Zarządzenie nr 30/07
Wójta Gminy Ostróda
Z dnia 13.04.2007

W sprawie określenia procedury realizacji inwestycji zaplanowanych w budżecie gminy Ostróda

		Na podstawie § 16 ust. 12 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda nadanego Zarządzeniem Nr 18a/05 Wójta Gminy Ostróda z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy zarządzam, co następuje:

		§ 1. W celu właściwej i terminowej realizacji przez Urząd Gminy Ostróda zaplanowanych w budżecie Gminy Ostróda inwestycji wprowadza się określone niniejszym zarządzeniem procedury.

		§ 2. 1. Uczestnikami procedur są:

	- Wójt Gminy Ostróda,

	- Skarbnik Gminy Ostróda,

	- Sekretarz Gminy Ostróda,

	- Kierownik Referatu Inwestycyjnego i Gospodarki Komunalnej,

	- Kierownik Referatu Finansowego,

	- Radca Prawny,

	- Koordynator ds. Zamówień Publicznych,

	- Pracownicy Referatu Inwestycyjnego i Gospodarki Komunalnej,

		2. Procedura obowiązuje pracowników Referatu Inwestycyjnego i Gospodarki Komunalnej

		§ 3. Procedury, o których mowa w § 1 wykonywane są na podstawie:

		1. Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).

		2. Ustawy o Samorządzie Gminnym, (Dz.U. z 200l r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

		3. Ustawy Prawo zamówień publicznych( Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

		oraz przepisów aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie, a także przepisów wewnętrznych

	- Regulaminu udzielania zamówień publicznych (Zarządzenie nr 31/07 Wójta Gminy Ostróda z dnia 13.04.2007r.).

	- Procedur wykonywania kontroli finansowej (Zarządzenie nr 53/06 Wójta Gminy Ostróda, z dnia 23.06.2006r.).

		4. Innych obowiązujących przepisów.

		§ 4.1. Procedura realizacji inwestycji rozpoczyna się po uchwaleniu budżetu na dany rok budżetowy i wpisania jej do opracowanego przez Koordynatora ds. Zamówień Publicznych Planu realizacji zamówień publicznych i zamówień poniżej równowartości 6.000 euro .Procedura prowadzona jest przez pracownika Referatu Inwestycyjnego i Gospodarki Komunalnej, który w zakresie swoich czynności ma zapisaną odpowiedzialność merytoryczną za dany zakres inwestycyjny.

		2. Bieżący nadzór nad realizacją procedur sprawuje Sekretarz Gminy i Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej.

		§ 5. Procedury realizowane są w następujących etapach.

		1. Sporządzenie harmonogramu realizacji inwestycji, akceptacja kierownika referatu z potwierdzeniem parafą na oryginale i przekazanie do Skarbnika Gminy.

		2. Wykonanie dokumentacji projektowej pozwalającej na realizacje inwestycji i oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia.

	a) w przypadku możliwości udzielenia zamówienia na wykonanie dokumentacji bez stosowania ustawy „Prawo zamówień publicznych",

	• przedłożenie przez Wykonawcę oferty cenowej na wykonanie dokumentacji,

	• wynegocjowanie wynagrodzenia wykonawcy i przygotowanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej,

	• podpisanie umowy przez wójta gminy przy kontrasygnacie skarbnika gminy z wykonawcą,

	• przyjęcie opracowanej przez wykonawcę dokumentacji i sporządzenie protokołu odbioru,

	• przyjęcie faktur od wykonawcy oraz ich opisanie z potwierdzeniem pod względem merytorycznym przez kierownika referatu,

	• przekazanie faktury do referatu Fn i potwierdzenie przez Kierownika Referatu Finansowego przekazania w rejestrze faktur,

	b) w przypadku konieczności udzielenia zamówienia na wykonanie dokumentacji po przeprowadzeniu przetargu zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i uregulowaniami zawartymi z Regulaminie udzielania zamówień publicznych,

	• przygotowanie materiałów w zakresie przedmiotu zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej,

