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1. INFORMACJE PODSTAWOWE 
1.1. Definicje 

POIiŚ – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko; 

CUPT - Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT), pełniące rolę Instytucji WdraŜającej,  
zostało utworzone na mocy Zarządzenia Nr 5 Ministra Transportu z dnia 29 marca 2007 roku. 
Statutowym przedmiotem działalności Centrum Unijnych Projektów Transportowych jest wdraŜanie 
programów i projektów rozwoju infrastruktury transportowej, w szczególności programów i projektów 
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w okresie programowania 2007–2013 

FIDIC – Międzynarodowa Federacja InŜynierów Konsultantów; 

Warunki Kontraktowe  – standardowe dokumenty kontraktowe opracowane przez FIDIC: Warunki 
kontraktowe dla Budowy dla robót inŜynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego 
– 4. wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 r. w tłumaczeniu SIDIR; 

Projekt  – w rozumieniu art. 5 ust. 9 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 
2006r. Nr 227, poz. 1658) oznacza przedsięwzięcie realizowane w ramach programu operacyjnego 
na podstawie umowy o dofinansowanie, zawieranej pomiędzy Beneficjentem a instytucją 
wdraŜającą;  

Dokumentacja Projektowa  – oznacza dokumentację techniczną budowlaną oraz wykonawczą 
łącznie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, na podstawie której będą realizowane 
Roboty objęte Projektem, a takŜe Studium Wykonalności, zawierające m. innymi planowane do 
osiągnięcia wskaźniki rezultatu i produktu. 

InŜynier Kontraktu/In Ŝynier  – oznacza Wykonawcę wyłonionego przez Zamawiającego na 
podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, aby świadczyć usługi InŜyniera 
opisane w niniejszej SIWZ; 

Zamawiaj ący  – oznacza Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, podmiot odpowiedzialny za 
realizację Projektu, przeprowadzanie przetargów i podpisywanie Kontraktów na ich realizację; 

ZIU- I – Zespół ds. Inwestycji Unijnych, oznacza Jednostk ę Realizuj ącą Projekt z ramienia 
Zamawiaj ącego , współpracującą z InŜynierem Kontraktu i Wykonawcą Robót, odpowiedzialną za 
realizację Projektu; 

Kierownik Projektu - wyznaczona przez Zamawiającego osoba odpowiedzialna za zarządzanie 
Projektem, oznacza  równieŜ osobę kierującą i koordynującą działania zespołu ZIU-I -  (pełniącą 
funkcję  Kierownika ZIU – I),  

Umowa  – oznacza umowę zawartą pomiędzy Zamawiającym a InŜynierem Kontraktu w wyniku 
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

Wykonawca Robót  – oznacza podmiot wykonujący roboty budowlane, objęte Projektem; 

Kontrakt na roboty  – oznacza umowę na roboty budowlane i wszystkie dokumenty, stanowiące jej 
integralną część, zawartą w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Przebudowa  falochronu wschodniego w Świnoujściu”; 

Roboty  - oznacza trwałe lub tymczasowe prace, które mają być wykonane w ramach Projektu; 

Monitorowanie  – oznacza proces systematycznego zbierania i analizowania wiarygodnych 
informacji finansowych i statystycznych dotyczących wdraŜania Projektu, którego celem jest 
zapewnienie zgodności realizacji Projektu z wcześniej zatwierdzonymi załoŜeniami realizacji; 
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Instytucja Wdra Ŝająca – oznacza Centrum Unijnych Projektów Transportowych, z siedzibą w  
Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17; 

Wniosek o płatno ść – wniosek przygotowany przez Wykonawcę, kierowany następnie  przez 
Zamawiającego  do Centrum Unijnych Projektów Transportowych w celu dokonania okresowych 
płatności na rzecz Beneficjenta. Płatności te umoŜliwiają zwrot kosztów faktycznie poniesionych 
przez beneficjenta i refundowanych przez POIiŚ; 

Świadectwo płatno ści  – oznacza świadectwo płatności w rozumieniu postanowień Klauzuli 14.3 
Warunków Kontraktowych dla budowy; 

Wskaźniki  – miara celów, jakie mają zostać osiągnięte w wyniku realizacji Projektu, 
zaangaŜowanych zasobów, uzyskanych produktów, efektów oraz innych zmiennych; 

Zamówienie – umowy odpłatne, zawierane między Zamawiającym a Wykonawcą, których 
przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Obejmują jednostki sektora finansów 
publicznych, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby 
prawne utworzone w celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, nie mającym 
charakteru przemysłowego ani handlowego. 

1.2. Nazwa Projektu : 

Przebudowa Falochronu Wschodniego w Świnoujściu 

1.3. Kraj Beneficjenta: 

Rzeczpospolita Polska 

1.4. Zamawiaj ący  

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie 

1.5. Strony zaanga Ŝowane w projekt: 
− Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 

Warszawa 
− Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Infrastruktury, Departament Funduszy Strukturalnych 

00-928, Warszawa, Chałubińskiego 4/6  
− Instytucja WdraŜająca: Centrum Unijnych Projektów Transportowych ul. Bonifraterska 17,  
      00 - 203 Warszawa tel. +48  22 246 05 00, fax +48  22  246 05 01, e-mail    

projekty@cupt.gov.pl  
− Zamawiający / Beneficjent: Dyrektor Urzędu w Szczecinie, Plac Batorego 4, 70-207 

Szczecin, tel. +48 91 433 – 95 – 98, fax. +48 91 434 – 46 – 56, e-mail: 
sekretariat@ums.gov.pl 

− Jednostka Realizująca Projekt – Urząd Morski w Szczecinie, Zespół ds. Inwestycji Unijnych 
pn. Przebudowa Falochronu Wschodniego, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, tel/fax 
+48 091 4403-374 

 

1.6. Informacje o Projekcie 

Projekt zlokalizowany jest na terenie województwa zachodniopomorskiego, w świnoujskim 
powiecie grodzkim, na terenie Morskiego Portu w Świnoujściu.   



SIWZ, Część III – Opis przedmiotu zamówienia 

Nazwa zamówienia: Pełnienie funkcji InŜyniera Kontraktu  na zad. Przebudowa falochronu wschodniego w Świnoujściu 5 

Kontrakt na roboty przewiduje, Ŝe Wykonawca zorganizuje zaplecze InŜyniera Kontraktu składające 
się z niezbędnych pomieszczeń biurowych i instalacji.    

Zaplecze InŜyniera Kontraktu stanowić będą fabrycznie nowe: 

1) 3 kontenery biurowe, kaŜdy o powierzchni uŜytkowej 18 m², kaŜdy wyposaŜony w wewnętrzną 
instalację elektryczną oraz grzejnik elektryczny o mocy ok. 2 kW,  

2) 1 kontener sanitarny (WC, umywalka) ze zbiornikiem na nieczystości, 

3) przyłącze elektryczne  prądu zmiennego 230 V, moc przyłącza 8 kW, 

4) przyłącze wodne ø 32 mm, 

5) przyłącze telefoniczne i faksowe  -2 osobne numery, internet o przepustowości min. 512 kB/s. 

