzeczowego i finansowego postępu w realizacji Projektu oraz 

postępu swojej pracy, tj: 
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a) raport wstępny zawierający koncepcję współpracy z Zamawiającym oraz wykonawcami 

Projektu opracowany w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy z Inżynierem 

kontraktu 

b) raporty miesięczne (dotyczą Etapu I i Etapu II do 10 dni od zakończenia  miesiąca 

Raport miesięczny będzie zawierał m.in: 

• opis postępu robót i powstałych problemów, propozycje rozwiązania tych problemów, 

• zaangażowanie sił i środków Wykonawcy Projektu, 

• zaawansowanie finansowe Projektu, 

• postęp prac projektowych/robót i płatności w podziale na elementy Projektu zgodne z 

harmonogramem rzeczowo – finansowym Projektu w powiązaniu z planem na każdy 

miesiąc, 

• procentowy postęp prac projektowych/robót i płatności w rozbiciu na elementy 

Projektu zgodne z harmonogramem rzeczowo – finansowym Projektu, 

• plan prac projektowych/ robót i płatności na kolejny miesiąc w podziale na elementy 

Projektu zgodne z harmonogramem rzeczowo – finansowym Projektu, 

• graficzne przedstawienie postępu prac projektowych/robót w powiązaniu  

z harmonogramem rzeczowo - finansowym, 

• fotografie dokumentujące postęp robót, 

• wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia, 

c) raporty interwencyjne dotyczące nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń mających 

wpływ na termin, zakres i budżet Projektu, przekazywanych do zamawiającego w 

terminie 2 dni od zdarzenia, 

d) raporty rozliczeniowe, składane w terminie 10 dni od zakończenia etapu Projektu 

określonego w harmonogramie rzeczowo – finansowym Projektu. 

e) raport końcowy opracowywany po zakończeniu robót budowlanych w ramach Projektu  

i przed terminem odbioru końcowego Projektu. 

Raport końcowy będzie zawierał m.in: 

• krótki opis Projektu, 

• zmiany dokonane w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji Projektu, 

• opis organizacji i zarządzania Kontraktem na Zaprojektowanie i 

Wybudowanie Projektu, 

• postęp robót, 

• zgodność ich wykonywania z założeniami, 
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• osiągnięta jakość robót w zgodności ze specyfikacjami technicznymi, 

• ewentualne przyczyny wystąpienia wad, 

• przyczyny ewentualnej zmiany kwoty Kontraktowej, 

• analiza płatności, 

• końcowe rozliczenie ilościowe wykonanych robót, 

• uwagi i wnioski z przebiegu realizacji Kontraktu na Zaprojektowanie i 

Wybudowanie Projektu 

f) raport ostateczny opracowywany po zakończeniu okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady; 

6) opracowuje wnioski o płatność w części sprawozdawczej w celu rzeczowego i finansowego 

raportowania postępu realizacji Projektu dla Instytucji Zarządzającej (IZ) Regionalnego 

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz Instytucji Zarządzającej (IZ) i 

Instytucji Wdrażającej (IW)/ 

a) okresowe (kwartalne, półroczne), opracowywane do 5 dni roboczych od 

zakończenia każdego kwartału kalendarzowego lub półrocza 

b) roczne, opracowywane do 8 dni roboczych od zakończenia każdego roku 

kalendarzowego, 

c) końcowe, w terminie do 15 dni od dnia rzeczowego zakończenia projektu 

7) dokona końcowego rozliczenia Projektu z uwzględnieniem rozliczenia i przekazania 

środków trwałych. Końcowe rozliczenie Projektu powinno zawierać również podział na 

poszczególne składniki majątku, a także wykaz środków trwałych z podaniem ich wielkości 

charakterystycznych i parametrów technicznych niezbędnych do wprowadzenia ich do 

ewidencji. 

8) ustala podstawę i wysokość obniżania wynagrodzenia Wykonawcy Projektu z 

tytułu niewykonania, wadliwego wykonania lub obniżenia jakości robót. 

9) sporządza wnioski o zapłatę kar umownych oraz o dokonanie innych potrąceń z 

wynagrodzenia Wykonawcy , wynikających z umowy z Wykonawcą Projektu. 

10) sporządza po zakończeniu realizacji rzeczowej Projektu analiz ekonomicznych i 

finansowych, potwierdzających prawidłowość wyliczonych w studiach wykonalności 

projektów luk finansowych oraz innych niezbędnych załączników do wniosków o płatność 

końcową (zgodnie z Instrukcją do wniosku beneficjenta o płatność dla projektów 

dofinansowanych w ramach poddziałania 1.1.10 RPO Warmia i Mazury na lata 2007 -2013), 
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4. Faza odbiorów i pozwolenia na użytkowanie. 

Inżynier kontraktu: 

1) określa dokumenty przejęcia robót, które Wykonawca Projektu jest zobowiązany 

dostarczyć przed przystąpieniem do robót końcowych. 

2) sprawdza i potwierdza gotowość robót budowlanych do odbioru. 

3) określi roboty lub obowiązki, których wykonanie przez Wykonawcę Projektu będzie 

wymagane do dokonania odbioru, w razie stwierdzenia, że roboty nie osiągnęły gotowości 

do odbioru. 

4) wyegzekwuje od Wykonawcy Projektu dostarczenie przed odbiorem dokumentów 

niezbędnych do odbioru, oraz sprawdzi ich prawidłowość i kompletność. 

5) uzgadnia z Wykonawcą rodzaj dokumentacji powykonawczej, sprawdza ją i 

zatwierdza w porozumieniu z Zamawiającym. 

6) przygotuje dokumenty i wykona czynności konieczne do dokonania odbiorów 

częściowych i odbioru końcowego przez: 

 

a) potwierdzenie w dzienniku budowy gotowości do odbioru częściowego i odbioru końcowego 

Projektu, 

b) zaakceptowanie skompletowanej przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej, 

c) wystąpienie do Zamawiającego z wnioskiem o powołanie komisji odbioru końcowego, 

powiadomienie o odbiorze wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego i 

przeprowadzenie odbioru końcowego wraz ze sporządzeniem protokołu. 

d)   sporządzenie protokołu odbioru w uzgodnieniu z Zamawiającym i przekazanie Zamawiającemu   

                      protokołu odbioru oraz dokumentacji powykonawczej. 

7) wyznaczy termin odbioru i powiadomi na piśmie Zamawiającego i Wykonawcę Projektu 

o  terminach planowanych odbiorów robót budowlanych: 

a) częściowych – z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych, 

b) robót zanikających z wyprzedzeniem co najmniej 24 – godzinnym, 

c) końcowego – z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych, 

d) odbioru ostatecznego po upływie gwarancji i rękojmi – z wyprzedzeniem co najmniej 

5 dni  roboczych. 

8) przejęcie od kierownika budowy dziennika budowy wraz z pełną dokumentacją procesu 
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inwestycyjnego i przekazanie go Zamawiającemu. 

9) przekazanie Zamawiającemu dokumentów przejęcia robót po dokonanym odbiorze 

końcowym, w tym dokumentacji, o której mowa w art. 60 Prawa budowlanego, w terminie 

do 21 dni od daty dokonania odbioru końcowego. 

10) nadzorowanie prawidłowego przygotowania przez Wykonawcę Projektu zawiadomienia o 

zakończeniu budowy, o którym mowa w art. 54, art. 56 i art. 57 Prawa budowlanego i 

przekazania go przez Wykonawcę Projektu właściwym organom. 

11) uczestnictwo w obowiązkowej kontroli, o której mowa w art . 59 a Prawa budowlanego. 

12) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Projektu. 

13) przekazanie wykonanego Projektu Zamawiającemu, niezwłocznie po uzyskaniu 

prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wraz z kompletem wszystkich 

wymaganych dokumentów, w tym dokumentacji powykonawczej. 

14) przygotowanie danych do wystawienia not OT, przyjęcie od Wykonawcy „Książki Obiektu”. 

5. Działania informacyjno-promocyjne 

5.1. Inżynier kontraktu prowadzi działania informacyjno – promocyjne obejmujące : 

1) dostarczanie 1 raz na kwartał informacji o postępach w realizacji Projektu, które będą 

zamieszczane na stronie internetowej Gminy Ostróda  

2) opatrywanie logotypami Instytucji źródeł finansowania wszelkiej dokumentacji związanej 

z realizacją Projektu oraz niniejszego zamówienia. 

5.2. Działania informacyjne i promocyjne Projektu wymienione w pkt 5.1 muszą być zgodne z 

art. 8-9 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006r. oraz Wytycznymi 

Instytucji Zarządzającej, "Obowiązki Beneficjentów w zakresie prowadzenia działań 

informacyjnych i promocyjnych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 

2007-2013". 

 

6. Nadzór prawny nad realizacją umowy z Wykonawcą Projektu i pomoc prawna. 

Inżynier kontraktu: 

1) dokona kontroli polis ubezpieczeniowych Wykonawcy w zakresie ich zgodności z umową z 

Wykonawcą Projektu. 



 

 

 

 

 

 

 

   

Projekt Nr UDA-RPWM.01.01.10-28-0010/11-00 „Budowa infrastruktury technicznej dla strefy 
przedsiębiorczości  w Gminie Ostróda” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 

-------------------------------------------- 

Strona 43 

2) zaopiniuje dokumenty zabezpieczenia należytego wykonania przez Wykonawcę 

Projektu, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy Projektu. 

3) przedstawi Zamawiającemu uwagi i propozycje zmian w dokumentach 

ubezpieczeniowych, mające na celu zapewnienie należytej ochrony ubezpieczeniowej 

Zamawiającego, w terminie 5 dni od daty ich przedłożenia. 

4) będzie czuwał nad terminowym przekazywaniem przez Wykonawcę polis ubezpieczenia i 

dowodów zapłaty składek ubezpieczenia; sprawdzał ważność i zgodność z umową z 

Wykonawcą Projektu polis ubezpieczenia. 

5) zaopiniuje projekt umowy Wykonawcy Projektu z podwykonawcą, w terminie 7 dni od 

daty jego przedstawienia przez Wykonawcę Projektu. 

6) w razie zaistnienia konieczności będzie proponował treść zmiany umowy z 

Wykonawcą Projektu i opiniował projekty aneksów do umowy z Wykonawcą 

Projektu, przy uwzględnieniu ograniczenia możliwości dokonywania takich zmian 

określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. 

7) odpowiada za to, aby dokumenty gwarancji jakości wystawione przez Wykonawcę Projektu 

zabezpieczały interes Zamawiającego w okresie gwarancji zgodnie z umową z Wykonawcą 

Projektu. 

