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I. Informacje Podstawowe. 

1.1 Miejsce realizacji Projektu 
Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, 
realizowany będzie na terenie gmin: Dzierżoniów, Miejskiej Dzierżoniów, Bielawa, Pieszyce, Niemcza, Piława 
Górna, Walim i Świdnica. Planowany całkowity koszt przedsięwzięcia to ponad 53 mln zł brutto.  

W ramach Projektu realizowanych będzie 21 zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej: 
 Zadanie 1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Kamiennej w Dzierżoniowie, 
 Zadanie 2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla terenu zlokalizowanego przy 

ul. Świdnickiej (w kierunku Świdnicy za Tesco) w Dzierżoniowie, 
 Zadanie 3 Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie byłych zakładów DEFKA w Dzierżoniowie (wymiana 

istniejących sieci) 
 Zadanie 4 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowowiejskiej/Krasickiego w Dzierżoniowie (wymiana 

istniejących sieci) 
 Zadanie 5 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dolnej w Pieszycach, 
 Zadanie 6 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rolnej w Pieszycach 
 Zadanie 7 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej Dolnej w Pieszycach 
 Zadanie 8 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bocznej w Pieszycach 
 Zadanie 9 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nadbrzeżnej w Pieszycach 
 Zadanie 10 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Botwina w Pieszycach 
 Zadanie 11 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hermana w Pieszycach 
 Zadanie 12 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Osiedle Górskie w Pieszycach 
 Zadanie 13 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kopernika w Pieszycach 
 Zadanie 14Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zamkowej i ul. Kuźnickiej w Pieszycach 
 Zadanie 15 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Starej i Okrzei w Pieszycach 
 Zadanie 16 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wysokiej w Bielawie (wymiana istniejących sieci) 
 Zadanie 17 Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Włókniarzy w Bielawie (wymiana istniejących sieci) 
 Zadanie 18 Budowa pompowni ścieków na ul. Wodnej w Bielawie 
 Zadanie 19 Budowa suszarni osadów pościekowych powstających na obszarze obsługiwanym przez WiK Sp. 

z o.o. w Dzierżoniowie i w Bielawie- zadanie przewidziane do realizacji w   oparciu   o   „Warunki   
Kontraktowe   na   Budowę   dla   robót   inżynieryjnych  i  budowlanych  projektowanych  przez  
Zamawiającego"  FIDIC,  4  wydanie  angielsko  -polskie  niezmienione  2008 (tłumaczenie  pierwszego  
wydania,  FIDIC  1999) 

 Zadanie 20 Budowa wodociągu tranzytowego Lubachów-Pieszyce-Dzierżoniów-Bielawa 
 Zadanie 21 Strefowanie sieci – centralny monitoring i sterowanie pracą systemu wodociągowego w 

poszczególnych strefach 
 

Łączny zakres rzeczowy związany z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej na terenie realizacji 
Projektu składa się z zadań inwestycyjnych, które obejmują: budowę sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach 
nieskanalizowanych o łącznej długości 8,4 km, budowę sieci wodociągowej na obszarach niezwodociągowanych 
o łącznej długości 2,1 km, modernizację sieci kanalizacyjnej poprzez przebudowę łącznie 2,8 km kanałów 
sanitarnych grawitacyjnych oraz wybudowanie 83 m kanałów deszczowych w związku z rozdziałem kanalizacji 
ogólnospławnej, budowę pompowni ścieków, budowę odcinka rurociągu tranzytowego wody o długości 6,9 km, 
budowę suszarni osadów ściekowych oraz  budowę centralnego systemu monitoringu i sterowania systemem 
wodociągowym. 
 

 
1.2 Zamawiający. 

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację projektu i upoważnionym do zawarcia Umowy z Wykonawcą jest: 
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie 
Ul. Kilińskiego 25a 
58-200 Dzierżoniów 

 
1.3 Definicje: 

Przedmiot zamówienia – oznacza usługę pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach nadzoru budowlanego 
projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap 
II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności 
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Projekt – oznacza projekt pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu 
dzierżoniowskiego – etap II”, współfinansowany ze środków Funduszu Spójności 
 
Inżynier /Inżynier Kontraktu (Inwestor Zastępczy) – oznacza wykonawcę wyłonionego przez Zamawiającego 
na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie przedmiotu zamówienia. 
 
Umowa – oznacza umowę zawartą pomiędzy Zamawiającym a Inżynierem (zwanym także Inżynierem 
Kontraktu). 
 
Wykonawca robót – oznacza, wykonawcę, który podpisał umowę na roboty budowlane. 
 
umowa – oznacza umowę na roboty budowlane, zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót 
budowlanych, zarządzaną przez Inżyniera, zgodnie z którą będą realizowane roboty budowlane.  
 
PZP – oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień publicznych (tekst jednolity  
Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.). 
 
KC – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2016, poz. 380 ze zm.) 
 
PB – oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2013, poz. 1409 ze zm.) 
 

II. Opis i cel przedsięwzięcia. 

Usługa pełnienia funkcji Inżyniera jest to usługa polegająca na nadzorze oraz zarządzaniu ww. robotami 
budowlanymi. 
Wykonawca wykonywał będzie obowiązki zgodnie z zawartą umową na usługę Inżyniera,  jak również obowiązki 
inspektora nadzoru inwestorskiego i koordynowania czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie 
z przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 
z 2013r. poz. 1409 ze zm.). 
 
Zadanie 1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Kamiennej  
w Dzierżoniowie.  
Zadanie polega na budowie: 
 sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy Ø 200 mm, o długości  około 0,5 km od ul. Wrocławskiej wzdłuż ulicy 

Kamiennej do ul. Armii Krajowej w Dzierżoniowie, 
 sieci wodociągowej o średnicy Ø 225 mm, Ø 160 mm, Ø 110 mm, o długości około 0,5 km od ul. 

Wrocławskiej wzdłuż ulicy Kamiennej do ul. Armii Krajowej w Dzierżoniowie. 
Projektowana kanalizacja i wodociąg prowadzone będą w drogach gminnych i prywatnych na obszarach 
nie skanalizowanych i nie zwodociągowanych. 
Projektowana sieć wodociągowa będzie się włączać do istniejącego wodociągu Ø 225 mm oraz do 
istniejącego wodociągu  Ø 200 mm z rur stalowych przebiegającego w rejonie ul. Armii Krajowej. Na sieci 
zaprojektowano 5 szt. hydrantów nadziemnych o średnicy 80 mm wraz z zasuwami kołnierzowymi o 
średnicy 80 mm, zespół odpowietrzająco – napowietrzający oraz odwodnienie wodociągu Ø 225, Ø 200.  
W każdym węźle nowobudowanej sieci wodociągowej zaprojektowano zasuwy odcinające przepływ wody.  
Włączenie projektowanej kanalizacji sanitarnej do istniejącej sieci kanalizacyjnej zaprojektowano na 
skrzyżowaniu ul. Piaskowej z ul. Armii Krajowej. 
W ramach zadania wykonane zostaną odtworzenia nawierzchni, ogrodzeń, przepustów, zabezpieczenia 
kolizji z istniejącą infrastrukturą.  
 