Utrzymanie w/w zaplecza, koszty eksploatacji i wyposaŜenia zaplecza naleŜy do InŜyniera 
Kontraktu. 

W ramach projektu realizowane będą następujące usługi: 

− Usługi InŜyniera Kontraktu, a w ramach tych usług prace podwodne ekipy nurkowej, 
kontrolującej przebieg realizacji inwestycji. 

 
Inwestycja realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 
2007-2013. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu: 2011 r.  plus 1 rok Okresu 
Zgłaszania Wad oraz dwa lata Okresu Gwarancji (łącznie 3 lata). Ponadto InŜynier jest 
zobowiązany do współpracy z Zamawiającym w sprawach rozliczeń finansowych oraz w sprawach 
technicznych po upływie okresu gwarancji, o ile wystąpi taka potrzeba, a takŜe przez 5 lat po 
zakończeniu Projektu, w zakresie wynikającym z wymogów unijnych. 

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę ubezpieczeń skarpy zachodniej istniejącego falochronu 
umoŜliwiającą utrzymanie budowli w dobrym (bezpiecznym) stanie technicznym i zabezpieczenie jej 
przed lokalnymi awariami, a nawet katastrofą budowlaną. 

W wyniku realizacji Projektu zostanie przebudowane i trwale zabezpieczone przed erozją oraz 

osuwiskami 1 477 m zachodniej skarpy istniejącego falochronu wschodniego. 

1.7. Zakres robót 

W ramach Kontraktu na Roboty, nadzorowanego przez InŜyniera Kontraktu, będą prowadzone 
następujące roboty: 

 RRoobboottyy  pprrzzyy  cczzęęśśccii  ppooddwwooddnneejj  sskkaarrppyy  zzaacchhooddnniieejj,,  ww  sskkłłaadd  kkttóórryycchh  wwcchhooddzzii::  
• zabezpieczenie minerskie prac, 
• czerpanie gruntu z głębokości do -15,20 m kat. I-II z załadowaniem na szalandę i 

odwozem na odległość 15,5 km na pole „D”, 
• wykonanie podwodnego narzutu kamiennego luzem o masie kamienia W50% 2,5kg z 

obiektu pływającego z wyładunkiem mechanicznym (narzut pod materace gabionowe 
poniŜej rzędnej -4,40 ppm na odcinku od II ostrogi do nasady falochronu) – pod kontrolą 
nurków. Transport sprzętu i materiału. 

• wykonanie podwodnego narzutu kamiennego luzem o masie kamienia W50% 38kg z 
obiektu pływającego z wyładunkiem mechanicznym (narzut  poniŜej rzędnej -4,40 ppm w 
III części odcinka między I a II ostrogą falochronu) – pod kontrolą nurków. Transport 
sprzętu i materiału. 

• wykonanie podwodnego narzutu kamiennego luzem o masie kamienia W50% 64 kg z 
obiektu pływającego z wyładunkiem mechanicznym (narzut poniŜej rzędnej -4,40 ppm w II 
części odcinka między I a II ostrogą falochronu ) – pod kontrolą nurków. Transport sprzętu 
i materiału. 
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• wykonanie podwodnego narzutu kamiennego luzem o masie kamienia W50% 90 kg z 
obiektu pływającego z wyładunkiem mechanicznym (narzut poniŜej rzędnej -4,40 ppm w 
części głowicowej oraz I części odcinka między I a II ostrogą falochronu) – pod kontrolą 
nurków. Transport sprzętu i materiału. 

• wykonanie podwodnego narzutu kamiennego luzem o masie kamienia W50% 112 kg z 
obiektu pływającego z wyładunkiem mechanicznym (narzut powyŜej górnej krawędzi 
skarpy -4,40 ppm na odcinku od II ostrogi do nasady falochronu) – pod kontrolą nurków. 
Transport sprzętu i materiału. 

• wykonanie podwodnego narzutu kamiennego luzem o masie kamienia W50% 900 kg z 
obiektu pływającego z wyładunkiem mechanicznym (narzut powyŜej górnej krawędzi 
skarpy -4,40 ppm w części głowicowej falochronu oraz I części odcinka między I a II 
ostrogą falochronu) – pod kontrolą nurków. Transport sprzętu i materiału. 

• wykonanie podwodnego narzutu kamiennego luzem o masie kamienia W50% 640 kg z 
obiektu pływającego z wyładunkiem mechanicznym (narzut powyŜej górnej krawędzi 
skarpy -4,40 ppm w II części odcinka między I a II ostrogą falochronu) – pod kontrolą 
nurków. Transport sprzętu i materiału. 

• wykonanie podwodnego narzutu kamiennego luzem o masie kamienia W50% 380 kg z 
obiektu pływającego z wyładunkiem mechanicznym (narzut powyŜej górnej krawędzi 
skarpy -4,40 ppm w części między I a II ostrogą falochronu) – pod kontrolą nurków. 
Transport sprzętu i materiału. 

• podczyszczenie skarpy podwodnej z bloków i głazów kamiennych, ze szkła, drewna, opon 
samochodowych, elementów umocnienia faszynowego, elementów metalowych  w strefie 
ubezpieczenia materacem gabionowym. Współpraca zespołu nurków przy wykonywaniu 
robót. 

• przesortowanie wydobytego urobku w celu wydzielenia materiałów przeznaczonych na 
wysypisko. Odholowanie przesortowanych odpadów na miejsce rozładunku oraz transport 
na wysypisko w Świnoujściu-Przytorze. Koszt składowania odpadów na wysypisko śmieci 
w Świnoujściu –Przytorze.  

• współpraca zespołu nurków przy wykonywaniu robót. 
• formowanie materaców gabionowych, podczepienie geowłókniny i wypełnienie materiałem 

kamiennym. 
• układanie pod wodą materacy gabionowych, połączenie ich w całość przy współpracy 

zespołu nurków przy wykonywaniu robót. Transport sprzętu i materiałów w miejsce 
wbudowania  

• współpraca zespołów nurków dla potrzeb obsługi słuŜb technicznych inwestora – kontrola 
jakości robót, odbiór poszczególnych etapów robót, odbiór końcowy. 

• wykonanie dwóch pomiarów kontrolnych (profil na długości 1,5 km) w trakcie trwania 
zabudowy wyboju. 

• wykonanie 60 pomiarów kontrolnych – przekrojów poprzecznych, powykonawczych po 
wykonaniu zadania. 