8) będzie dochodził i egzekwował uprawnienia Zamawiającego wynikające z umowy z 

Wykonawcą Projektu z tytułu rękojmi i gwarancji, w tym do uzyskania zastępczego 

wykonania usunięcia wad na koszt Wykonawcy Projektu oraz obniżenia wynagrodzenia 

Wykonawcy Projektu w razie wystąpienia nieusuwalnej wady robót budowlanych. 

9) będzie dochodził oraz egzekwował od Wykonawcy Projektu należne kary umowne 

 i odszkodowania na zasadach ogólnych z tytułu niewykonania, nienależytego 

wykonania lub nieterminowego wykonania zobowiązań wynikających z umowy z 

Wykonawcą Projektu. 

10) będzie występował w imieniu Zamawiającego przed organami administracji 

publicznej i sądami w sprawach związanych z Projektem, 

11) będzie zgłaszał do Zamawiającego wnioski o zwrot zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy z Wykonawcą Projektu oraz zabezpieczenie okresu rękojmi lub o jego zatrzymanie 
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w celu zaspokojenia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy oraz z tytułu rękojmi i gwarancji jakości. 

7. Zalecenia ogólne 

1) w trakcie realizacji Projektu Inżynier kontraktu nadzoruje oraz monitoruje realizację projektu 

zgodnie z: 

a) „Harmonogramem rzeczowo – finansowym Projektu sporządzonym przez Wykonawcę 

Projektu, 

b) „Harmonogramem rzeczowo - finansowym realizacji Projektu, stanowiącym załącznik do 

umów o dofinansowanie projektu, 

c) projektami budowlanymi zatwierdzonymi decyzją właściwego organu, 

d) warunkami umów zawartych przez Zamawiającego z: Wykonawcą Projektu oraz 

umowami o dofinansowanie Projektu, 

e) obowiązującymi przepisami prawnymi, normami 

2) wszystkie ważne informacje i decyzje niezbędne do realizacji projektu przekazywane 

między Inżynierem kontraktu a Wykonawcą Projektu wymagają formy pisemnej, aby 

można uznać je za efektywne. Wszystkie pisma Inżyniera kontraktu do Wykonawcy 

Projektu winny być w kopii przekazywane do wiadomości Zamawiającemu. 

3) Inżynier kontraktu prowadzi i przechowuje korespondencję z podmiotami biorącymi 

udział w realizacji Projektu ze szczególnym uwzględnieniem ostrzeżeń, uwag i wniosków 

kierowanych do Wykonawcy Projektu mogących być dowodami w razie ewentualnych 

sporów, roszczeń Wykonawcy Projektu, katastrof budowlanych itp. 

4) zatwierdzenie przez Zamawiającego dokumentów i decyzji na etapie organizacji i realizacji 

robót budowlanych, sprawozdawczości, rozliczeń finansowych, promocji , odbiorów i 

oddania do użytkowania nie zwalnia Inżyniera kontraktu z odpowiedzialności za 

prawidłowość tych dokumentów i decyzji, w szczególności z rękojmi za wady, kar 

umownych 

8. Ograniczenia zakresu uprawnień i obowiązków Inżyniera kontraktu. 

Inżynier Kontaktu nie będzie miał prawa do: 

1) wprowadzania jakichkolwiek poprawek do podpisanego Kontraktu na Zaprojektowanie i 
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Wybudowanie Projektu bez uzgodnienia z Zamawiającym, 

2) zwolnienia Wykonawców Projektu z jakichkolwiek ich obowiązków czy 

odpowiedzialności wynikających z Kontraktu na Zaprojektowanie i Wybudowanie 

Projektu bez uzgodnienia z Zamawiającym, 

3) ograniczenia bądź rozszerzenia zakresów robót Wykonawców Projektu lub przekazania robót 

innym Wykonawcom niż tym, którzy zostali wskazani w podpisanym Kontrakcie, bez 

uzgodnienia z Zamawiającym, 

4) polecenia Wykonawcom Projektu wykonania robót wykraczających poza zakres przedmiotu 

zamówienia bez uzgodnienia z Zamawiającym, 

5) do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego, bez pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

6) podejmowania w imieniu własnym lub Zamawiającego czynności niezgodnych z prawem, w 

tym w szczególności z Prawem Zamówień Publicznych, Prawem Budowlanym oraz Kodeksem 

Cywilnym. 

Okres rękojmi za wady i   gwarancji  jakości udzielonej przez wykonawcę Projektu. 

1.1 W okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości robót budowlanych do obowiązków Inżyniera 

Kontraktu należy w szczególności: 

1) przeprowadzanie przeglądów w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę 

Projektu oraz dochodzenie usunięcia stwierdzonych wad, usterek ( co najmniej 2 przeglądy w 

ciągu roku) 

2) wyegzekwowanie usunięcia ewentualnych wad w ramach gwarancji jakości i rękojmi za wady, 

3) niezwłocznie pisemne zawiadamianie Wykonawcy Projektu o wystąpieniu wad, po otrzymaniu 

zgłoszenia od Zamawiającego o wystąpieniu wad na zrealizowanej przez wykonawcę inwestycji. 

4) egzekwowanie od wykonawcy inwestycji szybkiego i terminowego usuwania 

stwierdzonych wad, 

5) protokolarne stwierdzanie przy udziale zamawiającego, usunięcia wad przez Wykonawcę 

Projektu, 

6) współuczestnictwo na wniosek zamawiającego, w dochodzeniu od wykonawcy inwestycji 

roszczeń z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi za wady, na koszt zamawiającego ( chyba, że 

szkodę spowodował Inżynier Kontraktu), 



 

 

 

 

 

 

 

   

Projekt Nr UDA-RPWM.01.01.10-28-0010/11-00 „Budowa infrastruktury technicznej dla strefy 
przedsiębiorczości  w Gminie Ostróda” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 

-------------------------------------------- 

Strona 46 

7) realizacja obowiązków i zobowiązań Zamawiającego w okresie trwałości Projektu 

wynikających z podpisanych umów o dofinansowanie Projektu ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i 

Mazury 2007-2013  

8) potwierdzenie gotowości do odbioru, wyznaczenie terminu odbioru i powiadomienie na 

piśmie Zamawiającego i Wykonawcę Projektu o planowanym terminie odbioru ostatecznego 

robót budowlanych po upływie gwarancji jakości i rękojmi z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni 

roboczych: 

9)zorganizowanie i dokonanie ostatecznego odbioru Projektu 

 

1.2 Zatwierdzenie przez Zamawiającego dokumentów i decyzji na etapie rękojmi za wady i 

gwarancji jakości nie zwalnia Inżyniera kontraktu z odpowiedzialności za prawidłowość tych 

dokumentów i decyzji. 

UWAGA: 

Zakres pełnienia funkcji Inżyniera kontraktu wymieniony w Rozdziale II SIWZ - 

Opis przedmiotu zamówienia  SIWZ należy traktować łącznie ze szczegółowym 

zakresem pełnienia funkcji Inżyniera kontraktu przedstawionym w niniejszym 

załączniku nr 2 
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Załącznik Nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

§ 1. Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: „Budowa 

infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w Gminie Ostróda” 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla 

Projektu 

„Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w Gminie 

Ostróda” zwanego dalej Projektem. 

CPV 71 24 00 00 - 2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 

CPV 71 52 00 00 - 9 Usługi nadzoru budowlanego 

CPV 71 54 00 00 - 5 Usługi zarządzania budową 

CPV 71.30.00.00 - 1 Usługi inżynieryjne 

CPV 79 34 22 00 - 5 Usługi w zakresie promocji 

Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach: 

- Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 

Oś priorytetowa nr 1 „Przedsiębiorczość” Polska gospodarka na rynku międzynarodowym 

Działanie: 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw 

Poddziałanie 1.1.10 Przygotowanie stref przedsiębiorczości 

2. Zakres usługi pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu będzie realizowany 

w następujących etapach: 

Etap I:    Faza przetargowa i projektowa, 

Etap II:   Faza organizacji i wykonania robót budowlanych, sprawozdawczości, rozliczeń 

finansowych, promocji, odbiorów i oddania do użytkowania, 

a także w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości udzielonych przez Wykonawcę 

Projektu.  

 

Zakres pełnienia funkcji Inżyniera kontraktu wymieniony Rozdziale II SIWZ  Opis 

przedmiotu zamówienia  należy traktować łącznie ze szczegółowym zakresem pełnienia 

funkcji Inżyniera kontraktu przedstawionym w Załączniku nr 2 do SIWZ Szczegółowy 

zakres pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu 
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§ 2.Opis przedmiotu Projektu „Budowa infrastruktury technicznej dla strefy 

przedsiębiorczości w Gminie Ostróda” będącego przedmiotem pełnienia funkcji Inżyniera 

Kontraktu 

I. Przedmiotem Projektu jest „Budowa infrastruktury technicznej dla strefy 

przedsiębiorczości w Gminie Ostróda”. 

1.  W obrębie „Strefy przedsiębiorczości” oraz poza „Strefą przedsiębiorczości”     

1) Projekt, polega na przygotowaniu terenów inwestycyjnych i obejmuje: 

a) opracowanie dokumentacji projektowej 

b) wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy elementów infrastruktury 

technicznej t.j. sieci uzbrojenia podziemnego (sieci wodociągowej, kanalizacji 

sanitarnej, sieci telekomunikacyjnej, sieci elektroenergetycznej ) oraz budowę 

 i rozbudowę odcinków dróg obsługujących te tereny. 

2) Projekt będzie realizowany w formule "zaprojektuj wybuduj" 

2. Przedmiot Projektu będzie obejmował budowę następujących elementów 

infrastruktury  technicznej: 

      W obrębie „Strefy przedsiębiorczości”. 

 

   a/ drogi o długości 3,13 km klasy D z chodnikami, kategoria ruchu KR-1, jezdnia szerokości 

        5,0 m o 2 pasach ruchu, prędkość projektowa 30 km/h, 

   b/ drogi o długości 0,57 km klasy D bez chodników, kategoria ruchu KR-1, jezdnia   

        szerokości   5,0 m o 2 pasach ruchu, prędkość projektowa 30 km/h, 

   c/ sieć wodociągowe o długości 3300 m z rur PVC średnicy 160 mm  z uzbrojeniem w zasuwy 

       i hydranty p.poż. o  średnicy 80 mm z zasuwami  

   d/ sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości 3000 m z rur PE o średnicy    

       90 mm z uzbrojeniem i 3 szt. przepompowni ścieków,   

   e/ sieć telekomunikacyjna światłowodowa z uzbrojeniem o długości 2600 m, 

   f/ sieć elektroenergetyczna z uzbrojeniem w złącza kablowe o długości                

      2600 m. 

 

    Poza „Strefą przedsiębiorczości” 
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   a/sieć wodociągowa zasilająca strefę przedsiębiorczości - do uzgodnienia 

       z administratorem      tj. ZOK w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1. 