Zadanie 2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla terenu zlokalizowanego przy ul. 
Świdnickiej (w kierunku Świdnicy za Tesco) w Dzierżoniowie polega na budowie: 
 sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy Ø 200 mm, o długości około 1,1 km na obszarze budownictwa TBS, 

budownictwa jednorodzinnego i usługowego po lewej stronie ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie, 
 sieci wodociągowej o średnicy Ø 160 mm, Ø 110 mm, o długości około 1,6 km na terenie j.w.. 
Projektowana kanalizacja i wodociąg prowadzone będą w drogach gminnych i prywatnych na obszarach nie 
skanalizowanych i nie zwodociągowanych. 
Na sieci zaprojektowano 13 szt. hydrantów nadziemnych o średnicy 80 mm wraz z zasuwami kołnierzowymi o 
średnicy 80 mm. Hydranty zgodnie z przepisami ppoż. zaprojektowano w odległościach do 150 m (mierzonych po 
sieci). W każdym węźle nowobudowanej sieci wodociągowej zaprojektowano zasuwy odcinające przepływ wody.  
Zaprojektowano sieć wodociągową z rur PE-HD SDR17 PN10 Ø110-160 z miejscem włączenia: 
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 do sieci wodociągowej PVC o średnicy 225 mm przebiegającej w ul. Nowowiejskiej,  
 do sieci wodociągowej z rur stalowych o średnicy 200 mm w rejonie ul. Kasztanowej,  
 do sieci wodociągowej z rur stalowych o średnicy 200 mm w rejonie ul. Akacjowej.  
W zakresie projektowania sieci wodociągowej dokonano 2 przekroczeń drogi wojewódzkiej: 
 do działki nr 410 /rejon ul. Kasztanowej/,  
 do działki nr 134/1 /rejon ul. Akacjowej/.  
W miejscu przekroczenia drogi wojewódzkiej oraz w miejscu wpięcia do istniejącego wodociągu w ul. 
Nowowiejskiej zaprojektowano bezwykopowe wykonanie sieci wodociągowej.  
Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przebiega przez tereny, które zgodnie z MPZP są przeznaczone 
pod drogi klasy dojazdowej, lokalnej, zbiorczej i drogi wewnętrzne. Odbiornikiem ścieków prowadzonych przez 
nowoprojektowaną kanalizację sanitarną będzie istniejąca kanalizacja sanitarna Ø300 . 
W ramach zadania wykonane zostaną odtworzenia nawierzchni, ogrodzeń, przepustów, zabezpieczenia kolizji z 
istniejącą infrastrukturą.  
 
Zadanie 3 Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie byłych zakładów DEFKA  
w Dzierżoniowie (wymiana istniejących sieci) polega na rozdziale kanalizacji ogólnospławnej z adaptacją kanału 
ogólnospławnego na deszczowy. 
W ramach zadania wybudowana zostanie nowa kanalizacja sanitarna grawitacyjna: 200 i 160 z PVC-U SN12 
SDR34 o łącznej długości około 0,6 km oraz odcinek kanalizacji deszczowej łączący adaptowany na deszczówkę 
kanał ogólnospławny z istniejącą kanalizacją deszczową. Łączna długość kanałów deszczowych wyniesie 83 m, a 
średnice 160, 200, 315. 
W celu odprowadzenia ścieków z istniejącej zabudowy zaprojektowano przepięcie istniejących przykanalików 
poprzez studnie 400 PVC do projektowanej kanalizacji. W miejscu przepięcia istniejące przyłącza należy 
zaślepić.  
Po przepięciu istniejących przyłączy sanitarnych do nowego kolektora sanitarnego, istniejąca kanalizacja 
ogólnospławna będzie funkcjonować, jako kanalizacja deszczowa. W celu odprowadzenia wód opadowych z 
istniejącej kanalizacji zaprojektowano odcinek nowej kanalizacji deszczowej łączącej obecną kanalizacje 
ogólnospławną z istniejącą kanalizacją deszczową. Ze względu na warunki terenowe zaprojektowano przebudowę 
odcinka istniejącej kanalizacji deszczowej 200 z przepięciem istniejącego wpustu deszczowego oraz 
przykanlików deszczowych.  
W ramach zadania wykonane zostaną odtworzenia nawierzchni, ogrodzeń, przepustów, zabezpieczenia kolizji z 
istniejącą infrastrukturą.  
 
Zadanie 4 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowowiejskiej/Krasickiego w Dzierżoniowie (wymiana 
istniejących sieci) polega na budowie nowej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej po śladzie kanału istniejącego 

400, 200 i 160 z rur PVC-U SN12 SDR34, o łącznej długości około 0,4 km. 

W skrzyżowaniu ul. Mickiewicza i Krasickiego wykonane zostanie przepięcie istniejących kanalizacji 250 /w ul. 

Krasickiego/ oraz 200 zlokalizowanej w ul. Mickiewicza. W celu odprowadzenia ścieków z istniejącej zabudowy 

zaprojektowano przepięcie istniejących przykanalików poprzez studnie 400 PVC do projektowanej kanalizacji. W 
miejscu przepięcia istniejące przyłącza należy zaślepić. Ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzone będą z 
zabudowań poprzez przepięcie istniejących przyłączy do projektowanej kanalizacji sanitarnej.  
W ramach zadania wykonane zostaną odtworzenia nawierzchni, ogrodzeń, przepustów, zabezpieczenia kolizji z 
istniejącą infrastrukturą.  
 
Zadanie 5 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dolnej w Pieszycach, polega na budowie kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjnej na obszarach nieskanalizowanych. 
W ramach budowy kanalizacji sanitarnej, zaprojektowano kanalizację grawitacyjną z rur: 
 200 PVC-U SN12 SDR34 SLW60  

 276x38 kamionka przeciekowa 300 kN, 24 bara   

 160 PVC-U SN12 SDR34 SLW60  
o łącznej długości około 0,27 km. 
Projektowana kanalizacja sanitarna została zlokalizowana głównie w działkach gminnych - drogi gruntowe. 
Odbiornikiem projektowanej kanalizacji jest istniejąca kanalizacja fi 315. 
Przejście projektowanego kanału pod Potokiem Pieszyckim będzie wykonane metodą bezwykopową za pomocą 
rur przeciskowych kamionkowych obustronnie glazurowanych o średnicy 276 x 38 mm. 
W ramach zadania wykonane zostaną odtworzenia nawierzchni, ogrodzeń, przepustów, zabezpieczenia kolizji z 
istniejącą infrastrukturą.  
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Zadanie 6 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rolnej w Pieszycach, polega na budowie kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjnej na obszarach nieskanalizowanych. 
W ramach budowy kanalizacji sanitarnej, zaprojektowano kanalizację grawitacyjną z rur: 

 200 PVC-U SN12 SDR34 SLW60  

 160 PVC-U SN12 SDR34 SLW60  
o łącznej długości około 0,5 km. 
Projektowana kanalizacja sanitarna została zlokalizowana głównie w działkach gminnych - drogi gruntowe, 
włączenie do odbiornika w drodze o nawierzchni asfaltowej i w granicach działek prywatnych - dwa odgałęzienia 
boczne zaprojektowane z wejściem na działki prywatne w celu ominięcia kolizji z rowem otwarty przebiegającym 
bezpośrednio przy granicy posesji. Odbiornikiem projektowanej kanalizacji jest istniejący kolektor sanitarny Ø 315.  
W ramach zadania wykonane zostaną odtworzenia nawierzchni, ogrodzeń, przepustów, zabezpieczenia kolizji z 
istniejącą infrastrukturą.  
 
Zadanie 7 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej Dolnej w Pieszycach, polega na budowie 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na obszarach nieskanalizowanych. 
W ramach budowy kanalizacji sanitarnej, zaprojektowano kanalizację grawitacyjną z rur: 
 200 PVC-U SN12 SDR34 SLW60  

 160 PVC-U SN12 SDR34 SLW60  
o łącznej długości około 0,3 km. 
Projektowana kanalizacja sanitarna została zlokalizowana w działkach gminnych - drogi o nawierzchni asfaltowej, i 
z kostki betonowej oraz na terenie szkoły podstawowej - własności Gminy Pieszyce. Odbiornikiem projektowanej 
kanalizacji jest istniejący kolektor sanitarny Ø 315. 
W ramach zadania wykonane zostaną odtworzenia nawierzchni, ogrodzeń, przepustów, zabezpieczenia kolizji z 
istniejącą infrastrukturą.  
 
Zadanie 8 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bocznej w Pieszycach, polega na budowie kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjnej na obszarach nieskanalizowanych. 
W ramach budowy kanalizacji sanitarnej, zaprojektowano kanalizację grawitacyjną z rur: 

 200 PVC-U SN12 SDR34 SLW60  

 160 PVC-U SN12 SDR34 SLW60  
o łącznej długości około 0,3 km. 
Projektowana kanalizacja sanitarna została zlokalizowana głównie w działkach gminnych - drogi asfaltowa. 
Wyjątkiem jest działka: nr 337/14 - zaprojektowana sieć kanalizacji sanitarnej na odcinku S1-S5 po działce 
prywatnej umożliwi wykonanie odgałęzień bocznych do budynków jednorodzinnych zlokalizowanych za 
przedmiotową działką. Odbiornikiem projektowanej kanalizacji jest istniejący kolektor sanitarny Ø 315. 
W ramach zadania wykonane zostaną odtworzenia nawierzchni, ogrodzeń, przepustów, zabezpieczenia kolizji z 
istniejącą infrastrukturą.  
 