RRoobboottyy  rreemmoonnttoowwee  nnaaddwwooddnneejj  cczzęęśśccii  sskkaarrppyy  zzaacchhooddnniieejj  ffaalloocchhrroonnuu  wwsscchhooddnniieeggoo,,  nnaa  kkttóórree  sskkłłaaddaajjąą  

ssiięę::  
• czyszczenie powierzchni betonowych przez strumieniowanie wodne wysokociśnieniowe - 

przygotowanie powierzchni nadwodnej falochronu pod remont. 
• rozbiórka wykładzin skarp z bruku w miejscu zapadlisk. 
• betonowanie zapadlisk w części nadwodnej falochronu mieszanką betonową B-30 

hydrotechniczną. 
• wykonanie bruku z kamienia naturalnego na skarpach ze 100% wykorzystaniem kamienia 

z rozbieranej skarpy - ułoŜenie bruku na betonowanych zapadliskach skarpy. 
• wykonanie spoinowania bruków kamiennych. 
 

1.8. Źródła Finansowania  

Projekt będzie finansowany z następujących źródeł: 
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− środki UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – około 42% 
− środki własne Zamawiającego, pochodzące z BudŜetu Państwa – około 58% 
 

1.9. ZałoŜenia i ryzyka 
 

1) ZałoŜenia stanowiące podstawę interwencji w odniesieniu do Projektu 
a) środki finansowe przeznaczone na realizację Kontraktu na Roboty będą dostępne w 

zakładanym czasie i w ilości zapewniającej płynność finansowania inwestycji, 
b) terminowe rozpoczęcie robót przez Wykonawcę Robót, 
c) właściwa współpraca pomiędzy InŜynierem, Zamawiającym i Wykonawcą Robót oraz 

wszystkimi innymi podmiotami zaangaŜowanymi w realizację Kontraktu na Roboty. 
 

2) Ryzyka 
a) błędy w dokumentacji projektowej 
b) występowanie pozostałości materiałów wybuchowych i chemicznych, 
c) znaleziska archeologiczne 
d) występowanie długotrwałych okresów warunków atmosferycznych uniemoŜliwiających 

prowadzenie robót  
e) opóźnienia robót w stosunku do załoŜonego harmonogramu,  
f) siła wyŜsza 

 
InŜynier musi wziąć po uwagę powyŜsze ryzyka składając ofertę i proponując cenę ofertową (z 
wyjątkiem ryzyka z pkt. f), gdyŜ zaistniałe okoliczności wskazane jako ryzyko, nie będą stanowiły 
podstaw do zmiany umowy. 
 
2. CELE UMOWY I OCZEKIWANE WYNIKI 
 
2.1. Cel ogólny 

Celem ogólnym jest pomyślna realizacja Kontraktu na Roboty opisanego w pkt. 1.6. i 1.7., przy 
spełnieniu wymagań POIiŚ i innych zaangaŜowanych w realizację Projektu instytucji. W tym celu 
InŜynier Kontraktu musi ściśle  współpracować z wyznaczonym  personelem Zamawiającego.  

2.2. Cele szczegółowe 

Celem głównym niniejszej umowy z InŜynierem jest ustanowienie efektywnego nadzoru nad 
realizacją Kontraktu na Roboty, zapewniającego prawidłowe wykonanie wszystkich zadań objętych 
Umową i uzyskanie zaplanowanych efektów uŜytkowych i finansowych, przy zachowaniu w 
maksymalnym stopniu ochrony środowiska w trakcie prowadzenia robót budowlanych i późniejszej 
eksploatacji  obiektu. 

1) W szczególności nadzór InŜyniera nad realizacją Kontraktu na Roboty powinien zapewnić: 
a) efektywną kontrolę wykonania Robót, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia              

i harmonogramem realizacji Kontraktu na Roboty, ze szczególnym uwzględnieniem 
faktu, Ŝe zamówienie obejmuje głownie roboty podwodne, 

b) zgodną z Planem Jakości jakość Robót i dostaw, 
c) dyscyplinę wydatkowania środków finansowych, 
d) zakończenie Robót w wyznaczonym terminie i przy nie przekroczonym budŜecie, 
e) przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu robót przez Organ Nadzoru Budowlanego bez 

zastrzeŜeń. 
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2) Zamawiający oczekuje, Ŝe cele te InŜynier osiągnie poprzez: 
a) administrowanie i zarządzanie Kontraktem na Roboty, w szczególności w zakresie 

Zmian i Roszczeń kontraktowych, 
b) monitorowanie postępu prac pod względem rzeczowym i finansowym, 
c) zapewnienie kompleksowego i profesjonalnego nadzoru inwestorskiego nad Robotami, 
d) zapewnienie zgodności realizacji Kontraktu z polskim prawem budowlanym oraz 

wydanymi decyzjami administracyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru 
Natura 2000, 

e) skuteczne wyegzekwowanie od Wykonawcy Robót spełnienia wymagań dotyczących 
jakości stosowanych materiałów i wykonanych Robót, 

f) rzetelny obmiar wykonanych Robót oraz wbudowanych materiałów, stanowiący 
podstawę do ustalenia płatności dla Wykonawcy, 

g) zapewnienie zgodności realizacji Kontraktu na Roboty z dokumentacją projektową oraz 
warunkami Kontraktowymi, 

h) nadzór na odbiorami robót 
i) właściwe rozliczenie Kontraktu na Roboty 
j) właściwy nadzór w okresie zgłaszania wad, konsekwentne wyegzekwowanie 

obowiązków od Wykonawcy. 
 
3. ZAKRES USŁUG  
3.1. Informacje ogólne 

Przedmiotem usług InŜyniera będzie wykonywanie czynności przypisanych InŜynierowi w związku z 
realizacją Projektu „Przebudowa Falochronu Wschodniego w Świnoujściu”, zgodnie z: 

• Warunkami Kontraktowymi FIDIC dla Budowy dla robót inŜynieryjno – budowlanych 
projektowanych przez Zamawiającego, trzecie wydanie angielsko-polskie niezmienione z 
2008 r. w tłumaczeniu SIDIR pierwszego wydania z 1999 r.,  

• Warunkami Szczególnymi do ww. Warunków Ogólnych, ustalonymi przez Zamawiającego 
dla tego Projektu, 

• czynnościami określonymi  w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i 
wynikającymi z aktualnych przepisów ustawy Prawo budowlane. 

3.2. Odpowiedzialno ść 

InŜynier Kontraktu jest odpowiedzialny za nadzór nad realizacją Kontraktu na Roboty zgodnie z 
Umową od dnia rozpoczęcia jej realizacji określonego w § 4 ust. 1 Aktu Umowy (część II SIWZ) do 
zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu Końcowego. InŜynier odpowiada za prawidłowe 
wykonywanie zobowiązań wynikających z Umowy zgodnie z jej warunkami. 