	• uczestnictwo w pracach komisji przetargowej zgodnie z zarządzeniem Wójta powołującym komisję przetargową,

	• podpisanie umowy przez wójta gminy przy kontrasygnacie skarbnika gminy z wykonawcą po rozstrzygnięciu przetargu,

	• przyjęcie opracowanej przez wykonawcę dokumentacji i sporządzenie protokołu odbioru,

	• przyjęcie faktur od wykonawcy oraz ich opisanie z potwierdzeniem pod względem merytorycznym przez kierownika referatu,

	• przekazanie faktury do referatu Fn i potwierdzenie przez Kierownika Referatu Finansowego przekazania podpisem w rejestrze faktur,

		3. Rozpoczęcie, realizacja i zakończenie inwestycji.

	a) w przypadku możliwości udzielenia zamówienia na wykonanie inwestycji bez stosowania ustawy „Prawo zamówień publicznych",

	• przedłożenie przez Wykonawcę oferty cenowej bądź kosztorysu ofertowego na wykonanie inwestycji,

	• wynegocjowanie wynagrodzenia wykonawcy i przygotowanie umowy na wykonanie inwestycji,

	• podpisanie umowy przez wójta gminy przy kontrasygnacie skarbnika gminy z wykonawcą,

	• ewentualne przygotowanie umowy na sprawowanie nadzoru inwestorskiego w kolejności postępowania jak wyżej,

	• protokolarne przekazanie placu budowy,

	• przyjęcie faktur od wykonawcy i od inspektora nadzoru w przypadku jego powołania oraz ich opisanie z potwierdzeniem pod względem merytorycznym przez kierownika referatu w trakcie realizacji robót, przekazanie faktur do referatu Fn,

	• zgłoszenie odbioru wykonanych robót przez wykonawcę, ustalenie terminu odbioru przez inwestora, udział w czynnościach odbiorowych, sporządzenie protokołu odbioru inwestycji przez inwestora przy udziale wszystkich stron postępowania, w tym inspektora nadzoru w dwóch egzemplarzach, jeden dla wykonawcy, jeden dla inwestora,

	• przyjęcie od wykonawcy faktury końcowej za wykonanie robót z jej opisaniem, potwierdzeniem przez kierownika referatu pod względem merytorycznym,

	• przekazanie faktury do referatu Fn i potwierdzenie przekazania podpisem w rejestrze faktur,

	• wystawienie druku przyjęcia środka trwałego OT w dwóch egzemplarzach, jeden dla referatu Fn, jeden dla referatu IGK,

	b) w przypadku konieczności udzielenia zamówienia na wykonanie inwestycji po przeprowadzeniu przetargu zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych",

	• przygotowanie materiałów w zakresie przedmiotu zamówienia na wykonanie inwestycji

	• uczestnictwo w pracach komisji przetargowej,

	• podpisanie umowy przez wójta gminy przy kontrasygnacie skarbnika gminy z wykonawcą po rozstrzygnięciu przetargu,

	• ewentualne przygotowanie umowy na sprawowanie nadzoru inwestorskiego w kolejności postępowania jak wyżej bądź w trybie bezprzetargowym,

	• protokolarne przekazanie placu budowy,

	• przyjęcie faktur od wykonawcy i od inspektora nadzoru w przypadku jego powołania oraz ich opisanie z potwierdzeniem pod względem merytorycznym przez kierownika referatu w trakcie realizacji robót, przekazanie faktur do referatu Finansowego

	• zgłoszenie odbioru wykonanych robót przez wykonawcę, ustalenie terminu odbioru przez inwestora, udział w czynnościach odbiorowych, sporządzenie protokołu odbioru inwestycji przez inwestora przy udziale wszystkich stron postępowania, w tym inspektora nadzoru w dwóch egzemplarzach, jeden dla wykonawcy, jeden dla inwestora,

	• przyjęcie od wykonawcy faktury końcowej za wykonanie robót z jej opisaniem, potwierdzeniem przez kierownika referatu pod względem merytorycznym,

	• przekazanie faktury do referatu Finansowego i potwierdzenie przekazania podpisem w rejestrze faktur,