Zadanie 9 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nadbrzeżnej w Pieszycach, polega na budowie kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjnej na obszarach nieskanalizowanych. 
W ramach budowy kanalizacji sanitarnej, zaprojektowano kanalizację grawitacyjną z rur: 
 200 PVC-U SN12 SDR34 SLW60  

 160 PVC-U SN12 SDR34 SLW60  
o łącznej długości 146 m. 
Projektowana kanalizacja sanitarna została zlokalizowana w działkach gminnych - drogi o nawierzchni asfaltowej i 
z kostki kamiennej. Odbiornikiem projektowanej kanalizacji jest istniejąca sieć  fi 200. 
W ramach zadania wykonane zostaną odtworzenia nawierzchni, ogrodzeń, przepustów, zabezpieczenia kolizji z 
istniejącą infrastrukturą.  
 
Zadanie 10 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Botwina w Pieszycach, polega na budowie kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjnej na obszarach nieskanalizowanych. 
W ramach budowy kanalizacji sanitarnej, zaprojektowano kanalizację grawitacyjną z rur: 
 200 PVC-U SN12 SDR34 SLW60  

 160 PVC-U SN12 SDR34 SLW60  
o łącznej długości około 0,3 km 
Projektowana kanalizacja sanitarna została zlokalizowana w działkach gminnych - drogi o nawierzchni asfaltowej. 
Odbiornikiem projektowanej kanalizacji jest kanalizacja istniejąca fi 400.  
W ramach zadania wykonane zostaną odtworzenia nawierzchni, ogrodzeń, przepustów, zabezpieczenia kolizji z 
istniejącą infrastrukturą.  
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Zadanie 11 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hermana w Pieszycach, polega na budowie kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjnej na obszarach nieskanalizowanych. 
W ramach budowy kanalizacji sanitarnej, zaprojektowano kanalizację grawitacyjną z rur: 

 200 PVC-U SN12 SDR34 SLW60  

 160 PVC-U SN12 SDR34 SLW60 
o łącznej długości około 0,2 km. 
Projektowana kanalizacja sanitarna została zlokalizowana w działkach gminnych - w pasie drogowym ulicy 
Hermana. Odbiornikiem projektowanej kanalizacji jest kanalizacja istniejąca fi 200. 
W ramach zadania wykonane zostaną odtworzenia nawierzchni, ogrodzeń, przepustów, zabezpieczenia kolizji z 
istniejącą infrastrukturą.  
 
Zadanie 12 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Osiedle Górskie w Pieszycach, polega na budowie 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na obszarach nieskanalizowanych. 
W ramach budowy kanalizacji sanitarnej, zaprojektowano kanalizację grawitacyjną z rur: 

 200 PVC-U SN12 SDR34 SLW60  

 160 PVC-U SN12 SDR34 SLW60  
o łącznej długości około 0,9 km. 
Projektowana kanalizacja sanitarna została zlokalizowana w działkach gminnych - drogi o nawierzchni asfaltowej, 
w drogach powiatowych - drogi o nawierzchni asfaltowej. Odbiornikiem projektowanej kanalizacji jest istniejąca 
kanalizacja fi 400. 
W ramach zadania wykonane zostaną odtworzenia nawierzchni, ogrodzeń, przepustów, zabezpieczenia kolizji z 
istniejącą infrastrukturą.  
 
Zadanie 13 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kopernika w Pieszycach, polega na budowie kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjnej na obszarach nieskanalizowanych. 
W ramach budowy kanalizacji sanitarnej, zaprojektowano kanalizację grawitacyjną z rur: 
 250 PVC-U SN12 SDR34 SLW60 

 200 PVC-U SN12 SDR34 SLW60  

 160 PVC-U SN12 SDR34 SLW60 

 Kamionka 200 przeciskowa 

 Kamionka 250 przeciskowa 
o łącznej długości około 0,9 km. 
Projektowana kanalizacja sanitarna została zlokalizowana głównie w działkach gminnych - drogi asfaltowe. 
Projektowana sieć przebiega również pod dnem Potoku Pieszyckiego. Ze względu na przejście pod potokiem oraz 
zbliżenie do istniejących budynków projektowana sieć kanalizacji sanitarnej na niedługich odcinkach zostanie 
wykonana metodą bezwykopową. Odbiornikiem projektowanej kanalizacji jest istniejący kanał fi 250. 
W ramach zadania wykonane zostaną odtworzenia nawierzchni, ogrodzeń, przepustów, zabezpieczenia kolizji z 
istniejącą infrastrukturą.  
 
Zadanie 14 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zamkowej i ul. Kuźnickiej w Pieszycach, polega na 
budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na obszarach nieskanalizowanych. 
W ramach budowy kanalizacji sanitarnej, zaprojektowano kanalizację grawitacyjną z rur: 

 200 PVC-U SN8 SDR34  

 160 PVC-U  
o łącznej długości około 2,6 km. 
Ścieki zostaną odprowadzone do kolektora kanalizacyjnego fi 315 zlokalizowanego w początkowym odcinku ul. 
Zamkowej. Wpięcie do istniejącego kanału przewidziano poprzez istniejącą studnię. 
W ramach zadania wykonane zostaną odtworzenia nawierzchni, ogrodzeń, przepustów, zabezpieczenia kolizji z 
istniejącą infrastrukturą.  
 
Zadanie 15 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Starej i Okrzei w Pieszycach, polega na budowie 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na obszarach nieskanalizowanych. 
W ramach budowy kanalizacji sanitarnej, zaprojektowano kanalizację grawitacyjną z rur: 
 200 PVC-U SN8 SDR34  

 160 PVC-U SN8 SDR34  
o łącznej długości około 0,4 km. 
Odbiornikiem ścieków dla przedmiotowej sieci jest sieć kanalizacji sanitarnej fi 200, przebiegająca w granicy pasa 
drogowego ul. Świdnickiej w Pieszycach.  



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część III – Opis Przedmiotu Zamówienia  

 

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach nadzoru budowlanego projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na 
terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności 

Str. 8 

W ramach zadania wykonane zostaną odtworzenia nawierzchni, ogrodzeń, przepustów, zabezpieczenia kolizji z 
istniejącą infrastrukturą.  
 
Zadanie 16 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wysokiej w Bielawie (wymiana istniejących sieci), polega na 
budowie nowych kanałów grawitacyjnych, w tym: 
 400 PVC-U SN12 SDR34 SLW60 

 200 PVC-U SN12 SDR34 SLW60 

 160 PVC-U SN12 SDR34 SLW60 
o łącznej długości około 0,5 km. 
W celu odprowadzenia ścieków z istniejącej zabudowy zaprojektowano przepięcie istniejących przykanalików 
poprzez studnie 315, 400 PVC do projektowanej kanalizacji. W miejscu przepięcia istniejące przyłącza należy 
zaślepić. 
Odbiornikiem ścieków dla przedmiotowej sieci jest istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej fi 400. 
W ramach zadania wykonane zostaną odtworzenia nawierzchni, ogrodzeń, przepustów, zabezpieczenia kolizji z 
istniejącą infrastrukturą.  
 
Zadanie 17 Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Włókniarzy w Bielawie (wymiana istniejących sieci) polega 
na budowie nowych kanałów grawitacyjnych, w tym: 
 200 PVC-U SN12 SDR34 SLW60 

 160 PVC-U SN12 SDR34 SLW60 
o łącznej długości około 1,4 km. 
W celu odprowadzenia ścieków z istniejącej zabudowy zaprojektowano przepięcie istniejących przykanalików 
poprzez studnie 400 PVC do projektowanej kanalizacji.W miejscu przepięcia istniejące przyłącza należy zaślepić. 
Ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzone będą z zabudowań poprzez przepięcie istniejących przyłączy do 
projektowanej kanalizacji sanitarnej i odprowadzone do istniejącej kanalizacji 400 oraz 200 w ul. Osiedlowej. 
Z uwagi na gęste uzbrojenie terenu w pobliżu istniejących sieci kanalizacji sanitarnej, część istniejących przyłączy 
przepięto bezpośrednio do projektowanych studni na kolektorze głównym. 
W ramach zadania wykonane zostaną odtworzenia nawierzchni, ogrodzeń, przepustów, zabezpieczenia kolizji z 
istniejącą infrastrukturą.  
 