3.3. Ogólne obowi ązki In Ŝyniera Kontraktu 

Rola i zakres odpowiedzialności InŜyniera: 

1) Pełnienie funkcji InŜyniera zgodnie z warunkami, o których mowa w pkt. 3.1. 
2) Prowadzenie pełnego nadzoru inwestorskiego nad robotami zgodnie z wymaganiami 

polskiego Prawa Budowlanego i pozostałymi przepisami wykonawczymi,  
3) Przygotowanie dokumentów niezbędnych do prowadzenia Kontraktu na Roboty, 
4) Bezstronne i obiektywne uczestniczenie w realizacji procesu inwestycyjnego, 
5) Uczestnictwo w mediacjach w sporach, 
6) Wspieranie działań Jednostki Realizującej Projekt z ramienia Zamawiającego (ZIU-I). 
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3.4. Szczegółowy zakres zada ń InŜyniera Kontraktu 

InŜynier będzie pełnić swe obowiązki na podstawie Umowy zawartej z Zamawiającym, zgodnie z 
wymogami odpowiednich Warunków Kontraktowych FIDIC, polskim prawem, ściśle współpracując z 
Zamawiającym i stosując się do jego zaleceń. 

Przedstawiony poni Ŝej wykaz głównych zada ń InŜyniera Kontraktu nie wyklucza 
wykonywania wszystkich innych czynno ści i zada ń, które b ędą konieczne wg uznania 
InŜyniera i Zamawiaj ącego,  do prawidłowej realizacji Kontraktu na Roboty oraz 
zabezpieczenia interesów Zamawiaj ącego, zgodnie z obowi ązującym prawem. 

Do głównych zadań InŜyniera Kontraktu będzie naleŜało: 

3.4.1. Przez cały czas trwania umowy 
1) Zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynacja swojej 

działalności z wymaganiami Zamawiającego, 
2) Analizowanie wszelkich zmian w dokumentacji projektowej a takŜe celowości wykonania 

nieprzewidzianych robót, które mogą okazać się niezbędne lub poŜądane, podczas lub po 
wykonaniu prac budowlanych, 

3) Współpraca z Zamawiającym we wszystkich działaniach związanych z wdroŜeniem i 
realizacją Kontraktu na Roboty. 

3.4.2. Na etapie poprzedzającym budowę 
1) Zweryfikowanie Dokumentacji Projektowej dostarczonej przez Zamawiającego w celu 

sprawdzenia wzajemnej zgodności i kompletności poszczególnych elementów składających 
się na tę Dokumentację. 

2) Przeprowadzenie inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia i porównania stanu 
istniejącego z Dokumentacją Projektową. 

3) Szczegółowa analiza oferty przetargowej Wykonawcy Robót oraz Kontraktu na Roboty. 
4) Wskazanie ewentualnych rozbieŜności w dostarczonej Dokumentacji Projektowej i w 

Kontrakcie na Roboty, zaproponowanie rozwiązań mających na celu uniknięcie 
potencjalnych sporów, 

5) Sprawdzenie posiadania i prawidłowości sporządzenia przez Wykonawcę wymaganych w 
Kontrakcie na Roboty ubezpieczeń i gwarancji oraz przekazanie tych dokumentów 
Zamawiającemu 

3.4.3. Na etapie budowy 
1) Przekazanie placu budowy Wykonawcy Robót, 
2) Przekazanie Wykonawcy Robót zarejestrowanego Dziennika Budowy wraz z wypełnioną 

kartą tytułową i wpisami o podjęciu funkcji nadzoru inwestorskiego,  
3) Sprawdzenie prawidłowości wytyczenia osi głównych budowy, 
4) Sporządzenie i przekazanie Wykonawcy Robót zatwierdzonego przez Zamawiającego wzoru 

raportu o postępie prac, 
5) Sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu planów rzeczowo-finansowych realizacji 

inwestycji, aktualizowanych w okresach kwartalnych, 
6) Powiadomienie właściwych Organów Nadzoru Budowlanego o zamiarze rozpoczęcia Robót 

przez Wykonawcę Robót, stosownie do decyzji o pozwoleniu na budowę, Wydanie 
powiadomienia o Dacie Rozpoczęcia Robót oraz powiadomienie Zamawiającego o 
rozpoczęciu działań przez Wykonawcę Robót, 

7) Zatwierdzenie przestawionych przez Wykonawcę Robót dokumentów: harmonogramu, opisu 
metodologii, Planu zagospodarowania Placu Budowy, Planu zapewnienia Jakości, Planu 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, Planu Bezpieczeństwa śeglugi. 

8) Przeprowadzenie przeglądu podwodnej zachodniej skarpy falochronu wschodniego przez 
ekipę nurkową Wykonawcy, w celu ustalenia jej obecnego stanu technicznego 
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(wyjściowego), oraz zakresu ewentualnych róŜnic  w stosunku do Dokumentacji Projektowej 
oraz Przedmiaru Robót, stanowiącego podstawę do rozliczania prowadzonych robót. 

9) Zgłaszanie Zamawiającemu zapotrzebowania na pobyt projektantów na budowie  w związku 
z pełnieniem nadzoru autorskiego,  

10) Zapewnienie nadzoru archeologicznego nad prowadzeniem prac w przypadku wystąpienia 
takiej konieczności, 

11) Zapewnienie stałej kontroli podwodnej wszelkich elementów technologicznych robót przez 
niezaleŜną od Wykonawcy Robót ekipę nurkową, w celu potwierdzenia spełnienia wymogów 
jakościowych  wynikających z Kontraktu na Roboty oraz ilości faktycznie wykonanych Robót. 

12) Informowanie Zamawiającego o ewentualnych wadach Dokumentacji Projektowej w trakcie 
wykonywania kontraktu na Roboty w terminach umoŜliwiających ich usunięcie przez Biuro 
Projektowe bez opóźnienia terminu zakończenia robót. 

13) Zatwierdzenie materiałów budowlanych pod względem ilościowym i jakościowym 
przewidzianych przez Wykonawcę Robót do wbudowania, kontrola dokumentów jakości, 
deklaracji zgodności i certyfikatów, zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

14) Kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc 
składowania po zakończeniu Robót, 

15) Kontrola pracy ekipy nurkowej zatrudnionej przez Wykonawcę Robót podczas realizacji prac 
podwodnych, 

16) Kontrola zapewnienia przez Wykonawcę naleŜytego poziomu ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa robót, 

17) Nadzór nad postępem wykonywania Robót w ramach Kontraktu na Roboty pod względem 
technicznym, jakościowym, finansowym, organizacyjnym, formalnym i zgodności z 
harmonogramem, 

18) Personel InŜyniera powinien być obecny na Placu Budowy i przebywać tam tak długo, jak 
długo prowadzone są roboty (jak tego wymaga skuteczność nadzoru). W czasie 
kaŜdorazowego pobytu na terenie budowy Inspektor nadzoru ma obowiązek dokonania 
przeglądu dziennika Budowy w ramach pełnionego nadzoru inwestorskiego  nad realizacją 
Robót. 