	• wystawienie druku przyjęcia środka trwałego OT w dwóch egzemplarzach, jeden dla referatu Finansowego, jeden dla referatu Inwestycyjnego i Gospodarki Komunalnej,

		§ 6. Przygotowanie wszelkich umów obejmuje także ocenę pod względem formalnym przez Radcę Prawnego

		§ 7.1. W przypadku inwestycji skomplikowanej tzn. o dużych rozmiarach bądź dużej wartości, Wójt przed rozpoczęciem inwestycji może przeprowadzić procedurę wyłonienia wykonawcy na pełnienie obowiązków inwestora zastępczego lub inżyniera projektu, który wykonuje czynności związane z prowadzeniem inwestycji w imieniu inwestora w zakresie na wykonania dokumentacji projektowej i wykonawstwa robót budowlanych zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych".

		2. W przypadku posiadania przez inwestora dokumentacji projektowej wykonuje czynności związane z prowadzeniem inwestycji w jego imieniu w zakresie wykonawstwa budowlanego na warunkach określonych w umowie.

		3. Inwestor zastępczy bądź inżynier projektu wykonuje swoją funkcję przy czynnym udziale inwestora, to jest osoby wyznaczonej przez Wójta, będącej pracownikiem Referatu Inwestycyjnego i Gospodarki Komunalnej.

		§ 8. Ustala się wzory niżej wymienionych dokumentów, stanowiące poszczególne załączniki do niniejszego zarządzenia:

	- druk protokołu odbioru- załącznik nr 1,

	- druk przekazania placu budowy- załącznik nr 2,

	- druk przyjęcia środka trwałego OT – załącznik nr 3.

		§ 9. Cała dokumentacja związana z realizacją inwestycji gromadzona jest i przechowywana przez czas realizacji inwestycji oraz przez okres roku od jej zakończenia w referacie IGK, a następnie przekazywana do archiwum zakładowego w uzgodnionym z prowadzącym archiwum terminie. Terminy przechowywania określają przepisy Instrukcji Kancelaryjnej.

		§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ostróda
Gustaw Marek Brzezin
























										Załącznik nr 1

PROTOKÓŁ

Spisany dnia ............................. z odbioru .....................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
Komisja zwołana przez ..........................................................................................................pismem nr ......................................
z dnia............................Inwestor.....................................................................................................................................................
Skład komisji:
	Przewodniczący                    

.................................................................................................................................................................................
	         Członkowie:
1)  ....................................................................................................................................................................................
2)  .................................................................................................................................................................................... 3)  ....................................................................................................................................................................................
4)  ....................................................................................................................................................................................
       W obecności
1)  ....................................................................................................................................................................................
2)  ....................................................................................................................................................................................
3)  ....................................................................................................................................................................................
4)  ....................................................................................................................................................................................
W wyniku przedłożonej dokumentacji i oględzin wykazanych robót jako zgodnych z dokument. i z zapisami w dzienniku budowy przedłożonych dokumentami, jak:
	1)  ....................................................................................................................................................................................
	2)  ....................................................................................................................................................................................
	3)  ....................................................................................................................................................................................
oraz na podstawie zapisu w dzienniku budowy tom .................................... str. ........................... z dnia......................................
o zgodności wykonanych robót z umową, dokumentacją techniczną i sztuką budowlaną Komisja postanowiła przyjąć wykonanie roboty od wykonawcy .................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................
okres gwarancyjny trwa od...........................................................do dnia.......................................................................................

WYSZCZEGÓLNIENIE PRZYJĘTYCH ROBÓT

Lp.
RODZAJ ROBÓT

jedn.
Ilość
Wartość
1




2




3




4




5




6




7




8




9




10





Roboty wykonane od dnia ......................................................................................... do dnia .......................................................
zgodnie z zapisami w dzienniku budowy ......................................................................................................................................
Umowny termin rozpoczęcia budowy ...........................................................................................................................................
Umowny termin zakończenia budowy ..........................................................................................................................................
Wysokość kary umownej za zwłokę .............................................................................................................................................
sumy umownej, co stanowi zł .......................................................................................................................................................
Wyliczanie obniżenia wartości wykonanych robót za usterki trwałe ............................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Wysokość sumy należnej za wykonane roboty .............................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................