Zadanie 18 Budowa pompowni ścieków na ul. Wodnej w Bielawie 
W ramach zadania planowana jest budowa pompowni ścieków  przy ul. Wodnej w Bielawie (działka nr 179  Obręb 
0002, Południe, Jednostka Ewidencyjna: 020201_ Bielawa Gmina, Powiat Dzierżoniowski). W ramach budowy 
nowej pompowni przewiduje się rozbiórkę istniejącego budynku nadziemnego (wraz z posadzką), zabudowanego 
na istniejącej pompowni oraz demontaż istniejącego wyposażenia technologicznego pompowni (pompy, 
rurociągów, pomostów, drabin, itp). Nowa pompownia ścieków zostanie zabudowana w miejscu istniejącej, z 
wykorzystaniem istniejącej żelbetowej podziemnej konstrukcji komory. Proponuje się wyburzenie w istniejącej 
pompowni stropu pośredniego oraz komory czerpalnej pompy, pozostawiając żelbetowe dno i płaszcz komory. 
Ponadto inwestycja będzie polegać na: 
 budowie nowej pompowni ścieków o wydajności 10 l/s w miejscu istniejącej, wraz z montażem wyposażenia 

(pomp, rurociągów, armatury, układu zabezpieczająco-sterującego (AKPiA), układu pozwalającego na 
montaż/demontaż pompy, drabinkami i pomostami, systemem wentylacji) 

 budowie studni przepływomierza wraz z wyposażeniem 
 wymianie kanału tłocznego 
 wykonaniu ogrodzenia terenu pompowni 
 wykonaniu nawierzchni wokół pompowni oraz odtworzenie nawierzchni po wykonanych sieciach zewnętrznych 
 wykonaniu nowego zasilania obiektu 
 oświetleniu terenu pompowni  
 montażu anteny oraz włączeniu układu AKPiA w istniejący system monitoringu i sterowania wraz z 

oprogramowaniem, w tym także na innych obiektach WiK. 
 
Zadanie 19. Budowa suszarni osadów pościekowych powstających na obszarze obsługiwanym przez WiK 
Sp. z o.o. w Dzierżoniowie i w Bielawie 
 
Zadanie przewidziane do realizacji w   oparciu   o   „Warunki   Kontraktowe   na   Budowę   dla   robót   
inżynieryjnych  i  budowlanych  projektowanych  przez  Zamawiającego"  FIDIC,  4  wydanie  angielsko  -
polskie  niezmienione  2008 (tłumaczenie  pierwszego  wydania,  FIDIC  1999)   
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Przedmiotem zadania jest  budowa niskotemperaturowej hybrydowej suszarni osadów ściekowych powstających 
na obszarze obsługiwanym przez WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie tj. z oczyszczalni ścieków w Bielawie, 
Dzierżoniowie i Piławie Górnej, zlokalizowanej na terenie oczyszczalni w Bielawie. 
Inwestycja polegać będzie na: 
 likwidacji istniejącej laguny osadowej i jej obwałowań oraz wymianie gruntu pod budynki i budowle 
 budowie hal suszarni z ogrzewaniem podłogowym, wraz z wyposażeniem: przerzucarkami osadu, układem 

wentylacji i wentylatorami 
 budowie magazynu osadu wysuszonego wraz z wyposażeniem 
 budowie skipu załadowczego wraz z wyposażeniem 
 budowie przenośników osadów 
 budowie kotłowni wraz z wyposażeniem: kotłem gazowym, sieciami technologicznymi, pompami, zbiornikami, 

armaturą, wentylacją  
 budowie sieci zewnętrznych łączących nowe i istniejące obiekty, m.in: cieplnych, gazowych, kanalizacji 

deszczowej i sanitarnej, wodociągowej, energetycznej, sygnałowej 
 wykonaniu nawierzchni wokół nowych obiektów oraz powiązaniu z drogami wewnętrznymi istniejącej 

oczyszczalni ścieków i odtworzenie nawierzchni po wykonanych sieciach zewnętrznych 
 dostawie ładowarki, wywrotki, wagi najazdowej 
 budowie układu zasilania w energię elektryczną projektowanych obiektów i urządzeń  
 budowie układu AKPiA z włączeniem w układ istniejącej oczyszczalni ścieków. 
Suszeniu poddawana będzie cała, roczna produkcja osadu pochodząca z 3 oczyszczalni ścieków obsługiwanych 
przez WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie. Wydajność suszarni 5000 – 5500 Mg/rok, przy początkowej zawartości 
suchej masy ok. 25%. Przyjęta technologia suszenia słonecznego zapewnia suszenie osadów do wartości 
końcowej min. 70% suchej masy. Dzięki suszeniu osadów w suszarni hybrydowej w ciągu roku z wilgotnych 
osadów odparowane zostanie 3500 t wody. W wyniku suszenia otrzymany zostanie susz osadowy w postaci 
granulatu (ziarenka wielkości groszku) o zawartości min. 70% s.m. w ilości 1850 t/rok. Ilość wytwarzanego osadu 
po procesie suszenia w stosunku do osadu odwodnionego mechanicznie zmniejszy się zatem 3 - krotnie. 
Uzyskiwany susz będzie przeznaczony do wykorzystania w celach energetycznych. 
Planuje się wywożenie osadów wysuszonych, powstałych na oczyszczalniach ścieków obsługiwanych przez WiK 
Sp. z o.o. w Dzierżoniowie, w tym na oczyszczalniach ścieków w Bielawie i w Dzierżoniowie, do planowanej 
spalarni, mającej powstać we Wrocławiu. Zamawiający prowadzi ustalenia w przedmiotowej kwestii. 
Zamawiający, w związku z planowaną budową suszarni osadów planuje zakupić sprzęt ruchomy: ładowarkę 
teleskopową, wywrotkę i wagę najazdową.  
 
Zadanie 21. Strefowanie sieci – centralny monitoring i sterowanie pracą systemu wodociągowego w 
poszczególnych strefach 
Przedmiotem zadania jest budowa centralnego systemu monitoringu i sterowania systemem wodociągowym - 
strefowanie sieci. Założono maksymalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury pomiarowej zabudowanej na sieci 
oraz zbudowanie nowej, pozwalającej na wykonanie projektu wdrożenia monitoringu dystrybucji i strat wody. 
Inwestycja polegać będzie na: 
 budowie nowych komór wodociągowych  
 montażu armatury regulacyjnej i pomiarowej oraz pozostałej w nowych i istniejących komorach oraz w 

istniejących obiektach WiK Sp. z o.o. 
 doprowadzeniu zasilania do nowoprojektowanej armatury 
 odtworzeniu nawierzchni po wykonanych pracach 
 utworzeniu systemu monitoringu i sterowania oraz komunikacji pomiędzy projektowanymi oraz istniejącymi 

urządzeniami i obiektami WiK Sp. z o.o. 
 opracowaniu oprogramowania – systemu wizualizacji danych i monitoringu oraz modelu matematycznego 

(hydraulicznego) sieci wodociągowych 
 dostawie serwera oraz ekranów. 
W koncepcji opomiarowania i monitorowania przepływów i ciśnień w sieci wodociągowej zaplanowano 7 stref i 20 
podstref pomiarowych. „Podstrefą” nazwano rejony pomiarowe wydzielone z obszarów stref pomiarowych. Taki 
podział wymaga adaptacji starych lub budowy nowych punktów pomiarowych do monitorowania przepływu oraz 
ciśnienia wody w sieci wodociągowej. Łączna ilość punktów pomiarowych wynosi 37 szt. 
Przetworzone dane będą przekazywane sygnałem SMS lub GPRS do centralnej dyspozytorni oraz do pracowników 
odpowiedzialnych za analitykę sieci. Przewiduje się minimum dwa stanowiska do analizy danych: w dyspozytorni 
centralnej i w miejscu pracy analityka sieci wodociągowej.  
Budowa systemu wg tej koncepcji umożliwi niezależną kontrolę i analizę we wszystkich strefach i podstrefach 
pomiarowych – następujących wielkości: 
 zbilansowane okresowo i chwilowe ilości wody wtłoczonej do sieci, 
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 comiesięczną ilość wody wtłoczonej do strefy w odniesieniu do wody sprzedanej. (zdefiniowanie i zawężenie 
obszarów, w których występują największe problemy ze stratami wody), 

 nocne, minimalne rozbiory wody w każdej strefie (są to wyznaczniki rzeczywistych strat wody wywołanych 
nieszczelnościami w sieci), 

 wszelkie anomalie na sieci wodociągowej spowodowane nagłym zwiększonym przepływem chwilowym wody 
lub spadkiem ciśnienia 

 skrócony czas reagowania na awarie i większe prawdopodobieństwo wykrycia kradzieży wody np. na 
hydrantach. (system pozwala samodzielnie ustawić progi alarmowe dla każdego urządzenia pomiarowego 
oddzielnie), 

 analiza dobowych rozbiorów wody w strefach oraz średniego ciśnienia na urządzeniach pomiarowych (analiza 
rozbiorów dobowych bardzo pomaga w wykryciu nowopowstałe niewielkie wycieki na sieci). 