       Szacunkowy zakres, sieć wodociągowa o długości 770 mb z rur PE  o średnicy 110 mm, 

   b/ sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej odprowadzająca ścieki ze strefy przedsiębiorczości  

        - do uzgodnienia z administratorem tj. ZOK w Ostródzie,  ul. Jana III Sobieskiego 1.  

       Szacunkowy zakres, sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości 1000 mb z rur PE 

       o średnicy 110 mm, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur  PVC o średnicy 250 mm  

       o długości 230 mb,   

    c/ droga dojazdowa do strefy przedsiębiorczości ok. 0,45 km klasy D  z chodnikami, 

           kategoria ruchu KR-1, jezdnia szerokości 5,0 m o 2 pasach  ruchu, prędkość projektowa 

           30 km/h  

3. Tereny (strefa przedsiębiorczości), których przygotowanie pod inwestycje stanowi 

przedmiot  Projektu to działki: 

Obręb: Górka 9, nr ewidencyjne działek: 

- nr 7/17, 7/19, 84/6, 84/7, 84/9, 12/13  

Obręb: Kajkowo 12, nr ewidencyjny działki: 

- nr 199, 

Obręb: Lipowiec 16, nr ewidencyjny działki: 

- 71/2,  64 

4. Szczegółowy opis przedmiotu Projektu przedstawiony został w załączniku 

 Nr 1 do SIWZ  Program Funkcjonalno - Użytkowy  

§ 3. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia 

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 

1) Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu zamówienia - po podpisaniu umowy. 

2) Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji Projektu – 15.11.2014r.  zgodnie z 

umową o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. 

3) Planowany termin zakończenia finansowej realizacji Projektu – 15.11.2014r  zgodnie 

z umową o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. 

4) Upływ okresu, o którym mowa w pkt 2 i 3  nie zwalnia Inżyniera kontraktu od 

realizowania obowiązków wynikających z przedmiotu zamówienia, przypadających 



 

 

 

 

 

 

 

   

Projekt Nr UDA-RPWM.01.01.10-28-0010/11-00 „Budowa infrastruktury technicznej dla strefy 
przedsiębiorczości  w Gminie Ostróda” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 

-------------------------------------------- 

Strona 50 

po tym okresie, w szczególności obowiązków związanych z  okresem rękojmi i 

gwarancji udzielonej przez Wykonawcę Projektu. W warunkach przetargu na roboty 

budowlane Zamawiający będzie wymagał 36 miesięcy gwarancji na wykonane 

roboty. 
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Załącznik Nr 4 do SIWZ WYKAZ USŁUG 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Wykonawca  

 
…………. 

       
Wykaz  wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat usług  opracowany zgodnie z Rozdziałem 

5 pkt.1 ppkt.6 SIWZ. 
 

 
Lp. 

Opis 
przedmiotu 
zamówienia 

(z uwzględnieniem 
wykazania realizacji 
określonego zakresu) 

Całkowita 
wartość brutto 

roboty budowlanej 
 

w PLN 

Termin realizacji  
 

Nazwa Odbiorcy  
 

Data 
rozpoczęcia 

Data 
zakończenia 

 

1.       

2.       

3.       

4.       

 

Załączamy dowody zgodnie z Rozdziałem 5 pkt.1 ppkt.6 SIWZ dla co najmniej usług  
wskazanych na potwierdzenie spełnienia warunku udziału  
w postępowaniu. 
 
 
 
......................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _                                ................................................... 

Podpis osób uprawnionych 
do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka 
/ pieczątki 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 
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Załącznik Nr 5 do SIWZ WYKAZ OSÓB DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU  ZAMÓWIENIA  
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 

robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nich czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi 

osobami 

 
przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na   

 
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu:    

„Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w Gminie Ostróda” 
Nazwa Wykonawcy ………........................................................................................................ 

Regon……………………………………… NIP……………………………………………… 

Adres Wykonawcy ...................................................................................................................... 

Nr tel. ........................................, nr fax. ........................................... 

 
Oświadczam/my, że dysponujemy lub będziemy dysponować n/w osobami zdolnymi do 
wykonania przedmiotu zamówienia)*: 
 
Lp. Nazwisko, imię Proponowana 

rola w realizacji 
zamówienia 

(przewidywany 
zakres 

wykonywanych 
czynności) 

Kwalifikacje 
zawodowe 

w tym: 
Nr i rodzaj 
uprawnień 

budowlanych, data 
wydania, 

Informacje 
dotyczące 

zakresu i rodzaju 
uprawnień 

budowlanych 

Wykształcenie 
(średnie, 
wyższe)/ 

 
Doświadczenie   

Podstawa do 
dysponowania  

osobami 
(wskazanie 

formy 
współpracy tj. 

np. 
umowa o pracę, 
umowa zlecenie, 

zobowiązanie 
podmiotu 
trzeciego 

itp.) 
1.  Kierownik Zespołu 

Inżyniera 
kontraktu 

informacje nt. kwalifikacji 
zawodowych, wykształcenia i 

doświadczenia, niezbędnych do 
wykonania zamówienia, wymaganych 

należy podać  w Załączniku 5.1 do 
SIWZ 
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2.  Inspektor nadzoru 
inwestorskiego 
branża drogowa 

 Wykształcenie: 
 

…………………. 
 

Doświadczenie 
jako  

inspektor 
nadzoru 

i/lub kierownik 
budowy/ 

kierownik robót 
 

……………. lat 
 

 

3.  Inspektor nadzoru 
inwestorskiego 

branża sanitarna 
 

 Wykształcenie: 
 

…………………. 
 

Doświadczenie 
jako  

inspektor 
nadzoru 

i/lub kierownik 
budowy/ 

kierownik robót 
 

……………. lat 
 

 

4.  Inspektor nadzoru 
inwestorskiego 

branża elektryczna 
 

 Wykształcenie: 
 

…………………. 
 

Doświadczenie 
jako  

inspektor 
nadzoru 

i/lub kierownik 
budowy/ 

kierownik robót 
 

……………. lat 

 

5.  Inspektor nadzoru 
inwestorskiego 

branża 
telekomunikacyjna 

 

 Wykształcenie: 
 

…………………. 
 

Doświadczenie 
jako  

inspektor 
nadzoru 

i/lub kierownik 
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budowy/ 
kierownik robót 

……………. lat 

6.  Specjalista ds. 
rozliczeń 

finansowych, 
inwestycji 

 

informacje nt. kwalifikacji 
zawodowych, wykształcenia i 

doświadczenia, niezbędnych do 
wykonania zamówienia, należy podać  

w Załączniku 5.1. do SIWZ 

 

7.   Specjalista ds. 
zamówień 

publicznych 

 Wykształcenie: 
 

…………………. 
 

Doświadczenie  
 

.................lat 

 

 
 
UWAGA: 
W przypadku gdy Wykonawca  w w/w wykazie wskazał osoby, którymi „będzie 
dysponował” tzn Wykonawca polega na  osobach zdolnych do wykonania przedmiotu 
zamówienia innych podmiotów , do niniejszego wykazu należy dołączyć  pisemne 
zobowiązanie innych podmiotów (wymienić jakich) do oddania Wykonawcy do 
dyspozycji niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotu  
zamówienia .     
 
 
......................., dnia…………………                                           ................................................... 

Podpis osób uprawnionych 
do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka 
/ pieczątki 
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ZAŁĄCZNIK NR 5.1. WYKAZ OSÓB DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU  ZAMÓWIENIA  
 

INFORMACJA NA TEMAT:  
KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, DOSWIADCZENIA I WYKSZTAŁCENIA OSÓB WSKAZANYCH 
W WYKAZIE OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA , A TAKŻE 

ZAKRESU WYKONYWANYCH PRZEZ TE OSOBY CZYNNOŚCI 

 
do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na   

 
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu:    

„Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w Gminie Ostróda” 
 

Nazwa Wykonawcy ………........................................................................................................ 

Regon……………………………………… NIP……………………………………………… 

Adres Wykonawcy ...................................................................................................................... 

Nr tel. ........................................, nr fax. ........................................... 

 
INFORMACJA NA TEMAT KWALIFIKACJI 
Wykonawca przestawia według podanego poniżej wzoru informacje o osobie wskazanej w 
pozycji nr 1 Załącznika nr  5 do SIWZ  Wykonawca na własne ryzyko przedstawia te 
informacje, które uważa za istotne w świetle wymagań SIWZ. Zaprezentowane informacje muszą 
precyzyjnie wskazywać wymagane przez Zamawiającego  doświadczenie i kwalifikacje.  
 
Imię i nazwisko osoby: ..........................................................................................................................  
Proponowana rola w realizacji zamówienia / zakres czynności: ............................................................  
Wykształcenie: .......................................................................................................................................  
Uzyskany tytuł: .......................................................................................................................................  
Kwalifikacje zawodowe: .......................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………….  
Obecnie zajmowane stanowisko (nazwa) ................................................................................................  
Ilość lat na tym stanowisku: .....................................................................................................................  
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 
Należy wpisać odpowiednie doświadczenie zawodowe w kolejności od ostatnio zajmowanych do 
najdawniej wykonywanych. Należy wskazać szczególne informacje dotyczące osoby, 
odpowiednie dla przewidzianego dla niej zakresu prac.  
 
Okres od (miesiąc-rok): ............. do (miesiąc-rok): ............... Miejsce (kraj i miejscowość): 
.......................................  
Zatrudniający (nazwa): ............................................................................................................................  
Stanowisko: .............................................................................................................................................  
Wykonane projekty /przedsięwzięcia: ......................................................................................................  
Nabyte doświadczenie i kwalifikacje: ....................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
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Okres od (miesiąc-rok): ............. do (miesiąc-rok): ............... Miejsce (kraj i miejscowość): 
.......................................  
Zatrudniający (nazwa): ............................................................................................................................  
Stanowisko: .............................................................................................................................................  
Wykonane projekty /przedsięwzięcia: ......................................................................................................  
Nabyte doświadczenie i kwalifikacje: ....................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
 
Okres od (miesiąc-rok): ............. do (miesiąc-rok): ............... Miejsce (kraj i miejscowość): 
.......................................  
Zatrudniający (nazwa): ............................................................................................................................  
Stanowisko: .............................................................................................................................................  
Wykonane projekty /przedsięwzięcia: ......................................................................................................  
Nabyte doświadczenie i kwalifikacje: ....................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 

 
INFORMACJA NA TEMAT KWALIFIKACJI 
Wykonawca przestawia według podanego poniżej wzoru informacje o osobie wskazanej w 
pozycji nr 6 Załącznika nr 5 do SIWZ Wykonawca na własne ryzyko przedstawia te 
informacje, które uważa za istotne w świetle wymagań SIWZ. Zaprezentowane informacje muszą 
precyzyjnie wskazywać wymagane przez Zamawiającego  doświadczenie i kwalifikacje.  
 