Komisja stwierdza, że ................................................................................................................................. nadaje się do odbioru
i użytku i że przyjmuje je od wykonawcy ......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ .................................................
i przekazuje .............................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................z dniem .......................................................
Wnioski i zastrzeżenia ...................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

na tym protokół ten został zakończony i po przeczytaniu podpisany.


		Uczestniczący w odbiorze					Przewodniczący komisji
	...................................................................................................                   ..........................................................................

...................................................................................................                                   Członkowie Komisji
...................................................................................................		

1) ......................................................................
2) ......................................................................
3) ......................................................................

































									Załącznik nr 2


Protokół przekazania placu budowy wykonawcy

Dnia ..................................................... dla budowy ..................................................................................................
na terenie ....................................................................................................................................................................
przedstawiciel strony przekazującej ..........................................................................................................................
st. inspektor nadzoru ..................................................................................................................................................
w obecności przedstawiciela Biura Projektów ...........................................................................................................
................................................................ po zapoznaniu się z warunkami terenowymi wprowadził przedstawiciela
strony przejmującej .................................................................................................................................................... wykonawcę robót............................................................................................................................. na teren budowy
przekazał plac budowy.
	Charakter budowy: ..............................................................................................................................................
	Warunki terenowe:

- ukształtowanie terenu .................................................................................................. ....................................
- jako stały punkt wysokościowy, reper. - przyjęto: ...........................................................................................
  ...........................................................................................................................................................................
- rodzaj gruntu zaliczanego do kateg. .................... na podstawie: .....................................................................
  ............................................................................................................................................................................
- dopuszczalne obciążenie gruntu: ................................ kg/cm2 na podstawie ...................................................
  ............................................................................................................................................................................
- istniejące przeszkody na terenie projektowej budowy zlecone wykonawcy do usunięcia: ..............................
  ............................................................................................................................................................................
3.     Uzbrojenie terenu:
      	- woda doprowadzona od: ...................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................
	- kanalizacja doprowadzona od: ..........................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................
	- sieć elektryczna ............................................................. doprowadzona od: ....................................................
	- inne dane i szczegóły: .......................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................
4. 	Warunki dla urządzenia placu budowy: ..............................................................................................................
	- możliwości wykorzystania istniejących pomieszczeń ......................................................................................
  ............................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................
	- możliwość zakwaterowania załogi ...................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................
	- istniejące drogi i dojazdy kołowe i koleje (liść i ich stan) ................................................................................
  ............................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................
	- urządzenia, obiekty, drzewostan przekazane wykonawcy w dozór ..................................................................
  ............................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................
Jednocześnie przedstawicielowi wykonawcy przekazano w dozór ...........................................................................
	- plan przekazanego terenu .................................................................................................................................
	- szkic terenu z naniesionym uzbrojeniem ..........................................................................................................
	- zaświadczenia - jeśli teren nieuzbrojony:
Przedmiot zaświadczenia
Data
Wystawca

























Strony zgłosiły następujące zastrzeżenia: .................................................................................................................. ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Przedstawiciel wykonawcy zastrzeżeń nie zgłosił i przejął plac budowy w posiadanie.
Kierownik budowy ..................................................................................................... złożył deklarację i zgłoszenie 
o rozpoczęciu budowy ................................................................................................................................................




         Przekazujący			Obecny przy przekazaniu			       Przejmujący

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





















































										załącznik nr 3




Pieczątka
Przyjęcie środka trwałego
OT
Symbol
KRŚT
Nr inwentarzowy
Nazwa Środka






Miejsce użytkowania
Dostawca - Wykonawca
Dostawca
Nr i data odbioru
Zaewidencjonowano w książce środków trwałych
na str. ......
poz.  ...................


Wartość nabycia - wytworzenia

Koszty



Data
Podpis
Stopa %
umorzenia
Uwagi
Przyjęcie przez komórkę finansową
Data



Podpis