System w sposób znaczny ograniczy obszar poszukiwania strat i przyczyni się do skrócenia czasu reagowania na 
awarie, co w konsekwencji przyczyni się do szybkiego obniżenia strat wody na sieci. 
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. dysponuje wdrożonym systemem klasy GIS do zarządzania majątkiem 
sieciowym przedsiębiorstwa w celu inwentaryzacji posiadanego majątku i tworzenia cyfrowego archiwum 
dokumentów. Od dłuższego czasu trwają prace nad rozbudową bazy GIS. Wspomniane prace będą w dalszym 
ciągu prowadzone.  
 

III. ZAKRES USŁUGI: 

 
1. Usługa Inżyniera Kontraktu powinna zapewnić prawidłowe wykonanie wszystkich robót objętych wszystkimi 

umowami na roboty i uzyskanie zaplanowanych efektów użytkowych, finansowych, przy zachowaniu 
maksymalnej ochrony środowiska w trakcie budowy i eksploatacji. Inżynier Kontraktu winien zagwarantować 
efektywną kontrolę wykonania robót zgodnie z przedmiotem zamówienia, harmonogramami realizacji oraz 
zasadami obowiązującymi dla projektów Funduszu Spójności, jak również zapewnić właściwe wydatkowanie 
środków finansowych oraz jakość robót. 
Inżynier zapewni obecność: 
 Inżyniera rezydenta lub pełnomocnika Inżyniera Rezydenta na terenie budowy - przez cały okres trwania  

umów na  roboty  budowlane,  co  najmniej  raz  w  tygodniu na każdej realizowanej inwestycji,  
 branżowych inspektorów nadzoru - w czasie prowadzonych robót w danej branży, stosownie do potrzeb, 
 eksperta ds. rozliczeń finansowych i raportowania. 

2. Do zakresu obowiązków Inżyniera będzie należało wykonywanie wszystkich zadań wynikających z 
warunków umów na roboty budowlane, a w szczególności: 
a) przed rozpoczęciem robót Inżynier przeprowadzi inspekcję terenu budowy w celu wstępnego 

zapoznania się z zaproponowanymi przez projektanta rozwiązaniami i przebiegiem trasy w terenie. 
Inżynier zidentyfikuje ryzyka i potencjalne problemy, które mogą wystąpić podczas realizacji robót 
budowlano-montażowych, zaproponuje sposoby ich rozwiązania, a wyniki takiej analizy ryzyk i 
sugerowanych rozwiązań zawarte będą w Raporcie Wstępnym. 

b) W trakcie realizacji robót: 
 pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, w szczególności w zakresie określonym w 

Art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2013, poz. 1409 ze zm.), 
 pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego, w szczególności w zakresie określonym w Art. 18 ust. 1 

p.3), 4), 5) oraz ust. 2 ustawy Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2013, poz. 1409 ze zm.), 
 pełnienie funkcji Koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 27 

ustawy Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2013, poz. 1409 ze zm.). 
 zarządzanie finansowe (rozliczenie robót, Świadectwa Płatności, Protokoły Konieczności, etc.), 
 bezstronne i obiektywne uczestnictwo w procesie inwestycyjnym, uczestniczenie w przeglądach i 

odbiorach, 
 mediacja i rozjemstwo w sporach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, 
 wspieranie działań Jednostki Realizującej Projekt (JRP) podczas realizacji robót budowlanych.  

 
3. Do obowiązków Inżyniera należy  ponadto: 

 
1) W zakresie ogólnym: 

Dla wszystkich zadań wchodzących w zakres usługi związanej z pełnieniem funkcji Inżyniera 
Kontraktu, do zadań Inżyniera należało będzie: 
 

 Działanie w imieniu własnym, na rzecz Zamawiającego, przy czym Inżynier nie ma uprawnień do  
wnoszenia poprawek i korygowania umów na roboty budowlane oraz dysponowania środkami 
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przeznaczonymi przez Zamawiającego na finansowanie przedsięwzięcia będącego przedmiotem 
obsługi inwestycyjnej. Nie ma także upoważnienia, bez uprzedniej zgody Zamawiającego, do  
zwolnienia Wykonawcy robót z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z umowy o roboty 
budowlane.  

 
 Wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego i koordynatora czynności inspektorów 

nadzoru inwestorskiego oraz inwestora zastępczego. Nadzór musi być prowadzony przez personel 
Inżyniera posiadający odpowiednie uprawnienia przewidziane ustawą - Prawo budowlane. 
Wymagania stawiane personelowi Inżyniera zawarto w I części SIWZ - IDW. 
 

 Administrowanie, monitorowanie, rozliczanie i zarządzanie w szczególności pod względem  
formalnym i finansowym robotami budowlanymi w sposób zgodny z  umowami, obowiązującymi 
przepisami oraz aktami wykonawczymi, zasadami Funduszu Spójności i wytycznymi Instytucji 
Zarządzającej. 
 

 Współpraca ze wskazanymi pracownikami Zamawiającego i Konsultantami zewnętrznymi w  sposób, 
który zapewni sprawne zrealizowanie przedsięwzięcia w założonym czasie i zgodnie z zaplanowanym 
budżetem. 
   

 Reprezentowanie Zamawiającego wobec Wykonawcy robót budowlanych, wspieranie Zamawiającego   
przy   realizacji  umów na roboty budowlane i przy wykonywaniu zobowiązań wynikających z 
obowiązujących przepisów.   
 

 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 poszczególnych umów na roboty 
budowlane), wraz ze sposobami ich rozwiązywania i/lub działaniami korygującymi mającymi na celu 
usuwanie takich problemów. 
 

 Inżynier będzie na bieżąco sprawdzał uprawnienia i aktualność dokumentów (przynależność do  izby, 
ubezpieczenie) Kierownika Budowy i Kierowników Robót wskazanych w  umowach.  

 
 Występowanie w roli Inżyniera w Okresie Zgłaszania Wad i okresie Rękojmi, egzekwowanie w tym 

okresie usuwania wad i usterek oraz nadzór nad prawidłowym wykonywaniem robót. 
 

 
 Sprawdzenie terminowości i zgodności, w sposób i na zasadach określonych w umowach na roboty 

budowlane: ubezpieczenia robót budowlanych, sprzętu oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej, gwarancji, w razie konieczności również zalecenia naprawcze w przypadku opinii negatywnej 
o przedłożonym ubezpieczeniu. 

 
 Prowadzenie, przechowywanie i archiwizacja korespondencji z podmiotami biorącymi udział w 

realizacji umów na roboty ze szczególnym uwzględnieniem ostrzeżeń, uwag i wniosków kierowanych 
do Wykonawcy mogących być dowodami w razie ewentualnych sporów, roszczeń Wykonawcy, 
katastrof budowlanych, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, wytycznych i innych. itp., 
przy czym językiem korespondencji jest język polski. 

 
 Inżynier będzie na polecenie Zamawiającego w terminach uzgodnionych z Zamawiającym 

przygotowywał, udostępniał i kompletował wszelkie dokumenty dotyczące realizacji robót 
budowlanych, niezbędne dla wszelkich kontroli, jakim będzie podlegał Zamawiający i jeżeli będzie to 
konieczne udzielał, po konsultacji z Zamawiającym, wszelkich niezbędnych wyjaśnień instytucjom 
kontrolującym. 