Imię i nazwisko osoby: ..........................................................................................................................  
Proponowana rola w realizacji zamówienia / zakres czynności: ............................................................  
Wykształcenie: .......................................................................................................................................  
Szkoła/Uczelnia/rok ukończenia: .......................................................................................................................  
Uzyskany tytuł: .......................................................................................................................................  
Kwalifikacje zawodowe: .......................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
Obecnie zajmowane stanowisko (nazwa) ................................................................................................  
Ilość lat na tym stanowisku: .....................................................................................................................  
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 
Należy wpisać odpowiednie doświadczenie zawodowe w kolejności od ostatnio zajmowanych do 
najdawniej wykonywanych. Należy wskazać szczególne informacje dotyczące osoby, 
odpowiednie dla przewidzianego dla niej zakresu prac.  
 
Okres od (miesiąc-rok): ............. do (miesiąc-rok): ............... Miejsce (kraj i miejscowość): 
.......................................  
Zatrudniający (nazwa): ............................................................................................................................  
Stanowisko: .............................................................................................................................................  
Wykonane projekty /przedsięwzięcia: ......................................................................................................  
Nabyte doświadczenie i kwalifikacje: ....................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
 
Okres od (miesiąc-rok): ............. do (miesiąc-rok): ............... Miejsce (kraj i miejscowość): 
.......................................  
Zatrudniający (nazwa): ............................................................................................................................  
Stanowisko: .............................................................................................................................................  
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Wykonane projekty /przedsięwzięcia: ......................................................................................................  
Nabyte doświadczenie i kwalifikacje: ....................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
 
Okres od (miesiąc-rok): ............. do (miesiąc-rok): ............... Miejsce (kraj i miejscowość): 
.......................................  
Zatrudniający (nazwa): ............................................................................................................................  
Stanowisko: .............................................................................................................................................  
Wykonane projekty /przedsięwzięcia: ......................................................................................................  

Nabyte doświadczenie i kwalifikacje: ....................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 

 
 
 

 
 
.........................., dnia…………….                                        .................................................... 

Podpis osób uprawnionych 
do składania świadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 
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Załącznik Nr 6 do SIWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU OKREŚLONYCH W ART. 22 UST. 1 USTAWY PZP 
 
 
 
 

Wykonawca/Wykonawcy……….. 

 

Oświadczenie 1 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na  ,,Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. 

„Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w Gminie Ostróda” . 

 
oświadczam/my, że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.): 

1. posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2. posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie; 

3. dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4. znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie   

zamówienia. 

 

 

 

........................., dn. .........................                              ........................................................ 

Podpis osób uprawnionych 

do składania oświadczeń wiedzy 

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka 

/ pieczątki 

   2 Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie powyższy dokument podpisuje każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia lub Pełnomocnik umocowany do składania oświadczeń wiedzy w imieniu każdego z Wykonawców 
osobno. 
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Załącznik Nr 7 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE 

   ART. 24 UST. 1 USTAWY PZP  
 
 
 
 

Wykonawca/wykonawcy……….. 

 

 

 

Oświadczenie 2 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego   na ,,Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. 
„Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w Gminie Ostróda” . 

, oświadczam/my, że nie podlegam/my wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. 

zm.). 
 

 

 

........................., dn. .........................                              ........................................................ 

Podpis osób uprawnionych 

do składania oświadczeń wiedzy 

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka 

/ pieczątki/ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 

powyższy dokument podpisuje każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub 
Pełnomocnik umocowany do składania oświadczeń wiedzy w imieniu każdego z Wykonawców osobno. 
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Załącznik Nr 8  WZÓR OFERTY  
 
 

 
 
 
 

    Zamawiający: 

   

OFERTA 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie ,,Pełnienie funkcji 

Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. „Budowa infrastruktury technicznej dla strefy 

przedsiębiorczości w Gminie Ostróda”   oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia 

zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 

 

CENA OFERTOWA      _ . _ _ _ . _ _ _ , _ _   PLN 

słownie złotych: ........................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………. 

Cena zawiera podatek VAT, w wysokości  ………%. 

1. Oświadczamy, że: 

1) Oświadczam, że  należę / nie należę* do tej samej grupy kapitałowej w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów1.   

2) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do ................ 

3) akceptujemy warunki płatności; 

4) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy 

do nich żadnych zastrzeżeń, 

5) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 

zamówienia. 

6) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu 

zamówienia podany przez Zamawiającego, 

7) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert, 

* niewłaściwe skreślić 
1w przypadku gdy wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej przedkłada jednocześnie  do 
oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. 

 

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 
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8) podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części 

zamówienia: 

 

a) ….. 

b) ….. 

c) ….. 

 

2. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w 

miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

3.      Oferta została złożona na …………………….. stronach  

4. Do oferty dołączono następujące dokumenty: 

     

          

    

 

Nazwa i adres WYKONAWCY : 

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................... 

NIP .......................................................    

REGON .................................................................. 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

................................................................................................................................................. 

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:  

........................................................................................................................... numer telefonu: (**)  

Numer faksu: (**) 

e-mail             ................................................................................................ 

 

 

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ r.                 ............................................... 

Podpis osób uprawnionych 
do składania świadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 
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ZAŁĄCZNIK NR 9 KOSZTORYS OFERTOWY 
 

Lp Wyszczególnienie usług 
 

Wartość 
netto 

Podatek 
VAT (……) 

Cena 
brutto 

1 2 3 4 5 

1. 

 

Za pełnienie czynności Inżyniera Kontraktu  
ETAP I  

Faza przetargowa i projektowa 
 

w tym : 
 

1. Faza przetargowa 
 

2. Faza projektowa 
 

Uwaga: Wysokość wynagrodzenia nie większa  niż 20 % wysokości 
całkowitego wynagrodzenia 

 
……………... 

 
w tym:  

 
1. …………… 

 
2. …………… 

 

 
…………… 

 
w tym:  

 
1. …………… 

 
2. …………… 

 

 
……………… 

 
w tym:  

 
1. …………… 

 
2. …………… 

 

2. 

Za pełnienie czynności Inżyniera Kontraktu  
ETAP II 

Faza organizacji i wykonania robót 
budowlanych, sprawozdawczości,  rozliczeń 

finansowych i oddania do użytkowania, łącznie 
z okresem rękojmi za wady  i   gwarancji    

jakości udzielonej przez Wykonawcę Projektu 
 

……………... …………… ……………. 

 
        RAZEM :   

   

 
..................... 

 
.................... 

 
..................... 
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Załącznik nr 10  do SIWZ  ISTOTNE  POSTANOWIENIA UMOWY  

UMOWA (projekt) 

 

UMOWA Nr ................................ 

W dniu …………...............................…. w Ostródzie pomiędzy: 

1/ Gminą Ostróda z siedzibą w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, 

reprezentowaną przez: 

 - Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa 

z kontrasygnatą Zastępcy Skarbnika Gminy Danuty Kucharczuk, 

zwaną dalej Zamawiającym 

a : 

2/ …………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

zwanym dalej Inżynierem Kontraktu 

została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o: 

1) „Projekcie” – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie „Budowa infrastruktury technicznej 

dla strefy przedsiębiorczości w Gminie Ostróda” obejmujące, m.in. przygotowanie, 

projektowanie, budowę i promocję inwestycji, szczegółowo określone we Wniosku o 

dofinansowanie projektu nr: ....................................................................... wraz z załącznikami; 

2) „Instytucji Dotującej” – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Warmińsko – 

Mazurskiego, który udzielił dofinansowania na realizację Projektu w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013; 

3) „Zaprojektuj – Wybuduj” – należy przez to rozumieć ogół prac i czynności związanych z 

projektowaniem, wybudowaniem i oddaniem do użytku inwestycji „Budowa infrastruktury 

technicznej dla strefy przedsiębiorczości w Gminie Ostróda”; 

4) „Wykonawcy Projektu” – należy przez to rozumieć podmiot, który zostanie wyłoniony w 

drodze przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury technicznej dla strefy 

przedsiębiorczości w Gminie Ostróda;  
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5) „Umowie” – należy przez to rozumieć niniejszą umowę z Inżynierem Kontraktu; 

6) „Inżynierze Kontraktu” – należy przez to rozumieć wykonawcę niniejszej umowy w 

odniesieniu do całego przedmiotu zamówienia; 

7) „Usłudze” – należy przez to rozumieć niniejszą usługę pełnienia funkcji Inżyniera kontraktu. 

                                                               § 2 PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Inżynier Kontraktu przyjmuje do wykonania pełnienie funkcji Inżyniera 

Kontraktu dla Projektu: „Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w 

Gminie Ostróda” ”, który realizowany będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zwanego dalej 

Projektem. 

Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: 

- Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, 

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorczość 

Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw 

Poddziałanie 1.1.10 Przygotowanie stref przedsiębiorczości 

2. Przedmiot Projektu obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót 

budowlanych opisanych szczegółowo w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, stanowiącym 

załącznik nr 6 do umowy. 

3. Zakres usługi pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu będzie realizowany w 

następujących etapach: 

Etap I:    Faza przetargowa i projektowa; 

Etap II:   Faza organizacji i wykonania robót budowlanych, sprawozdawczości, rozliczeń 

finansowych, promocji, odbiorów i oddania do użytkowania; 

a także w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości udzielonej przez 

wykonawcę Projektu 

 i o b e j m u j e : 

1) zarządzanie Projektem w imieniu i na rzecz Zamawiającego w ścisłej z nim współpracy 

mające na względzie prawidłowe przygotowanie, realizowanie i ukończenie Projektu , które 

będzie obejmowało  w szczególności: 

a) organizację, 

b) koordynację, 

c) nadzór, 

d) monitoring, raportowanie i sprawozdawczość w zakresie rzeczowym, czasowym i 

finansowym, 
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2) przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

zaprojektowanie i wybudowanie Projektu; 

3) ścisła współpraca z autorami Programu Funkcjonalno-Użytkowego Projektu przy 

wykonywaniu czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w 

ramach Projektu; 

4) profesjonalny i kompetentny nadzór inwestorski nad dokumentacją projektową i robotami 

budowlanymi we wszystkich branżach zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w 

szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 

243, poz. 1623 z późn. zm.), poprzez wyznaczenie ze swego grona inspektorów nadzoru 

inwestorskiego (art.25 i art.26) i zapewnienie koordynacji ich pracy (art. 27); 

4) administrowanie i koordynowanie wszystkich Kontraktów zawartych w ramach Projektu; 