19) Sprawdzanie wykonania Robót i powiadomienie Wykonawcy robót o wykrytych wadach oraz 
poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawcę, a takŜe ustalenie rodzaju i zakresu 
koniecznych do wykonania robót poprawkowych, 

20) Codzienne administrowanie i zarządzanie Kontraktem na Roboty w zakresie monitorowania 
postępu prac zgodnie ze wskaźnikami zawartymi w dokumentacji Projektu, a takŜe w 
Umowie o dofinansowanie, we współpracy z Zamawiającym, 

21) Składanie Raportów z postępów prac zgodnie z wymaganiami Zamawiającego z 
uwzględnieniem zasad monitorowania wymaganych przez Instytucję WdraŜającą i 
Finansująca Projekt, Identyfikacja i kontrola ryzyka, przygotowanie propozycji działań 
naprawczych w celu łagodzenia wszelkich niekorzystnych zmian dotyczących jakości, 
kosztów i terminów realizacji Kontraktu na Roboty, 

22) Udział we wszelkich Kontrolach inwestycji oraz przygotowywanie i udostępnianie 
niezbędnych danych dot. Projektu, wymaganych przez Organa Kontrolne, 

23) Informowanie Zamawiającego o wszystkich występujących problemach oraz problemach 
przewidywanych i o podejmowanych działaniach zapobiegawczych lub/i naprawczych dla ich 
przezwycięŜenia, 

24) Przeprowadzanie z Wykonawcą Robót odbiorów Robót ulegających zakryciu lub 
zanikających oraz uczestnictwo w odbiorach Robót oraz odbiorze końcowym, 
dokonywanych w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego, 
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25) Ocena i weryfikacja propozycji robót dodatkowych i zamiennych przedstawionych przez 
Wykonawcę Robót pod względem zasadności ich wykonania oraz w zakresie rzeczowym i 
finansowym, 

26) Akceptacja przejściowych i końcowych oświadczeń Wykonawcy Robót o wykonaniu robót i 
przygotowanie odpowiednich Świadectw Płatności, 

27) Prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji Kontraktu na Roboty, w ilości 
niezbędnej do udokumentowania wszystkich technologicznych etapów budowy, w formie  
zdjęć cyfrowych. Zdjęcia te winny być szczegółowo opisane (z automatycznym datownikiem) 
i zarchiwizowane w formacie cyfrowym (nośnik DVD lub CD), 

28) Nadzór na montaŜem i utrzymaniem w naleŜytym stanie tablic informacyjnych, a takŜe 
współpraca z Zamawiającym w działaniach związanych z promocją Projektu, a takŜe firmą 
reklamową, wskazaną przez Zamawiającego, 

29) Organizowanie okresowych spotkań na miejscu budowy z udziałem przedstawicieli 
Zamawiającego (nie rzadziej niŜ co miesiąc), sporządzanie protokołów w z tych spotkań i 
przekazywanie ich wszystkim uczestnikom spotkania, 

30) Udzielanie Wykonawcy Robót pomocy w zakresie uzyskiwania wszelkich koniecznych 
dokumentów i pozwoleń, 

31) Zapobieganie ewentualnym roszczeniom Wykonawcy robót, w miarę moŜliwości 
doprowadzanie do polubownego rozwiązywania sporów z Wykonawcą Robót, 

32) Udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich, wynikłych 
podczas realizacji Kontraktu na Roboty, 

33) Wstrzymywanie Robót prowadzonych w sposób zagraŜający bezpieczeństwu lub niezgodnie 
z wymaganiami Kontraktu na Roboty, 

34) Udział w procedurze Komisji Rozjemczej, zgodnie z wymaganiami Warunków Kontraktu 
35) Dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę Robót Placu Budowy w przypadku 

wypowiedzenia Kontraktu na Roboty, 
36) Rozliczenie Kontraktu na Roboty w przypadku jego wypowiedzenia, 
37) Sprawdzenie wymaganej dokumentacji i oświadczeń Wykonawcy Robót w celu 

przygotowania zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, zgodnie z 
wymogami ustawy Prawo Budowlane, 

38) Przegląd kompletnej dokumentacji powykonawczej, jej zatwierdzenie, a następnie 
dostarczenie w formie ustalonej z Zamawiającym, 

39) Obsługa dokumentacyjna przejmowania Robót zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC, 
przygotowanie Świadectwa Przejęcia Robót. 

3.4.4. Na etapie po zakończeniu Robót 
1) Przygotowanie dokumentów do sporządzenia dowodów OT, poświadczenie Rozliczenia 

Końcowego, rekomendowanie zwrotu gwarancji wykonania,  
2) Sporządzenie we współpracy z Zamawiającym Sprawozdania Końcowego z realizacji 

Kontraktu na Roboty, 
3) Udział w przeglądach gwarancyjnych, wynikających z Karty Gwarancyjnej, stanowiącej 

załącznik nr 3 do Aktu Umowy, zawartej z Wykonawcą Robót. 
4) Wystawienie Świadectwa Przejęcia, Świadectwa Wykonania i Końcowego Świadectwa 

płatności.  
5) Współpraca z Zamawiającym w sprawach rozliczeń finansowych oraz w sprawach 

technicznych po upływie okresu gwarancji, o ile wystąpi taka potrzeba, a takŜe przez 5 lat po 
zakończeniu Projektu, w zakresie wynikającym z wymogów unijnych. 

4. RAPORTY 

InŜynier zobowiązany jest do składania następujących Raportów dotyczących czynności InŜyniera i 
realizacji Kontraktu na Roboty: 
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− Raport Otwarcia 
− Raporty Miesięczne 
− Raporty Kwartalne, 
− Raporty Roczne, 
− Raport Zakończenia, 
− Raport Końcowy, 
− a takŜe inne Raporty, jeśli  będą wymagane obowiązującymi i zaktualizowanymi w okresie 

realizacji inwestycji wytycznymi dot. POIiŚ. 
 

Dostarczane przez InŜyniera Raporty winny spełniać wymagania określone przez procedury             
i wytyczne dotyczące POIiŚ. Wszystkie Raporty podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 
Zamawiający ma prawo do przyjęcia bądź odrzucenia Raportu.  
Raporty miesięczne, kwartalne i roczne dotyczą okresów kalendarzowych. 

KaŜdy Raport powinien zaczynać się częścią ogólną, taka samą dla wszystkich Raportów. W tej 
części powinny być przedstawione ogólne informacje o Kontrakcie na Roboty i Umowie InŜyniera, 
daty kluczowe realizacji Kontraktu na Roboty i Umowy z InŜynierem. 

Przedstawiony zakres i częstotliwość składania Raportów mogą zmieniać się jako rezultat 
specjalnych ustaleń pomiędzy Stronami oraz jako rezultat zmiany wymogów Instytucji 
Zarządzającej, które są uaktualniane, i nie będzie to traktowane jako zmiana Umowy. 