 
 Przechowywanie - w biurze Inżyniera – otrzymanej od Zamawiającego po jednej kopii  każdej umowy 

na roboty (Inżynier otrzyma kopię po podpisaniu  każdej umowy na roboty). Inżynier otrzyma także 
najszybciej jak to będzie możliwe od Zamawiającego jedną kopię każdego aneksu do umowy na 
roboty (w razie podpisania takiego aneksu). 

 
 Dostarczanie, na wezwanie Zamawiającego, dokumentów oraz informacji dotyczących kwestii 

technicznych Projektu, niezbędnych do sporządzania harmonogramów rzeczowo-finansowych i 
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harmonogramów realizacji robót budowlanych, a także wszystkich innych dokumentów wymaganych 
przez Zamawiającego. 

 
 Udział w krótkoterminowych wyjazdach wynikających ze spotkań i uzgodnień prowadzonych przez 

Zamawiającego z Instytucjami Pośredniczącymi i Instytucją Zarządzającą. Wyjazdy będą się 
odbywały na koszt Wykonawcy. Należy przyjąć, że w ciągu  trwania umowy odbędą się trzy 
jednodniowe wyjazdy. 

 
 Bieżące informowanie Zamawiającego o zaistniałych sporach oraz polubowne rozstrzyganie 

wszelkich sporów powstałych pomiędzy stronami umów na roboty budowlane.  
 
 Weryfikacja składanych przez Wykonawców robót budowlanych projektów umów o podwykonawstwo, 

których przedmiotem są roboty budowlane, oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są 
roboty budowlane, dostawy lub usługi. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany przekazać 
Zamawiającemu opinię o dokumentach otrzymanych od Wykonawcy robót, w terminie 7 dni od dnia 
ich otrzymania. 

 
Dodatkowo, Inżynier będzie zobowiązany w ramach swoich działań uzyskiwać pisemną zgodę 
Zamawiającego przed wykonaniem swoich obowiązków i czynności, w szczególności w zakresie: 
 udostępniania i dysponowania terenem budowy, 
 wydawania pełnomocnictw dla personelu Wykonawcy, 
 zatwierdzania/ zmiany podwykonawców, 
 zatwierdzania materiałów, urządzeń, sposobu wykonywania robót, 
 przedłużenia terminu realizacji robót, 
 odbioru robót, 
 wyceny robót dodatkowych, zamiennych etc., 
 zmian do dokumentacji projektowej, 
 postępowania w zakresie następstw ryzyk i siły wyższej.  

 
Dodatkowo, dla umowy realizowanej  w  oparciu  o  „Warunki Kontraktowe na Budowę dla robót inżynieryjnych 
i budowlanych projektowanych przez Zamawiającego" FIDIC:  
 

 Występowanie w roli Inżyniera m.in. w oparciu o „Warunki Kontraktowe na Budowę dla   robót 
inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Zamawiającego" FIDIC, 4 wydanie  angielsko -
polskie niezmienione 2008 (tłumaczenie pierwszego wydania, FIDIC 1999) oraz  warunki szczególne 
opracowane przez Zamawiającego, które zmieniają i/lub uzupełniają postanowienia Warunków 
Ogólnych.  

 
 Inżynier będzie zobowiązany w ramach swoich działań uzyskiwać pisemną zgodę Zamawiającego 

przed wykonaniem swoich obowiązków i czynności określonych w następujących klauzulach 
Warunków Ogólnych i Szczególnych dla Kontraktów na Roboty: 
(a) klauzula 2.1 [Prawo dostępu do Terenu Budowy] 
(b) klauzula 3.2 [Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera] 
(c) klauzula 4.4 [Podwykonawcy] 
(d) klauzula    5 [Wyznaczeni Podwykonawcy] 
(e) klauzula     7 [Urządzenia, Materiały i Wykonawstwo] 
(f) klauzula 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie] 
(g) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robót]  
(h) klauzula  8.11 [Przedłużone zawieszenie]  
(i) klauzula  10 [Przejęcie przez Zamawiającego] 
(j) klauzula  12.3 [Wycena] 
(k) klauzula  13  [Zmiany i korekty]  
(l) klauzula  17.4  [Następstwa ryzyka Zamawiającego]  
(m) klauzula 19.4 [Następstwa Siły Wyższej] 
 

2) W zakresie wykonawstwa (robót budowlanych): 
 Zapewnienie, przy prowadzeniu robót w ramach umów na roboty, zachowania należytego poziomu 

bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia własnego personelu, zgodnie z przepisami prawa i odpowiednimi 
normami ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, oraz podejmowanie odpowiednich działań w przypadku 
nieprzestrzegania tych zasad. 
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 Organizowanie pracy personelu w taki sposób, aby umowa była nadzorowana i wykonywana zgodnie 
z postanowieniami umowy oraz w terminach w nim określonych. 

 Sprawdzanie zgodności wykonywanych robót budowlanych z projektem i pozwoleniem na budowę, 
przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej. 

 Monitorowanie  postępu  robót,  regularne  sprawdzanie  postępu  robót  na budowie  oraz  wszystkich  
innych działań wykonawców w aspekcie ich zobowiązań wynikających z umów na roboty budowlane.  

 Rekomendowanie, po pisemnym uzgodnieniu z Zamawiającym, wszystkich zmian w planach i 
specyfikacjach, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie 
wykonywania robót budowlanych.  

 Opiniowanie zmian i korekt, zgodnie z umową oraz obowiązującymi przepisami. 
 Wydawanie poleceń Zmian – w zgodzie z obowiązującymi przepisami - jeśli będzie to konieczne lub 

właściwe do wykonania i ukończenia robót, każdorazowo po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

 Przygotowywanie i przedkładanie Zamawiającemu do zatwierdzenia, projektów protokołów 
konieczności oraz protokołów negocjacji cen robót uzupełniających, zamiennych i innych zgodnie z 
umowami na roboty i z zachowaniem zasad ustawy PZP, wraz z kosztorysami dotyczącymi tych robót, 
a także opiniowanie ich zasadności oraz dokonywanie ich kontroli w trakcie realizacji. 

 Przeprowadzanie regularnych inspekcji Terenu Budowy, organizowanie wraz z Zamawiającym 
cyklicznych narad koordynacyjnych w miejscu wyznaczonym przez Inżyniera - Rad Budowy (co 
najmniej raz na dwa tygodnie, a jeśli zajdzie potrzeba częściej).  

 Sprawdzanie dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, certyfikatów itd., w celu uniknięcia użycia 
materiałów uszkodzonych lub niemających wymaganych certyfikatów. 

 Sprawowanie kontroli nad sposobem składowania i przechowywania materiałów. 
 Zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych oraz urządzeń i dostaw przewidzianych przez 

Wykonawcę do wbudowania oraz sprawdzanie autentyczności, kompletności, prawidłowości i 
formułowanie zaleceń dotyczących wszelkich certyfikatów, atestów, dokumentów jakości, aprobat, 
deklaracji zgodności, gwarancji, praw własności itp., w celu nie dopuszczenia do wbudowania 
materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania. 

 Sprawdzanie jakości oraz zgodności materiałów budowlanych i instalacyjnych oraz urządzeń i dostaw 
z umowami na roboty, organizowanie dodatkowych testów jakości, jeśli będzie to konieczne, 
polegających na zleceniu dodatkowych testów jakości przez specjalistyczne instytuty, jeżeli jest to 
niezbędne, przy czym dodatkowe testy, jeśli będą wymagane, wykonywane będą na koszt 
Wykonawcy robót. 

 Sprawdzanie poprawności wykonania i odbieranie Robót ulegających zakryciu lub zanikających; 
 Wydawanie, zgodnie z warunkami umów, Wykonawcom robót, kierownikom budowy lub kierownikom 

robót poleceń dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, 
także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz 
dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, potwierdzonych wpisem do 
Dziennika Budowy. 

 Wykonywanie dokumentacji fotograficznej Placu Budowy, poszczególnych elementów robót 
budowlanych, również z czynności odbiorowych i archiwizowanie, za pomocą zdjęć w formie cyfrowej. 

 Uczestnictwo w próbach, odbiorach częściowych i końcowych, rozruchach technologicznych dla 
poszczególnych zadań inwestycyjnych. 

 Egzekwowanie opracowania i dostarczenia przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej (w tym 
instrukcji  eksploatacji  i konserwacji urządzeń) oraz dostarczenie jej w uzgodnionej ilości egzemplarzy 
do Zamawiającego.  