5) zarządzanie, monitorowanie i kontrola postępu wykonania Kontraktów pod względem 

organizacyjnym, technicznym, czasowym i finansowym wraz z raportowaniem, które będzie 

uwzględniać zarówno wskaźniki fizyczne jak i finansowe, koszty, terminy, kontrolę budżetu i 

działania zapobiegawcze (jeśli będą konieczne); 

7) rozliczenie rzeczowe i finansowe (częściowe, końcowe) Kontraktów, Projektu; 

8) sporządzanie wniosków o płatność, harmonogramów płatności, raportów i sprawozdań; 

9) natychmiastowe informowanie Zamawiającego o wszystkich zaistniałych problemach 

oraz o problemach mogących zaistnieć (w szczególności o wszelkich dostrzeżonych 

nieprawidłowościach i zagrożeniach co do jakości, zakresu i terminowości realizacji 

Kontraktu na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych), 

wraz ze sposobami ich rozwiązywania i/lub działaniami korygującymi mającymi na celu 

usuwanie takich problemów; 

10) wsparcie merytoryczne w zakresie zaistniałych problemów na każdym etapie usługi 

pełnienia funkcji Inżyniera kontraktu; 

11) prowadzenie, przechowywanie i archiwizacja (również na nośniku elektronicznym) 

korespondencji z podmiotami biorącymi udział w realizacji Kontraktów ze szczególnym 

uwzględnieniem ostrzeżeń, uwag i wniosków kierowanych do wykonawcy Projektu mogących 

być dowodami w razie ewentualnych sporów, roszczeń wykonawcy robót, katastrof 

budowlanych itp.; 

12) polubowne rozstrzyganie wszelkich sporów powstałych pomiędzy stronami Kontraktów; 

13) szacowanie i weryfikowanie, jeśli zajdzie taka konieczność, robót zamiennych i/lub 

uzupełniających i/lub dodatkowych zaproponowanych przez Wykonawcę Projektu, w zakresie 
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wartości rzeczowych i finansowych, z uwzględnieniem konieczności stosowania przez 

Zamawiającego ustawy Prawo zamówień publicznych; 

14) prowadzenie technicznego, finansowego, czasowego i administracyjnego nadzoru nad 

robotami budowlanymi, egzekwowanie zgodności prowadzonych robót z: 

a)opracowanym przez Wykonawcę Projektu Programem Zapewnienia Jakości Robót, 

b)pozwoleniem na budowę, pozwoleniem na realizację inwestycji drogowej, pozwoleniem 

wodnoprawnym, 

c)projektem (budowlanym i wykonawczym), 

d)wszystkimi dokumentami stanowiącymi integralne części projektu, 

e)obowiązującym prawem, normami, 

f) zasadami wiedzy inżynierskiej, 

g)harmonogramem rzeczowo – finansowym Projektu sporządzonym przez Wykonawcę 

Projektu, 

h)harmonogramem rzeczowo - finansowym realizacji Projektu, stanowiącym załącznik do 

umów o  dofinansowanie projektu, 

i) procedurami obowiązującymi przy realizacji projektów finansowanych w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

j) wymaganiami i wytycznymi Instytucji Zarządzającej (IZ) Regionalnego Programu 

Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013,  

k)wszystkimi dokumentami stanowiącymi integralne części Projektu, 

l) warunkami umów zawartych przez Zamawiającego z: Wykonawcą Projektu oraz umowami o 

dofinansowanie Projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: 

Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013; 

15) prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych Projektu w zakresie wynikającym ze 

szczegółowego zakresu pełnienia funkcji Inżyniera kontraktu ; 

16) realizacja zobowiązań, praw i obowiązków Zamawiającego związanych z realizacją 

Projektu i wynikających w szczególności: 

a) z umów zawartych przez Zamawiającego o dofinansowanie Projektu: z Województwem 

Warmińsko-Mazurskim, 

b) z wniosków o dofinansowanie Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-

2013  wraz z załącznikami,  

c) z wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej (IZ) Regionalnego Programu Operacyjnego 

Warmia i Mazury na lata 2007-2013, 
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d) z obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów ustawy Prawo budowlane, ustawy 

Prawo zamówień publicznych; 

17) wspierania działań Zamawiającego we wszystkich czynnościach organizacyjnych, 

technicznych, administracyjnych i finansowych w trakcie realizacji „Projektu” oraz związanych z 

realizacją i kontrolą Projektu po jego zakończeniu przez służby kontrolne; 

18) wykonywanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego praw i obowiązków Zamawiającego  

z tytułu rękojmi i gwarancji w stosunku do Wykonawcy Projektu; 

19) występowanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego przed organami administracji i przed 

sądami, w sprawach wynikających z realizacji Projektu, w granicach udzielonych 

pełnomocnictw; 

20) udział, na żądanie Zamawiającego, w kontrolach dotyczących realizacji Projektu, 

przeprowadzanych przez Instytucję Zarządzającą (IZ) Regionalnego Programu Operacyjnego 

Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz inne podmioty zewnętrzne uprawnione do jej 

przeprowadzenia na podstawie odrębnych przepisów i przedstawianie na bieżąco wszelkich 

informacji, dokumentów i wyjaśnień; 

21) stosowanie się do obowiązujących i aktualnych wzorów dokumentów oraz informacji 

zamieszczonych w szczególności na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej (IZ) 

Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013;  

22) prowadzenie korespondencji związanej z realizacją Projektu; 

23) kontrolowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów budowy; 

24) gromadzenie, przechowywanie, ewidencjonowanie i zabezpieczanie dokumentacji 

związanej  z realizacją Projektu (w tym między innymi: korespondencji, dokumentacji 

aplikacyjnej, monitoringowej, kontrolnej, fotograficznej z postępu robót, audytowej, umów o 

dofinansowanie wraz z aneksami) oraz protokolarne przekazanie tej dokumentacji 

Zamawiającemu po zakończeniu Projektu lub rozwiązaniu umowy z Zamawiającym; 

25) pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu zgodnie z przepisami polskiego prawa w tym: Prawa 

Budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi, Prawa Zamówień Publicznych wraz z 

przepisami wykonawczymi, Kodeksu Cywilnego, procedurami Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego Unii Europejskiej; 

26) udzielanie Zamawiającemu odpowiedzi - na piśmie, w terminie do 3 dni roboczych 

liczonych od dnia otrzymania wniosku, pisma lub innego dokumentu; 

27) zatwierdzenie przez Zamawiającego dokumentów i decyzji na każdym etapie pełnienia 

funkcji Inżyniera kontraktu, nie zwalnia Inżyniera kontraktu z odpowiedzialności za 

prawidłowość tych dokumentów i decyzji, w szczególności z rękojmi za wady, kar umownych. 
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4. Szczegółowy zakres pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu przedstawiony został  

w załączniku nr 1 do umowy (w załączniku Nr 1 Szczegółowy zakres pełnienia funkcji Inżyniera 

Kontraktu siwz), a planowane terminy realizacji usługi, warunki płatności , wartość szacunkowa 

Projektu przedstawiony został w § 3 Opisu przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 2 do umowy  

5. Zakres usługi pełnienia funkcji Inżyniera kontraktu wymieniony w ust. 3 niniejszego 

paragrafu należy traktować łącznie ze szczegółowym zakresem pełnienia funkcji Inżyniera 

kontraktu przedstawionym w załączniku nr 1 do umowy ( w Załączniku nr 1 Szczegółowy zakres 

pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu ). 

                                     § 3 TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

1.Termin realizacji przedmiotu umowy: 

1) Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy - po podpisaniu umowy. 

2) Planowany termin rozpoczęcia realizacji Projektu – po podpisaniu umowy.  

3) Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji Projektu - 15.11.2014r., zgodnie  

z umową o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

4) Planowany termin zakończenia finansowej realizacji Projektu - 15.11.2014 r., zgodnie 

 z umową o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

2. Upływ okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 i 4  nie zwalnia Inżyniera Kontraktu od 

realizowania obowiązków wynikających z przedmiotu zamówienia, przypadających po tym 

okresie, w szczególności obowiązków związanych z  okresem rękojmi i gwarancji udzielonej przez 

Wykonawcę Projektu. Przewidywany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, tj. do 15.11.2017r.   

3. Planowane terminy realizacji przedmiotu umowy dla poszczególnych etapów realizacji usługi 

pełnienia funkcji Inżyniera kontraktu przedstawione zostały w załączniku nr 3 SIWZ „Opis 

przedmiotu zamówienia” /załącznik Nr 2 do niniejszej umowy/.                                                                     

§ 4 CEL UMOWY 

1. Celem Umowy z Inżynierem Kontraktu jest świadczenie usług związanych z Kontraktem na 

Zaprojektowanie i Wybudowanie Projektu. Usługa Inżyniera Kontraktu powinna zapewnić 

prawidłowe Wykonawstwo dokumentacji projektowej i wszystkich robót objętych Kontraktem i 

uzyskanie zaplanowanych efektów użytkowych i finansowych przy zachowaniu maksymalnej 

ochrony środowiska w trakcie budowy i eksploatacji. 

2. Usługa Inżyniera kontraktu winna gwarantować wykonanie i pomyślne zakończenie 

Projektu, uzyskanie zakładanej jakości, wykonanie dokumentacji projektowej i robót 

budowlanych w terminie i w ramach określonego wynagrodzenia Wykonawcy Projektu. 
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3. Inżynier Kontraktu winien zagwarantować efektywną kontrolę wykonania dokumentacji 

projektowej i robót budowlanych zgodnie z przedmiotem zamówienia, harmonogramami 

realizacji oraz zasadami obowiązującymi dla Projektów EFRR, jak również zapewnić dyscyplinę 

wydatkowania środków finansowych oraz jakość robót zgodną z Programem Zapewnienia 

Jakości . 

                                                    § 5 PERSONEL INŻYNIERA KONTRAKTU 

1. Personel wyznaczony przez Inżyniera kontraktu do wykonania usługi będącej przedmiotem 

niniejszej  umowy składa się z Zespołu Kluczowych Specjalistów, w skład którego wchodzą: 

1) Kierownik Zespołu Inżyniera kontraktu; 

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego – branża drogowa; 

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego – branża sanitarna; 

4) Inspektor nadzoru inwestorskiego – branża elektryczna; 

5) Inspektor nadzoru inwestorskiego – branża telekomunikacyjna; 

6) Specjalista do spraw rozliczeń finansowych inwestycji; 

7) Specjalista do spraw zamówień publicznych. 

2. Inżynier Kontraktu nie może dokonywać wymiany Kluczowych Specjalistów, 

przedstawionych w ofercie bez pisemnej zgody Zamawiającego. Inżynier zobowiązany będzie 

zaproponować wymianę w następujących przypadkach: 

1) w przypadku choroby, wypadku, śmierci lub innych zdarzeń losowych Kluczowego 

Specjalisty oraz 

2) jeśli wymiana Kluczowego Specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek innych 

przyczyn niezależnych od Inżyniera kontraktu (np. rozwiązania umowy, rezygnacji). 