4.1. Wymagania szczegółowe  
 
1) Raport Otwarcia 

Musi  być opracowany i przekazany Zamawiającemu w terminie 30 dni od daty podpisania Umowy i 
powinien zawierać, co najmniej następujące informacje: 

a) Przedstawiać opisy stron biorących udział w realizacji Projektu, zatrudniony personel, 
kluczowe daty realizacji Kontraktu na Roboty, 

b) Aktualne uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanym dla 
inspektorów nadzoru oraz zaświadczenia wydane przez właściwą izbę samorządu 
zawodowego poświadczających wpis na listę członków wraz z terminem waŜności 

c) Sprawozdanie z własnych działań InŜyniera, prace przygotowawcze, rozkład pracy 
specjalistów w całym okresie trwania umowy, podział zadań, potrzeby w zakresie 
zatrudnienia specjalistów krótkoterminowych, 

d) Wyniki przeprowadzonej analizy Dokumentacji Projektowej, Przedmiaru i Specyfikacji 
Technicznych Wykonywania i Odbioru Robót. 

e) Niezbędne według uznania załączniki. 

 
2) Raporty Miesi ęczne 

Raporty te są podstawą do wypłaty wynagrodzenia za pracę InŜyniera i stanowią równieŜ rozlicznie 
jego działalności. Muszą być opracowane i przekazane Zamawiającemu do 15 dnia kaŜdego 
miesiąca po okresie sprawozdawczym. Podstawą sporządzenia Raportów są Raporty Wykonawcy 
Robót.  

Płatności będą dokonane tylko po tym, jak Raporty zostaną zatwierdzone przez Zamawiającego.  

 Raporty miesięczne powinny zawierać co najmniej następujące informacje: 

a) O postępie robót budowlanych w zakresie rzeczowym i finansowym, a takŜe w ujęciu 
procentowym, w stosunku do harmonogramu sporządzonego przez Wykonawcę Robót, 
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zatwierdzonego przez Zamawiającego. Wykaz robót rozpoczętych i zakończonych oraz 
będących w toku (narastająco),  

b) O pracach podwodnych ekipy nurkowej InŜyniera Kontraktu, 
c) O działaniach i decyzjach podjętych przez InŜyniera, a takŜe o planach na kolejny miesiąc 

realizacji inwestycji, 
d) Opis odchyleń od planu finansowego i rzeczowego. Prognoza daty zakończenia Robót. 

Udział i zakres prac ewentualnych podwykonawców. Informacje o BHP na budowie, 
przeprowadzonych kontrolach jakości materiałów i wykonanych robót. RóŜnice w zakresie 
rzeczowym wynikające z wykonanych obmiarów robót w stosunku do przedmiarów i 
Dokumentacji Projektowej. Występujące trudności i podjęte środki zaradcze, 

e) Występujące zagroŜenia terminu zakończenia Kontraktu na Roboty, w tym równieŜ 
zagroŜenia dot. terminów cząstkowych (w okresach kwartalnych), 

f) O nieprawidłowościach w zakresie wykorzystania środków POIiŚ, w tym informacje o 
kwalifikowalności i niekwalifikowalności robót i kosztów, 

g) O ewentualnych robotach dodatkowych, 
h) O zewnętrznych kontrolach budowy, 
i) Dokumentacje fotograficzną (cyfrową) z postępu Robót. 
 

3) Raporty Kwartalne (co 3 miesi ące) 

Muszą być opracowane i przekazane Zamawiającemu do 20 dnia kaŜdego miesiąca po 
zakończeniu 3 miesięcznego okresu, którego dotyczą. Wszelkie dane na temat realizacji Kontraktu, 
wydatków, wykonania poszczególnych Robót w Raporcie powinny być przedstawione w ujęciu 
kwartalnym. 

Raporty te są podstawą do oceny postępu w okresach kwartalnych w stosunku do zatwierdzonego 
harmonogramu  robót i mogą stanowić podstawę, w uzasadnionych przypadkach do podjęcia 
decyzji o naliczeniu Wykonawcy cząstkowych kar umownych za opóźnienie w realizacji Robót. 

Muszą one zawierać w szczególności opis powstałych na budowie zagroŜeń, podjętych interwencji 
oraz reakcji Wykonawcy na wydane przez InŜyniera Kontraktu zalecenia.  

Raporty Kwartalne winny zawierać ponadto, co najmniej: 

a) Opis działań i decyzji podjętych przez InŜyniera i plany na przyszłość 
b) Podsumowanie Robót, rozliczenie finansowe i rzeczowe Robót, 
c) Sprawozdanie zbiorcze  z wykonanych przez ekipę nurkową kontrolnych prac podwodnych, 
d) Zaktualizowany haromonogram robót i przepływów finansowych przedłoŜony przez 

Wykonawcę Robót, 
e) Opisy powstałych na budowie zagroŜeń i podjęte działania prewencyjne oraz sposoby ich 

unikania w przyszłości, 
f) Informacja o wdroŜonych przez Wykonawcę działaniach zapobiegawczych, 
g) Informacja o kwalifikowalności Robót i wydatków, 
h) Porównanie rzeczywistego zaawansowania robót z zatwierdzonym harmonogramem  Robót. 

  
4) Raporty Roczne 

Muszą być opracowane i przekazane Zamawiającemu w terminie 7 dni od zakończenia okresu, 
którego Raport dotyczy. 

Raport winien być poprzedzony krótkim wstępem podsumowującym rok realizacji Umowy, Kontraktu 
na Roboty i przedstawiającym problemy i osiągnięcia (postęp w realizacji Kontraktu) podczas 
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całego roku realizacji. Wszelkie dane na temat realizacji Kontraktu, wydatków, wykonania 
poszczególnych robót w raporcie powinny być przedstawione w ujęciu rocznym.  

Ponadto Raporty powinny zawierać, co najmniej następujące informacje (lecz nie ograniczać się do 
nich): 

a) Krótkie podsumowanie prac wykonanych przez Wykonawcę Robót podczas okresu 
sprawozdawczego,  

b) Prezentacje rzeczowego i finansowego stanu zaawansowania Kontraktu na Roboty, 
c) Przyczyny róŜnic (jeśli występują) pomiędzy rzeczowym i finansowym postępem w realizacji 

projektu, wyjaśnienie przyczyn opóźnień  (jeśli występują),  
d)  Zweryfikowana przewidywana wartość końcowego kosztu Kontraktu na Roboty, 
e) Zaktualizowane harmonogramy robót i przepływów finansowych przedłoŜonych przez 

Wykonawcę robót budowlanych,  
f) Informację o napotkanych problemach technicznych, prawnych itp. i podjętych działaniach i 

środkach zaradczych mających na celu ich przezwycięŜenie, 
g) Zestawienie kontroli wykonanych przez InŜyniera, przez ekipę nurkową InŜyniera Kontraktu 

oraz zestawienie kontroli wykonanych przez instytucje zewnętrzne, z podaniem terminu 
przeprowadzenia kontroli, nazwisk kontrolerów i tematyki kontroli przeprowadzonych w 
okresie sprawozdawczym, 

h) Ocenę wykonania zaleceń pokontrolnych, 
i) Plan pracy InŜyniera dla następnego okresu raportowania. 