 Sprawdzenie, ocena kompletności oraz zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem 
istniejącym.  

 Opiniowanie (w aspekcie prawnym, formalnym i merytorycznym) przyczyny nie dotrzymania terminów 
wykonania robót w ramach umów z winy Wykonawcy robót, stanowiące podstawę dla Zamawiającego 
do wystąpienia w sprawie kar umownych, o odszkodowanie za zwłokę i do dochodzenia (na zasadach 
ogólnych ustawy KC) odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych – do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Opinia zostanie dostarczona Zamawiającemu najpóźniej 
w terminie 14 dni od daty zaistnienia ww. okoliczności. 

 Współpraca z Zamawiającym w zgłaszaniu zakończenia robót/uzyskaniu pozwoleń na użytkowanie.  
 Dostarczanie, w porozumieniu z Zamawiającym, właściwym organom, wszystkich żądanych 

informacji, dotyczących prowadzenia zadań inwestycyjnych zarządzanych przez Inżyniera.  
 W razie konieczności - sporządzenie pisemnej opinii (w ciągu 7 dni od złożenia przez stronę 

poszczególnych umów wniosku do Inżyniera) w zakresie formalnym i merytorycznym, dotyczącej 
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zmiany Kierownika Budowy, Kierowników Robót wskazanych w ofercie Wykonawcy robót, jeśli z takim 
wnioskiem wystąpi jedna ze stron umowy, 

 Innych czynności koniecznych do prawidłowego przebiegu procesu budowlanego, realizacji Umowy 
oraz umów na roboty budowlane, zgodnie z procedurami wynikającymi z wymagań Projektu oraz 
zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. 

 
3) W zakresie finansowym:  
 Akceptowanie rozliczeń Wykonawcy. Odpowiednie rozliczenie oraz faktura Wykonawcy robót 

budowlanych musi mieć wyodrębnione części dotyczące kosztów kwalifikowanych i  
niekwalifikowanych. Zamawiający poda Inżynierowi dyspozycje dotyczące kosztów lub  innych  
wartości  dla  potrzeb  sporządzania  rozliczeń.  Forma rozliczenia  i  wszelkie  inne  dodatkowe  
materiały  muszą  być  zgodne  z  wymogami  i  wskaźnikami  podanymi przez  Zamawiającego, w  
tym  dotyczącymi  kwalifikowalności  kosztów  oraz  tak  przygotowane,  aby  umożliwić 
Zamawiającemu nadzorowanie kosztów i płatności według wymagań Instytucji finansującej.  

 Prowadzenie rzeczowego i finansowego rozliczenia umów na roboty budowlane, zgodnie z zasadami   
prowadzenia   rozliczeń   oraz   stosowanymi   regulacjami   dla   projektów Funduszu Spójności 
współfinansowanych przez Unię Europejską;   
Cała korespondencja  pomiędzy Wykonawcami  i  Inżynierem,  dotycząca  wszystkich  płatności,  
musi  być  wysyłana  w formie kopii do Zamawiającego.   

 Przygotowanie, w terminach podanych przez Zamawiającego, wszelkich dokumentów niezbędnych do 
rozliczenia Projektu dla Zamawiającego i Instytucji współfinansujących Projekt, w tym co najmniej do 
sporządzenia sprawozdania w zakresie:  
 wykonania rzeczowego Projektu i osiągnięcia zakładanego efektu,  
 osiągnięcia wskaźników postępu fizycznego i finansowego robót  

 oraz inne opracowania wymagane przez  instytucje Funduszu Spójności.  
 Kontrolowanie rozliczenia finansowego z podwykonawcami, ochrona Zamawiającego przed podwójną 

płatnością wynagrodzenia za roboty podwykonawców w sytuacji przewidzianej w przepisie art. 6471 
ustawy KC. 
Inżynier Kontraktu jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu opinię o dokumentach otrzymanych 
od Wykonawcy robót, mających potwierdzać dokonanie płatności dla Podwykonawców, w terminie 
7 dni od dnia ich otrzymania. 

 
Dodatkowo, dla umowy realizowanej w  oparciu o „Warunki Kontraktowe na Budowę dla robót inżynieryjnych i 
budowlanych projektowanych przez Zamawiającego" FIDIC:  

 Akceptowanie miesięcznych raportów o postępie Wykonawców, Miesięcznych Rozliczeń 
Wykonawców oraz sporządzanie Przejściowych Świadectw Płatności. Odpowiednie Przejściowe 
Świadectwo Płatności (PŚP) oraz faktura Wykonawcy robót budowlanych musi mieć wyodrębnione 
części dotyczące kosztów kwalifikowanych i  niekwalifikowanych. Zamawiający poda Inżynierowi 
dyspozycje dotyczące kosztów lub innych  wartości dla potrzeb sporządzania rozliczeń. Forma 
rozliczenia i wszelkie inne dodatkowe  materiały muszą być zgodne z wymogami i wskaźnikami 
podanymi przez Zamawiającego, w  tym dotyczącymi kwalifikowalności kosztów oraz tak 
przygotowane, aby umożliwić Zamawiającemu nadzorowanie kosztów i płatności według wymagań 
Instytucji finansującej.  

 W razie konieczności pomoc Wykonawcy robót w sporządzaniu Wniosków o Przejściowe Świadectwa 
Płatności. 

 Przekazywanie zatwierdzonych PŚP Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia ich  wystawienia. 
 

4) Po zakończeniu Robót, podczas Okresu Zgłaszania Wad Robót, uczestniczenie w nadzorowaniu 
inspekcji gwarancyjnych, końcowych akceptacji i rozwiązywaniu sporów, a w szczególności:  
 Egzekwowanie usuwania ewentualnych wad i usterek przez Wykonawcę.  
 Rozliczenie umów na roboty budowlane, również w przypadku ich przerwania z jakiejkolwiek 

przyczyny, w terminach i na zasadach określonych przez Zamawiającego. 
 Wystawienie Ostatecznego Świadectwa Płatności. 

 
5) Dodatkowe obowiązki Inżyniera:  

1) Inżynier jest zobowiązany ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej. Koszty ubezpieczenia ponosi Inżynier.  

2) Zapewnienie należycie wykwalifikowanego personelu, posiadającego odpowiednie doświadczenie 
i uprawnienia wymagane polskim prawem. 
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3) Zapewnienie, na czas wykonywania umowy Inżyniera, odpowiedniego wsparcia logistycznego, 
administracyjnego i informacyjnego Personelu, pozwalającego na osiągnięcie celów określonych 
w niniejszym OPZ. 

4) Zachowanie poufności informacji objętych tajemnicą handlową lub zawodową, według wytycznych 
Zamawiającego lub obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 

5) Występowanie o pisemną zgodę Zamawiającego w każdym przypadku, kiedy: 
a) podejmowane przez Inżyniera decyzje będą wymagały takiej aprobaty zgodnie z umowami na 

roboty i/lub 
b) podejmowane przez Inżyniera decyzje nie będą wymagały takiej aprobaty zgodnie z umowami, 

ale będą mogły spowodować zwiększenie wydatkowanych środków Zamawiającego, i/lub 
przedłużenie terminu wykonywania tych umów i/lub zasadnicze zmiany techniczne i/lub 
technologiczne, lub kiedy decyzje takie będą istotne. 

6) Monitorowanie i stosowanie się do wszelkich zmian dotyczących przepisów, zasad, wytycznych i 
dokumentów związanych z realizacją umów na roboty budowlane i z realizacją Projektu i 
bezzwłocznie pisemne przekazywanie Zamawiającemu niezbędnych informacji, opinii i 
dokumentów dotyczących tych zmian, a także wprowadzanie na bieżąco stosownych zmian do 
przygotowywanych raportów i innych dokumentów. 

7) Na bieżąco informowanie Zamawiającego o problemach, jakie Inżynier napotka w trakcie 
wykonywania niniejszej usługi. 

 
Inżynier może przenieść obowiązki na asystentów i delegować im uprawnienia, a także takie 
przeniesienie lub oddelegowanie odwołać. Przeniesienie, delegacja lub ich odwołanie będzie 
dokonywane wyłącznie na piśmie i nie wejdzie w życie przed uzyskaniem zgody Zamawiającego. 
Inżynier będzie działał zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami przekazanymi mu przez   
Zamawiającego. 