3. Zmiana musi być uzasadniona przez Inżyniera kontraktu na piśmie i zaakceptowana przez 

Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje 

zawodowe, wykształcenie i doświadczenie zawodowe wskazanej osoby będą takie samo lub 

wyższe od kwalifikacji, doświadczenia i wykształcenia osoby, która będzie podlegać zmianie. 

4. Jeżeli, w przypadku niezdolności do właściwego wykonania usługi będącej przedmiotem 

niniejszej umowy lub w przypadku niewłaściwego wykonywania usługi będącej przedmiotem 

niniejszej umowy lub w przypadkach określonych w ust. 2, okaże się konieczne zastąpienie 

jakiegokolwiek Kluczowego Specjalisty, Inżynier kontraktu zorganizuje niezwłocznie zastępstwo 

przez inną osobę spełniającą minimalne wymagania stawiane dla pełnienia danej funkcji 

określone w postanowieniach zawartych w SIWZ . 

5. W przypadku gdy Inżynier Kontraktu nie jest w stanie zapewnić zastępstwa Kluczowego 
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Specjalisty o co najmniej takich samych kwalifikacjach zawodowych, wykształceniu i 

doświadczeniu, Zamawiający może podjąć decyzję o odstąpieniu od Umowy z winy Inżyniera 

kontraktu. 

6. Skierowanie bez akceptacji Zamawiającego, do wykonywania Usługi będącej przedmiotem 

niniejszej Umowy innego Kluczowego Specjalisty niż wskazany w ust. 2 stanowi podstawę 

odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Inżyniera kontraktu. 

7. Zamawiający może w każdym czasie zażądać od Inżyniera Kontraktu zmiany Kluczowego 

Specjalisty, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z Umowy lub 

wykonuje je w sposób nienależyty. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany wymienić Kluczowego 

Specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku 

Zamawiającego. Jeśli Zamawiający nie zatwierdzi kandydata, Inżynier Kontraktu ma obowiązek 

przedstawienia kolejnego, aż do uzyskania zatwierdzenia Zamawiającego. Postępowanie takie 

nie powinno trwać dłużej niż 14 dni. W tym czasie Zamawiający może zażądać od Inżyniera 

wyznaczenia specjalisty tymczasowego do czasu przybycia nowego specjalisty albo podjęcia 

innych środków, aby zrekompensować tymczasową nieobecność brakującego specjalisty. 

8. W okresie wykonywania Umowy Inżynier Kontraktu może udzielić urlopu kluczowym 

specjalistom na następujących warunkach: 

a) terminy urlopów zostaną uprzednio zatwierdzone przez Zamawiającego; 

b) Inżynier Kontraktu zobowiązany jest wskazać terminy urlopów kluczowych 

specjalistów oraz zaproponować osoby zastępujące z co najmniej 1 miesięcznym 

wyprzedzeniem; 

c) w    okresie    urlopu    kluczowego    specjalisty    Inżynier    Kontraktu    zapewni    

zastępstwo w wykonywaniu jego obowiązków przez inną osobę; 

d) wszystkie osoby zastępujące kluczowych specjalistów w okresie urlopu muszą być 

zatwierdzone przez Zamawiającego; 

Do osób zastępujących Kluczowych Specjalistów znajduje odpowiednie zastosowanie treść 

ust.3 niniejszego paragrafu. 

9. Zamawiający dopuszcza łączenie opisanych w ust. 1 funkcji, jeżeli którakolwiek z 

przewidzianych osób posiada łącznie wymagane przez Zamawiającego w SIWZ kwalifikacje 

zawodowe, wykształcenie i doświadczenie zawodowe. 

                                           

§ 6 ZOBOWIĄZANIA INŻYNIERA KONTRAKTU 

1. Inżynier Kontraktu będzie wykonywał usługi będące przedmiotem niniejszej Umowy zgodnie 
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z postanowieniami Umowy, z należytą troską, skutecznością i starannością, kierując się 

interesem ekonomicznym Zamawiającego i obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z 

przyjętymi zasadami wiedzy technicznej i inżynierskiej, ekonomicznej i prawniczej i innej, które 

dotyczą przedmiotu Umowy. We wszystkich sprawach związanych z Umową Inżynier Kontraktu 

zawsze będzie popierał i chronił interesy Zamawiającego w kontaktach ze Stronami trzecimi. 

2. Usługi, które Inżynier Kontraktu zobowiązuje się wykonać w ramach Umowy, zostaną 

wykonane przez Personel, o którym mowa w § 5. Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny za 

kwalifikacje Personelu. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest regularnie i terminowo opłacać 

Personel oraz zapewnić mu odpowiedni sprzęt, zakwaterowanie i transport. 

3. Inżynier Kontraktu będzie przestrzegał i stosował się do obowiązujących przepisów prawa 

oraz zabezpieczy przestrzeganie i stosowanie się do przepisów przez Personel Inżyniera 

Kontraktu. Inżynier Kontraktu przejmie na siebie i jednocześnie zwolni Zamawiającego z 

jakichkolwiek roszczeń i postępowań, wynikających z jakichkolwiek naruszeń takich przepisów 

przez Inżyniera Kontraktu i/lub jego Personel. 

4. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Inżyniera Kontraktu w związku z Umową 

nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne dla celów wykonania Umowy, 

publikowane lub ujawniane przez Inżyniera Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 

5. Inżynier Kontraktu oraz jego personel zachowają tajemnicę zawodową przez okres trwania 

Umowy oraz po jej zakończeniu. W związku z tym zarówno Inżynier Kontraktu, jak i zatrudniony 

lub zaangażowany przez niego personel nie będą przekazywać ani rozpowszechniać osobom 

trzecim informacji uzyskanych w związku z wykonaniem Umowy chyba, że uzyskają na to 

uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego. Ponadto nie będą oni wykorzystywać ze szkodą dla 

Zamawiającego żadnych przekazanych im informacji oraz wyników opracowań, prób i badań 

przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania Umowy. 

6. Inżynier Kontraktu będzie na bieżąco informował Zamawiającego składając raporty wstępne, 

miesięczne interwencyjne, rozliczeniowe z rzeczowego i finansowego postępu w realizacji 

Projektu oraz postępu swojej pracy określone wymaganiami SIWZ . 

7. Inżynier Kontraktu będzie dostarczać Zamawiającemu takie informacje dotyczące Usług, 

jakich Zamawiający może w każdym czasie zażądać. 

8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędów w raportach, o których mowa w ust. 

6 niniejszego paragrafu, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest je usunąć w terminie 7 dni od daty 

powiadomienia o nich przez Zamawiającego. 

9. Na każde żądanie Zamawiającego, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest udostępnić lub wydać 

wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem przedmiotowej umowy. W tym celu Inżynier 
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zezwoli Zamawiającemu lub innej osobie upoważnionej przez Zamawiającego, skontrolować lub 

zbadać gromadzoną dokumentację dotyczącą wykonywania Umowy oraz sporządzić z niej kopie 

zarówno podczas, jak i po wykonaniu usług. 

10.Inżynier Kontraktu będzie zawsze działał lojalnie i bezstronnie, jako doradca Zamawiającego, 

zgodnie z Umową i Kontraktem na Zaprojektowanie i Wybudowanie Projektu, oraz zgodnie ze 

sztuką techniczną i najlepszą praktyką zawodową. 

11.W żadnym przypadku Inżynier Kontraktu nie będzie nakładał na Zamawiającego żadnych 

zobowiązań bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

12.Inżynier Kontraktu ponosi odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe, spowodowane 

istotnymi zmianami w zakresie objętym przedmiotem niniejszej Umowy, wprowadzone z 

własnej inicjatywy w trakcie realizacji inwestycji, które nie zostały wcześniej zaakceptowane 

przez Zamawiającego. 

13.Inżynier Kontraktu będzie weryfikował i zatwierdzał protokoły odbioru robót, które będą 

podstawą do wystawienia faktur przez Wykonawcę projektu i robót budowlanych. 

14.Inżynier Kontraktu ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za niewykonanie i/lub 

nienależyte wykonanie Usług, w tym za błędy i naruszenia zasad najlepszej praktyki zawodowej. 

15.Zamawiający ma prawo zgłaszać swoje uwagi i zastrzeżenia do przebiegu prac, Inżynier 

Kontraktu powinien zająć konkretne stanowisko w tych sprawach oraz podjąć odpowiednie 

działania i poinformować o swoim stanowisku Zamawiającego. 

16.Inżynier Kontraktu ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

obowiązków wynikających z Umowy do czasu wygaśnięcia odpowiedzialności Wykonawcy 

Projektu z tytułu gwarancji i rękojmi za wady obiektu lub robót wykonanych na podstawie 

Kontraktu. 

17.Inżynier na własny koszt usunie każda wadę w wykonywanych Usługach, w sposób i w 

terminie ustalonym przez Zamawiającego. 

18.Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do posiadania aktualnej polisy ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności w zakresie realizowanym w ramach 

niniejszej umowy. 

              § 7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ INŻYNIERA KONTRAKTU Z TYTUŁU NIENALEŻYTEGO 

                                                                        WYKONANIA UMOWY 

1. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Inżynier kontraktu 

jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie 

Cywilnym za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w 
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przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej 

staranności przez Inżyniera kontraktu lub jego Podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu 

umowy. 

2. Inżynier kontraktu ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzenie szkody 

będącej normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, 

ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania. 

3. Inżynier kontraktu włoży dostateczną wiedzę, staranność i pilność dla wypełnienia swoich 

obowiązków i zobowiązań przewidzianych w umowie. 

4. Inżynier kontraktu będzie poświadczać i decydować w sposób rzetelny, tj. w sposób taki, 

jak działa niezależny fachowiec kierujący się własną wiedzą i osądem. 

5. Inżynier kontraktu będzie działać zgodnie z Kontraktem na Zaprojektowanie i 

Wybudowanie Projektu. 