 
5) Raport Zako ńczenia 
 

Musi być opracowany i przekazany Zamawiającemu do 30 dni po finansowym Rozliczeniu po 
Ukończeniu realizacji Kontraktu na Roboty i wydaniu odpowiedniego Świadectwa Płatności. 
Zatwierdzenie przez Zamawiającego Raportu Zakończenia z realizacji Umowy i Kontraktu  na 
Roboty, stanowić będzie podstawę do wypłacenia pozostałej części wynagrodzenia naleŜnej   
InŜynierowi Kontraktu oraz uznania przez Zamawiającego zamówienia za naleŜycie wykonane.  
Wykonanie zamówienia i uznanie zamówienia za naleŜycie wykonane nastąpi poprzez 
podpisanie przez Zamawiającego bez zastrzeŜeń Raportu Zakończenia  z wykonania Umowy. 

 

Raport powinien zawierać (lecz nie ograniczać się do): 

a) Opis działań własnych InŜyniera, podsumowanie głównych działań i decyzji podjętych przez 
InŜyniera w okresie realizacji Kontraktu na Roboty, z informacją dot. pracy personelu 
InŜyniera oraz ekipy nurkowej zatrudnionej przez InŜyniera. 

b) Kopię Świadectwa Przejęcia Robót, 
c) Zweryfikowaną dokumentacje powykonawczą, 
d) Kompletną analizę końcowych kosztów Robót, 
e) Raporty z odbiorów technicznych poszczególnych odcinków Robót – łączących przekroje 

charakterystyczne  przez konstrukcję falochronu. 
f) Szczegóły dotyczące wszystkich pozwoleń wymaganych dla wykonania Robót, 
g) Informacja dotycząca bezpieczeństwa na placu budowy, 
h) Ocena jakości wykonanych prac i wbudowanych materiałów, wraz z dokumentami 

poświadczającymi spełnienie wymagań jakościowych, 
i) Szczegóły dotyczące napotkanych trudności technicznych i sposoby ich rozwiązania,  
j) Ocenę silnych i słabych punktów w dokumentacji kontraktowej i Dokumentacji Projektowej 

wraz z sugestiami ulepszeń dla przyszłych kontraktów, 
k) Pełna dokumentacja fotograficzna z realizacji Robót dla Kontraktu na Roboty. 
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6) Raport Ko ńcowy 

Musi być opracowany i przekazany Zamawiającemu po zakończeniu Okresu Gwarancji. Winien 
zawierać pełne i obszerne podsumowanie wykonywanych czynności podczas realizacji Umowy i 
Kontraktu na Roboty, krytyczną analizę wszystkich waŜniejszych problemów, jak równieŜ 
proponowane zalecenia dla przyszłych działań o podobnym charakterze. 

Zatwierdzenie przez Zamawiającego Raportu Końcowego z realizacji Umowy i Kontraktu  na 
Roboty, stanowić będzie podstawę do zwolnienia pozostałej części zabezpieczenia naleŜytego 
wykonania Umowy. 

Raport Ko ńcowy b ędzie opracowany i przekazany Zamawiaj ącemu w terminie 14 dni po 
zakończeniu Okresu Gwarancji. 

4.2. Składanie i zatwierdzanie raportów 
a) Raporty będą składane w dwóch  drukowanych egzemplarzach w języku polskim do Zespołu 

ds. Inwestycji  Unijnych pn. Przebudowa Falochronu Wschodniego w Świnoujściu oraz 
dodatkowo w wersji elektronicznej. 

b) Raporty będą przygotowane w formacie uzgodnionym z Zamawiającym, a strony tytułowe 
będą wyraźnie informować, Ŝe Umowa jest finansowana  ze środków POIi Ś, zgodnie z 
zasadami promocji Projektów finansowanych ze środków UE. 

c) Wszystkie Raporty będą zatwierdzone przez Zamawiającego. W ciągu 14 dni od otrzymania 
Raportu Zamawiający powiadomi InŜyniera o jego przyjęciu lub odrzuceniu. W przypadku 
Raportu Zakończenia termin ten wynosi 3 miesiące. Błędy w Raportach wykazane przez 
Zamawiającego muszą być usunięte przez inŜyniera w ciągu 7 dni roboczych. 

d) Forma i zawarto ść oraz terminy wykonania Raportów musz ą być zgodne z wymogami 
Zamawiaj ącego oraz Instytucji Wdra Ŝającej. 

e) Zamawiający moŜe wyznaczyć inny zakres, sposób i terminy sporządzenia Raportów. 

W przypadku wprowadzenia przez Instytucje WdraŜającą lub inną kompetentną w tym temacie 
Instytucję obligatoryjnego oprogramowania np. do sporządzania Raportów lub sprawozdań, InŜynier 
Kontraktu będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji zgodnie z tym oprogramowaniem. 

Szczegółowy sposób przekazywania Raportów określony zostanie przez Zamawiającego po 
podpisaniu Umowy. 

 
5. MONITORING I OCENA 
5.1. Kryteria oceny 

Usługi InŜyniera Kontraktu będą oceniane pod kątem terminowości i rzetelności wypełnianych 
obowiązków oraz angaŜowania sił i środków zgodnie z zawartą Umową, a efekty jego pracy będą 
oceniane biorąc pod uwagę: 

a) Podjęcie wszelkich działań zmierzających do realizacji Robót zgodnie z przyjętymi 
harmonogramami Kontraktu na Roboty, 

b) Rzeczowy i finansowy postęp Robót zawartych w Kontrakcie na Roboty – procent 
zakończonych Robót w stosunku do wartości Kontraktu na Roboty, 

c) Terminy przedkładania Raportów, 
d) Zakończenie Robót ze spełnieniem załoŜeń i wymagań technicznych, 
e) Terminowe rozliczenie Kontraktu na Roboty w zakresie rzeczowym i finansowym. 
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5.2. Wymagania szczególne 

Monitoring będzie prowadzony przez Zamawiającego. Do monitorowania uprawnione są równieŜ 
jednostki uczestniczące w finansowaniu i kontroli wydatkowania środków finansowych. Monitoring 
będzie prowadzony zgodnie z procedurami POIiŚ. 