6. Inżynier kontraktu będzie respektować prawa autorskie projektanta. 

                                       § 8 OBOWIĄZKI I ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO 

1.   Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1)   Przekazanie Inżynierowi Kontraktu w dniu podpisania Umowy: 

a) Programu Funkcjonalno - Użytkowego w 1 egz., który    określa przedmiot    

Projektu (oryginał)- załącznik nr 7 do umowy, 

b) umowy zawartej przez Zamawiającego o dofinansowanie Projektu z 

Województwem Warmińsko-Mazurskim  (kserokopia potwierdzona za 

zgodność z oryginałem) – załącznik nr 5 do umowy 

f) wniosku o dofinansowanie Projektu ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i 

Mazury na lata 2007-2013  wraz z załącznikami (kserokopia potwierdzona za 

zgodność z oryginałem) - załącznik nr 6 do umowy, 

2) Współpraca z Inżynierem Kontraktu na każdym etapie realizacji usługi będącej 

przedmiotem umowy, 

3) Podejmowanie decyzji o wykonaniu niezbędnych robót zamiennych, uzupełniających, 

dodatkowych, 

4) Zapłata wynagrodzenia za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, 

5) Opiniowanie i zatwierdzanie bez zbędnej zwłoki dokumentów związanych z 

przygotowaniem i realizacją Projektu, dla których taka opinia lub zatwierdzenie będą 

wymagane, pokrywanie kosztów uzgodnionych z Zamawiającym na piśmie przed 
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podjęciem decyzji o ich poniesieniu, w tym kosztów postępowań administracyjnych, 

7)    Informowanie na bieżąco Inżyniera kontraktu o wszelkich zmianach i sytuacjach, 

które mogłyby wpłynąć na wykonanie przedmiotu umowy 

                                                  § 9 WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Inżynierowi Kontraktu przysługuje wynagrodzenie mające 

charakter ryczałtu stałego, niezmiennego i obowiązującego do końca realizacji niniejszej umowy 

w wysokości: 

brutto  ..................................... zł; słownie: ........................................................................................................ , w 

tym podatek VAT w wysokości .................................................................................................................... % tj

 ................................................... zł,  

słownie: 

oraz kwota netto w wysokości:…………………….. zł słownie:……………………………, 

zgodnie z ofertą Inżyniera kontraktu. 

2. Na wynagrodzenie określone w ust. 1 składa się: 

1/ wynagrodzenie za realizację Etapu I w wysokości:......................................................................, 

podatek VAT w wysokości ..........%, tj. ..................................................; 

oraz kwota netto w wysokości .................................................... zł; 

2/ wynagrodzenie za realizację Etapu II łącznie z okresem rękojmi za wady  i   gwarancji    

jakości udzielonej przez Wykonawcę Projektu  w wysokości:...................................................., 

podatek VAT w wysokości ..........%, tj. ..................................................; 

oraz kwota netto w wysokości .................................................... zł.  

3. Wynagrodzenie Inżyniera kontraktu, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie czynności 

związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz zawiera wszelkie koszty i opłaty związane z 

realizacją niniejszej Umowy. 

4. Rozliczenie wynagrodzenia należnego Inżynierowi kontraktu nastąpi na podstawie faktury 

końcowej,  z możliwością dokonania rozliczeń częściowych w następujący sposób: 

1) po zakończeniu realizacji Etapu I: Fazy przetargowej i projektowej: wysokość 

wynagrodzenia nie może być wyższa niż 20% całkowitego wynagrodzenia Inżyniera 

kontraktu, 

2)  w okresie realizacji Etapu II: Fazy organizacji i wykonania robót 

budowlanych, sprawozdawczości, rozliczeń  finansowych, promocji, odbiorów 

i oddania do użytkowania: 
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 Wynagrodzenie będzie wypłacane w okresach rozliczeń z Wykonawcą Projektu. Jego 

wysokość będzie ustalana proporcjonalnie do wartości netto zafakturowanych w 

danym okresie robót budowlanych przez Wykonawcę Projektu w tym: faktury 

przejściowe wystawiane nie częściej niż 1 raz w miesiącu do wysokości 50%  

całkowitego wynagrodzenia Inżyniera kontraktu.  

5. Faktura końcowa zostanie wystawiona przez Inżyniera Kontraktu po zakończeniu realizacji 

Projektu i przekazaniu go do użytkowania w wysokości nie mniejszej niż 30% całkowitego 

wynagrodzenia Inżyniera kontraktu. Płatność ta obejmować będzie całkowite wynagrodzenie 

Inżyniera Kontraktu za realizację przedmiotu umowy, w tym obowiązków związanych z 

okresem rękojmi i gwarancji  udzielonej przez Wykonawcę Projektu.  

6. Podstawą obliczenia wysokości wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu oraz wystawienia 

faktur  przejściowych, faktury końcowej jest: 

1) w Etapie I: zatwierdzony przez Zamawiającego Raport Końcowy Etapu I; 

2) w Etapie II realizacji umowy za wykonaną usługę będzie: 

a) zatwierdzone przez Zamawiającego Raporty miesięczne Inżyniera Kontraktu 

dla faktur przejściowych , 

b) zatwierdzony przez Zamawiającego Raport końcowy Inżyniera Kontraktu 

dla faktury końcowej 

c) sprawdzone i zatwierdzone przez Zamawiającego do zapłaty faktury Wykonawcy 

Projektu. 

7. Inżynier Kontraktu ma prawo do wystawiania faktur przejściowych za wykonanie Etapu II 

nie częściej niż raz w miesiącu z tym że faktura końcowa może być wystawiona po dacie 

zatwierdzenia przez Zamawiającego raportu końcowego z wykonania umowy. 

8. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury na konto bankowe Inżyniera Kontraktu nr:………………………………. 

………………………………………………………..………… 

9. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą 

płatności. 

10. Jeżeli Inżynier Kontraktu nie otrzyma zapłaty w terminie wskazanym w ust. 8 niniejszego 

paragrafu, to będzie uprawniony do otrzymania odsetek od opóźnionej płatności w wysokości 

odsetek ustawowych naliczonych za okres, jaki upłynie od dnia, w którym przypadał termin 

zapłaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w którym został obciążony rachunek Zamawiającego 

(wliczając ten dzień). 

11. W przypadku gdy Wykonawca powierzył wykonanie części usług objętych przedmiotem 
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umowy Podwykonawcom (§ 14), Zamawiający dokona zapłaty faktur w terminie do 30 dni licząc 

od daty otrzymania faktury wraz z pisemnym oświadczeniem Podwykonawcy o zrealizowaniu 

względem niego płatności przez Inżyniera kontraktu. 

12. Po upływie okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę Projektu strony dokonają 

odbioru ostatecznego, potwierdzającego należyte wykonanie obowiązków przez Inżyniera 

Kontraktu. Odbiór ostateczny nastąpi na podstawie sporządzonego przez Inżyniera Kontraktu 

raportu ostatecznego, zatwierdzonego przez Zamawiającego.  

 

                                       § 10 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy, Inżynier kontraktu wniósł zabezpieczenie 

należytego  wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto , o którym mowa w § 9 

ust. 1, tj. ............  zł (słownie złotych   ) w jednej lub kilku wybranych formach określonych w 

SIWZ. 

2. Zabezpieczenie    należytego    wykonania    umowy    zostanie    zwrócone    Inżynierowi    

kontraktu – w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za 

należycie wykonane ( tj. po zatwierdzeniu przez Zamawiającego raportu ostatecznego). 

3. W przypadku nie wykonania lub  nie należytego wykonania przedmiotu umowy 

zabezpieczenie wraz z odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do  

pokrycia  przysługujących mu roszczeń. 

                                                                § 11 KARY UMOWNE 

1. Inżynier kontraktu zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% 

wynagrodzenia umownego  brutto określonego w § 9 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Inżynier kontraktu. 

2. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Inżynierowi kontraktu kary umowne za odstąpienie 

od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 9 ust. 1 z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 145 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

3. Inżynier kontraktu ponosi odpowiedzialność za straty (odsetki, kary, potrącenia, opóźnienia 

w płatnościach, itp.) wynikłe z nieterminowego przekazywania dokumentów finansowych przez 

niego spowodowane, do pełnej wysokości strat. 

4. Zamawiający, bez uszczerbku dla jego innych uprawnień w ramach umowy, będzie miał 

prawo do naliczenia kar umownych, jeżeli Inżynier kontraktu nie wykona lub opóźni wykonanie 

działań w zakresie Usług, które będą skutkowały: 
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1) zwłoką w ukończeniu robót budowlanych określonych w umowie z Wykonawcą Projektu 

w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1, za każdy dzień 

zwłoki  licząc od umownego terminu ich wykonania, 

2) wstrzymaniem lub utratą dofinansowania ze środków unijnych, z powodu 

nieterminowego przekazania dokumentów w imieniu Zamawiającego do Instytucji 

Dotującej lub przygotowaniem dokumentów niezgodnych z obowiązującymi przepisami 

lub wytycznymi Instytucji Dotującej. 

a) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki w przypadku wstrzymania lub opóźnienia dofinansowania. 

b) w wysokości utraconego przez Zamawiającego dofinansowania od Instytucji 

Dotującej w przypadku utraty dofinansowania . 

5. Inżynier kontraktu jest obowiązany zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne bez 

względu na szkody poniesione przez Zamawiającego: 

1) za zwłokę w przygotowaniu lub przeprowadzeniu przetargu na zaprojektowanie i budowę 

Projektu, zatwierdzeniu projektu budowlanego, projektu wykonawczego lub innej 

dokumentacji projektowej, sprawdzeniu faktury lub dokumentów rozliczeniowych, 

sporządzeniu raportu (wstępnego miesięcznego, końcowego, rozliczeniowego, 

interwencyjnego, ostatecznego), zawiadomieniu o gotowości robót budowlanych do 

odbioru, organizacji odbioru robót budowlanych, uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie - 

w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 za każdy dzień zwłoki; 

2) za zwłokę w wykonaniu innego obowiązku Inżyniera kontraktu - w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 za każdy dzień zwłoki; 

3) za opóźnienie w wykonaniu projektu budowlanego, uzyskaniu pozwolenia na budowę lub 

wykonaniu robót budowlanych, stanowiących przedmiot odrębnego odbioru i rozliczenia, 

z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Inżynier kontraktu- w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 9 ust. 1   za   każdy dzień 

opóźnienia; 

4) za opóźnienie w usunięciu wad dokumentacji projektowej lub robót budowlanych z 

przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Inżynier kontraktu - w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 1   każdy dzień opóźnienia; 

5) w przypadku nie złożenia raportu interwencyjnego karę w wysokości 0,1 % wartości 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, w 

przypadku nie złożenia raportu wstępnego, miesięcznego, końcowego lub raportu 

rozliczeniowego w terminie określonym umową w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 
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umownego brutto określonego w § 9 ust. 1 za każdy dzień zwłoki. 

6) jeżeli Inżynier kontraktu nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z zawartej  

umowy, przerwał ich wykonywanie na okres dłuższy niż 7 dni, karę w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 1. 

7) w przypadku nie złożenia końcowego rozliczenia rzeczowo - finansowego Projektu w 

terminie 30 dni od daty odbioru końcowego inwestycji, po dokonaniu zapłaty wszystkich 

faktur przez Zamawiającego w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w § 9 ust. 1 za każdy dzień zwłoki. 