6. PERSONEL INśYNIERA 
6.1. Zespół In Ŝyniera  

Wykonawca musi zapewnić wysoko wykwalifikowany personel zdolny do administrowania 
Kontraktem na Roboty wg Warunków Kontraktowych dla budowy dla robót inŜynieryjno-
budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, czwarte wydanie angielsko-polskie 
niezmienione z 2008 r. w tłumaczeniu SIDIR pierwszego wydania z 1999 r. oraz sprawowania 
nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego Prawa budowlanego. 

Minimalne wymagania dotyczące personelu kluczowego przedstawiono w punkcie 8.2.2 Instrukcji 
dla Wykonawców.  

Wykonawca musi zapewnić swojemu zespołowi specjalistów i inspektorów nadzoru niezbędne 
wsparcie i pomoc techniczną innych specjalistów, którzy mogą być potrzebni do poprawnej realizacji 
tej Umowy i Kontraktu na Roboty (np. Inspektor nadzoru – roboty elektryczne, kosztorysant, 
geodeta, radca prawny, specjalista ppoŜ., specjalista bhp, nadzór archeologiczny, itp.) 

InŜynier powinien ocenić swoje ogólne potrzeby i zatrudnić zespół wystarczający do wykonania 
wszystkich obowiązków wymienionych w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

6.2. Czas pracy zespołu In Ŝyniera 

Czas pracy biura InŜyniera w dni robocze: od godz. 7.30 do 15.30.  Czas pracy zespołu InŜyniera 
musi być skorelowany z czasem pracy Wykonawcy Kontraktu na Roboty, lecz nie dłuŜej niŜ do 
godz. 22.00   

6.3. Biuro i sprz ęt InŜyniera 

Zaplecze InŜyniera stanowić będą 3 kontenery biurowe oraz 1 kontener sanitarny wraz ze 
zbiornikiem na nieczystości. Zaplecze dostarczy Wykonawca Robót w ramach realizacji Projektu. 
Lokalizacja biura InŜyniera powinna umoŜliwiać skuteczne wykonywanie zadań. 

Biuro będzie wyposaŜone w instalację elektryczną, przyłącze wodne, kanalizację, ogrzewanie 
elektryczne, linie telefoniczną, faks i oraz przyłącze internetowe. Pełne koszty biura (wraz z 
opłatami za media i połączenia telefoniczne) będą pokryte przez InŜyniera.  

Koszty pełnego ubezpieczenia lokalu i wyposaŜenia od ognia i kradzieŜy, zostaną poniesione przez 
InŜyniera (ewentualnie stanowić będą składową czynszu najmu). 

Wszystkie dokumenty związane z wykonywaniem Przedmiotu Zamówienia, InŜynier jest 
zobowiązany przechowywać w biurze, o którym mowa powyŜej. 

śaden sprzęt nie moŜe być zakupiony w imieniu Zamawiającego jako część Umowy na usługi ani 
scedowany na Zamawiającego po wykonaniu Umowy. 

7. WZAJEMNE RELACJE POMI ĘDZY ZAMAWIAJ ĄCYM A INśYNIEREM 
1) InŜynier jest odpowiedzialny za prawidłowy nadzór nad przebiegiem realizacji Kontraktu na 

Roboty, zgodnie z warunkami Umowy oraz obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki 
budowlanej.   

2) InŜynier podejmuje decyzje i wydaje polecenia Wykonawcy Robót zgodnie z Warunkami 
Kontraktu oraz obowiązująca etyką zawodową. 
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3) InŜynier będzie niezaleŜny w swych rozstrzygnięciach, jednakŜe w zakresie wszystkich swoich 
obowiązków i odpowiedzialności wyszczególnionych w Zakresie Usług (pkt. 3) będzie on 
podlegał Zamawiającemu i będzie ściśle współpracował z Kierownikiem Projektu. 

4) Kierownik Projektu  jest przedstawicielem Zamawiającego – w procesie realizacji Projektu i 
Umowy z InŜynierem. 

5) InŜynier będzie konsultował decyzje kluczowe dla realizacji Projektu z Kierownikiem Projektu, a 
jeŜeli problem okaŜe się powaŜny, na dodatkowych spotkaniach specjalnych z udziałem 
ekspertów, w tym: członka Komisji Rozjemczej, nadzoru autorskiego, specjalistycznych słuŜb 
Zamawiającego, itp. 

6) Zamawiający będzie podejmować ostateczne decyzje odnośnie zatwierdzenia formularzy 
dokumentów opracowanych przez InŜyniera, wszelkich zmian w harmonogramach rzeczowych i 
finansowych, a takŜe zmian w obrębie Robót. 

7) Zatwierdzającym wszystkie Raporty i propozycje robót dodatkowych przygotowanych przez 
InŜyniera będzie Kierownik Projektu. 

8) Wykonując swoją funkcję InŜynier powinien stworzyć niezbędną strukturę organizacyjną 
odpowiednią do zakresu Umowy. Kierownik Zespołu będzie bezpośrednio kierował ta strukturą. 

 
8. LOGISTYKA I ROZKŁAD W CZASIE 
8.1.  Lokalizacja Projektu 
 
Projekt realizowany będzie w Polsce, w województwie zachodniopomorskim, na terenie Morskiego 
Portu w Świnoujściu, działki nr 1, 59, 2/7 obręb 0011 Warszów, miasto Świnoujście. 

8.2. Okres trwania Umowy 

Usługi InŜyniera będą zrealizowane w okresie określonym w § 4  Aktu Umowy. 
Zamawiający zakłada Ŝe: 
Wszystkie roboty budowlane zawarte Kontrakcie na Roboty będą realizowane tak, Ŝeby ogólny 
okres ich realizacji nie przekroczył dnia 31.12.2011 r. plus trzy lata Gwarancji. Ponadto InŜynier jest 
zobowiązany do współpracy z Zamawiającym w sprawach rozliczeń finansowych oraz w sprawach 
technicznych po upływie okresu gwarancji, o ile wystąpi taka potrzeba, a takŜe przez 5 lat po 
zakończeniu Projektu, w zakresie wynikającym z wymogów unijnych. 
 
8.3. Okres Zgłaszania Wad i Okres Gwarancyjny 
 
Okres gwarancyjny wynosi 36 miesięcy, a w tym Okres Zgłaszania Wad 12 miesięcy, liczony będzie 
od daty wydania Świadectwa Przejęcia. W okresie tym przewidziany jest nadzór na usuwaniem 
wszelkich usterek w Robotach, jeŜeli takie wystąpią, zgodnie z warunkami zawartymi w Kontrakcie 
na Roboty. W tym czasie InŜynier Kontraktu będzie wykonywał swoje prace wg ustaleń 
poczynionych z Zamawiającym.  
 
9. PROMOCJA  PROJEKTU 
 
InŜynier będzie współpracował z zatrudnioną przez Zamawiającego firmą zewnętrzną, które będzie 
się zajmowała promocją Projektu. 
Zasady tej współpracy ustali Zamawiający. 