8) w przypadku nie złożenia rozliczenia rzeczowo - finansowego Projektu w terminie 60 

dni od daty odbioru końcowego inwestycji, po dokonaniu zapłaty wszystkich faktur 

przez Zamawiającego dodatkowo w wysokości 50.000,00 zł. 

9) w przypadku braku obecności na placu budowy uprawnionych przedstawicieli Inspektora 

Nadzoru (w przypadku gdy ich obecność jest konieczna) Zamawiającemu przysługuje 

naliczenie kary umownej w wysokości 800,00 zł za każde zdarzenie. 

6. Inżynier kontraktu ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody 

będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań objętych umową, 

ocenianego w granicach przewidzianych do umów starannego działania, z uwzględnieniem 

zawodowego charakteru wykonywanych czynności. 

7. Należności z tytułu kar umownych Zamawiający może potrącić z faktur wystawionych przez 

Inżyniera kontraktu . 

8. Inżynier kontraktu zobowiązuje się do zapłaty kar umownych w terminie 30 dni od daty 

otrzymania wezwania wraz z notą obciążeniową. 

9. Zamawiający może dochodzić od Inżyniera kontraktu odszkodowania z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy przewyższającego kary umowne, na podstawie przepisów Kodeksu 

cywilnego. 

10. Inżynier kontraktu nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać żadnej cesji praw, w 

tym wierzytelności związanych z realizacją niniejszej umowy. 

                                     § 12 UMOWNE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy wystąpi istotna zmiana 

okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może 

nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 
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wypadku Inżynier kontraktu może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części umowy. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o 

podstawie odstąpienia, gdy: 

1) Inżynier kontraktu nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionej 

przyczyny oraz nie reaguje na złożone na piśmie wezwanie Zamawiającego do 

rozpoczęcia wykonywania usług, 

2) Inżynier kontraktu realizuje usługi przewidziane niniejszą umową w sposób 

niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 

lub wskazaniami Zamawiającego lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania 

umowne. 

3. Inżynierowi kontraktu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia 

powzięcia informacji o podstawie odstąpienia, jeżeli Zamawiający: 

1) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania , 

2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru usług, zatwierdzenia 

raportów, 

3) Zawiadomi Inżyniera kontraktu iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Inżyniera 

kontraktu . 

4. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 - 3, powinno nastąpić w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. Jeżeli Inżynier kontraktu będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z 

umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu 

w tym celu odpowiedni termin; Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający 

może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy 

innemu podmiotowi na koszt Inżyniera kontraktu. 

 

                                                      § 13 UMOWY O PODWYKONAWSTWO 

1. Inżynier kontraktu może powierzyć, zgodnie z ofertą Inżyniera kontraktu, wykonanie 

części usług będących przedmiotem niniejszej Umowy podwykonawcom pod warunkiem, że 

posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 

2. Inżynier kontraktu zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na 

podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu Umowy. Wraz z wnioskiem 
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Inżynier kontraktu przedstawia umowę lub jej projekt. 

3. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Inżynierem kontraktu a podwykonawcą powinny w 

szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań określonych przez 

Zamawiającego. 

4. Zamawiający może zażądać od Inżyniera kontraktu przedstawienia dokumentów 

potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie 

powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni. 

5. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub 

zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia. 

6. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Inżyniera kontraktu 

umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania 

usług określonych w umowie , nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że 

wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

7. Umowa pomiędzy Inżynierem kontraktu a podwykonawcą powinna być zawarta w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

8. W przypadku powierzenia przez Inżyniera kontraktu realizacji usług Podwykonawcy, 

Inżynier kontraktu jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z 

Podwykonawcą. 

9. Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Inżynier kontraktu nie dokona w 

całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z 

żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego i udokumentuje 

zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Inżyniera kontraktu i dokumentami 

potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych usług, Zamawiający zapłaci na rzecz 

Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania. 

10. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej 

Inżynierowi kontraktu. 

11. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda 

Zamawiającego i Inżyniera kontraktu. 

12. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

wykonanie obowiązków wynikających z Umowy i obowiązujących przepisów prawa. 

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 
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§ 14 ZMIANA UMOWY 

1. Zakazuje się dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Inżyniera kontraktu chyba, że zmiany 

zostaną wprowadzone w sposób i na warunkach przewidzianych w niniejszej umowie. 

2. Strony przewidują możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w 

następujących sytuacjach: 

1) konieczność przedłużenia terminu umownego zakończenia przedmiotu zamówienia z 

uwagi na: 

a) wydłużenie terminu zakończenia realizacji zadań objętych Projektem z przyczyn 

niezależnych od Inżyniera kontraktu; 

b) opóźnienia w rozpoczęciu lub w trakcie realizacji Projektu , odbiorach Projektu, 

uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia zakończenia robót, 

końcowego rozliczenia Projektu - o ile opóźnienie nie wynika z przyczyn leżących 

po stronie Inżyniera kontraktu; 

c) wystąpienia zmian w dokumentacji projektowej , wystąpienia robót dodatkowych 

lub zamiennych niezbędnych do wykonania Projektu, opóźniających lub 

wstrzymujących realizację zamówienia podstawowego objętego umową z 

wykonawcą na realizację Projektu, mających wpływ na uzgodniony termin 

zakończenia jego realizacji; 

d) przedłużenie procedury przetargowej, o ile nie wynika z przyczyn leżących po 

stronie Inżyniera kontraktu; 

e) uwarunkowania społeczne np. protesty, petycje, odwołania do KIO itp. 

f) wystąpienie siły wyższej. Przez siłę wyższa rozumie się zdarzenie lub połączenie 

zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają 

wykonanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których strony 

nie mogły wcześniej przewidzieć i których nie mogły przeciwdziałać poprzez 

działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych 

stosunków zobowiązaniowych. 

o okres opóźniający lub wstrzymujący realizację zamówienia 

          2) zmianę wynagrodzenia Inżyniera kontraktu w przypadku: 

a) zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie lub 

podwyższenie wynagrodzenia odbędzie się w wysokości odpowiadającej zmianie 

podatku; 
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3) zmianę warunków płatności w przypadku zmiany warunków płatności dla Wykonawcy 

Projektu; 

4) zmianę w zatrudnieniu podwykonawców w przypadku, gdy Inżynier kontraktu 

oświadczył, iż wykona umowę osobiście w zakresie zgodnym ze SIWZ oraz zmiany 

osobowej podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa; 

5) wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustanie 

stosunku pracy lub inne zdarzenie losowe i przyczyny niezależne od Inżyniera kontraktu) 

przy pomocy, których Inżynier kontraktu realizuje przedmiot umowy. W wypadku zmiany 

osób przy pomocy, których Inżynier kontraktu realizuje przedmiot umowy wymienionych w 

ofercie Inżyniera kontraktu, nowe osoby powołane do pełnienia obowiązków muszą 

spełniać na dzień składania ofert wymagania określone w SIWZ dla pełnienia danej funkcji: 

6) wystąpienia konieczności zmian osób Inżyniera kontraktu, w przypadku gdy 

Zamawiający uzna i udowodni, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. 

Inżynier kontraktu obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na nowe osoby spełniające 

warunki określone w SIWZ dla pełnienia danej funkcji, w terminie określonym we wniosku 

Zamawiającego. 

7) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa , bądź wytycznych 

Instytucji Zarządzającej, Wdrażającej lub Pośredniczącej w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu umowy; 

8) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których 

nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usuniecie rozbieżności i 

doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony; 

9) oznaczenie stron umowy, wyłącznie w wyniku dozwolonego w myśl ustawy Prawo 

zamówień publicznych następstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia 

strony (firmy) wynikającego z prawa albo dozwolonych prawem czynności powodujących 

taką zmianę; 

10)konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a są one korzystne dla zamawiającego. 

3. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie 

pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy. Jeżeli o zmianę 

postanowień Umowy wnioskuje Inżynier Kontraktu, musi on złożyć taki wniosek 

Zamawiającemu wraz z projektem zmian do umowy (aneks) i pisemnym uzasadnieniem, na co 

najmniej 7 dni przed zamierzonym wejściem w życie takiej zmiany. 
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4. Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi lub odeśle podpisany aneks do umowy 

Inżynierowi kontraktu. 

                                              

§ 15 POSTANOWIENIA DODATKOWE 

1. Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaświadczenie 

Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu winno mieć formę pisemną. 

2. Osoba upoważniona przez Zamawiającego do kontaktów z Inżynierem Kontraktu oraz 

nadzorowania wykonania Umowy zostanie wskazana odrębnym pismem. 

3. Korespondencja w ramach niniejszej Umowy, pomiędzy Zamawiającym a Inżynierem 

Kontraktu będzie prowadzona w języku polskim, będzie zawierać nazwę i numer Umowy oraz 

będzie wysłana pocztą, telefaksem, pocztą elektroniczną lub doręczona osobiście na adresy 

wymienione poniżej. 

Zamawiający 

 

Adres:   

Telefon:   

Fax:   

e-mail:   

Inżynier Kontraktu 

 

Nazwisko:   

Adres:   

Telefon:   

Fax:   

e-mail:   

4. Każde polecenie Zamawiającego przekazane ustnie jest skuteczne od momentu jego 

przekazania i powinno być w terminie 2 dni roboczych od jego przekazania potwierdzone w 

formie pisemnej. 

5. Inżynier Kontraktu będzie stosował się do poleceń Zamawiającego. W przypadku, kiedy 

Inżynier Kontraktu będzie uważał, że polecenie Zamawiającego wykracza poza jego uprawnienia 

lub poza zakres Umowy, winien on w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania takiego 

polecenia, powiadomić pisemnie o tym Zamawiającego. 
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6. Językiem Umowy i wszystkich zawiadomień pisemnych wymienianych między 

Zamawiającym a Inżynierem Kontraktu będzie język polski. 

                                                        § 16 ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

1. Jakiekolwiek spory mające związek z realizacją niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez 

sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie stosowne przepisy 

prawa polskiego w szczególności przepisy ustawy z dnia 29 stycznia.2004r. Prawo zamówień 

publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz.1623 z późn. zm.) oraz 

Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

3. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, 

jeden egzemplarz dla Inżyniera Kontraktu i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

                                                 § 17 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

-Szczegółowy zakres pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu– załącznik nr 1, 

-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – załącznik nr 2 

-Oferta Inżyniera kontraktu– załącznik nr 3 

-Umowa zawarta przez Zamawiającego o dofinansowanie Projektu z Województwem 

Warmińsko -Mazurskim.(kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) – 

załącznik nr 4 

               - Wniosek o dofinansowanie Projektu ze środków Europejskiego Funduszu 

                Rozwoju  Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia 

              i  Mazury na lata 2007-2013 – załącznik nr 5  

              -  Program Funkcjonalno - Użytkowy (oryginał) – załącznik nr 6, 

 