 
6) Inżynier nie będzie miał prawa do:  

 Wprowadzania jakichkolwiek poprawek do podpisanych umów na roboty budowlane. 
 Zwolnienia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań lub odpowiedzialności zawartych  

w podpisanej umowie. 
 Wyrażania zgody na ograniczenie zakresu robót lub przekazanie robót Wykonawcy innemu niż 

ten, który został wskazany w podpisanym Kontrakcie. 
 

 

IV. Raportowanie 

 

1. Wymagania odnośnie Raportów 

Forma Raportów powinna być zgodna z zaleceniami oraz uzgodniona z Zamawiającym. 

 

2. Raporty składane przez Inżyniera  
Inżynier zobowiązany jest do składania następujących raportów: 
a) Raport wstępny 
b) Raport kwartalny (przejściowy) 
c) Raport końcowy dla Zadania  
d) Raport końcowy dla Umowy 
 
Każdy raport powinien zawierać Część I ogólną o podobnym układzie opisu. W części ogólnej zależy umieścić: 

- rozdzielnik dokumentu, 
- informacje na temat jednostek biorących udział w zarządzaniu Projektem, 
- ogólne informacje o umowie na roboty budowlane i umowie na świadczenie usług z uwzględnieniem 

kluczowych dat realizacji umowy. 
 

ad. (a) Raport wstępny powinien dodatkowo zawierać: 
 

1. Informacje na temat Zespołu Inżyniera Kontraktu (wraz z kompletną listą personelu Inżyniera 
proponowanego dla tej Umowy i jasnym określeniem, jak będą oni zaangażowani w wykonywanie swoich 
zadań),  



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część III – Opis Przedmiotu Zamówienia  

 

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach nadzoru budowlanego projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na 
terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności 

Str. 16 

2. Informacje na temat organizacji Biura Inżyniera.  
3. Szczegółowy opis zadań Inżyniera.  
4. Analizę warunków miejscowych i stopnia złożoności inwestycji, omówienie roli Inżyniera. 
5. Komentarz Inżyniera dotyczący spraw mających wpływ na pomyślne wykonanie przedmiotu zamówienia, 

w szczególności w zakresie określenia celów i oczekiwanych rezultatów. Opracowanie będzie zawierać  
- wykaz działań uważanych za niezbędne do osiągnięcia celów i oczekiwanych rezultatów, 
- opis procedur postępowania na poszczególnych etapach realizacji umów na roboty budowlane: 

 monitorowania postępu robót, 
 kwalifikowania zasobów (personelu, materiałów, sprzętu) do wykonania robót, 
 opiniowania, weryfikowania, zatwierdzania rysunków, specyfikacji i innych dokumentów 

opracowywanych przez Wykonawców robót budowlanych, 
 odbioru robót i potwierdzania płatności, 
 wczesnej identyfikacji problemów, które mogą być podstawą do roszczeń oraz rozpatrywania 

roszczeń, 
 polecenia wprowadzania zmian, 

Procedury powinny zawierać opis lub diagram czynności, wyszczególniać osoby biorące udział w 
wykonaniu tych czynności, określać role, jaką pełnią te osoby wraz z przypisaniem uprawnień i 
obowiązków oraz wzorów dokumentów. 

6. Opis działań Inżyniera związanych bezpośrednio z nadzorem nad realizacją i zarządzaniem umowami na 
roboty w tym m.in. w zakresie: 
 weryfikacji dokumentacji (projektowej oraz związanej z zwartą umową) dostarczonej przez 

Zamawiającego, 
 weryfikacji harmonogramów, programów i planów płatności przedstawionych przez Wykonawcę robót,  
 sprawdzenia polis ubezpieczeniowych i gwarancji dostarczonych przez Wykonawcę robót,  
 opiniowania zaproponowanych przez Wykonawcę robót zestawień materiałów, urządzeń i dostaw, 

 
Musi też zawierać informacje dotyczące wymaganych od Wykonawcy robót dokumentów oraz opracowań 
wynikających z umów na roboty. 

 
Raport Wstępny zostanie złożony w ciągu 21 dni od dnia podpisania Umowy. 

 
Ad. (b) Raporty kwartalne (przejściowe): 
Raporty kwartalne obejmujące 3 kolejne miesiące kalendarzowe, będą składane w terminie do 14 dnia od 
zakończenia miesiąca kalendarzowego, kończącego kwartał. Raporty kwartalne (przejściowe) będą 
przedkładane od daty podpisania Umowy. Pierwszy Raport kwartalny zostanie przedłożony w dacie/ terminie, 
dla której będzie on obejmował okres nie krótszy niż 3 pierwsze miesiące kalendarzowe trwania Umowy. 
W przypadku, kiedy po podzieleniu liczby miesięcy trwania umowy przez 3 miesiące kalendarzowe, ostatni 
okres okaże się krótszy niż kwartał (3 miesiące kalendarzowe), Wykonawca sporządzi Raport kwartalny 
również dla tego okresu. 
 
Raporty kwartalne będą przedkładane za okres od dnia podpisania Umowy do dnia zakończenia ostatniej z 
umów na roboty budowlane. 
 
Za zakończenie umowy uważa się dzień wystawienia Protokołu Odbioru Końcowego lub Świadectwa Przejęcia  
(dla Kontraktów realizowanych w   oparciu   o   „Warunki   Kontraktowe   na   Budowę   dla   robót   
inżynieryjnych  i  budowlanych  projektowanych  przez  Zamawiającego"  FIDIC).  
 
Raport kwartalny, oprócz Części I - ogólnej, musi dodatkowo zawierać podsumowanie głównych działań 
Inżyniera w tych okresach i listę zaangażowanego w tym okresie personelu Inżyniera, oraz pełną informację 
techniczno- ekonomiczną i finansową z realizacji  umowy przez Wykonawcę Robót, w  szczególności: 
1. W odniesieniu do Umowy: 

1) Stan finansowania Umowy; 
2) Informacje o ewentualnych zmianach w organizacji pracy Wykonawcy/Inżyniera w stosunku do 

Raportu Wstępnego; 
2. W odniesieniu do robót budowlanych 

1) szczegółowy wykaz prac wykonanych, w tym roboty rozpoczęte i roboty zakończone w okresie 
sprawozdawczym oraz roboty planowane wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym 
(Programem) Wykonawcy robót (szczegółowy plan robót i finansów na kolejny kwartał następujący 
po okresie sprawozdawczym), 

2) zaangażowanie przez Wykonawcę personelu, siły roboczej, sprzętu itp.  
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3) informację o postępie rzeczowym i finansowym robót, o jego zgodności z przyjętym 
harmonogramem oraz z pierwszymi przyjętymi Terminami Płatności (podsumowanie), 

4) analizę procentową wykonania podczas okresu sprawozdawczego narastająco do końca okresu 
sprawozdawczego, 

5) wykaz oraz stan płatności, 
6) informacje na temat podwykonawców biorących udział w projekcie i powierzonych im do realizacji 

części umowy na roboty, 
7) informacje na temat pobytu projektanta w ramach nadzoru autorskiego, 
8) listę poleceń zmian wraz z wartością odnośnych robót oraz wartością netto polecenia zmian, 
9) kontrole jakości – omówienie jakości wykonanych przez Wykonawcę robót oraz jakości użytych 

materiałów, 
10) informacje o przestrzeganiu przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
11) informacje o przestrzeganiu przez Wykonawcę wymogów ochrony środowiska, w tym wypełnianiu 

obowiązków wynikających z uzyskanych decyzji oraz z przepisów prawa w odniesieniu do 
środowiska (np. właściwa gospodarka odpadami, eliminowanie zagrożeń dla środowiska, 
oszczędne korzystanie z terenu, ochrona gleby i stosunków wodnych), 

12) wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia, 
13) informacje o kontaktach z samorządami i społeczeństwem (o ile wystąpiły), 
14) prewencyjne i/lub korekcyjne działania (jeżeli występują), informacje o technicznych problemach i 

działaniach podjętych w celu przeciwdziałania im, wczesne ostrzeganie o możliwych problemach, 
(bhp, zachowanie jakości, roszczenia Wykonawcy robót, aneksy do umów, nowe zamówienia) 
szczególnie, gdy mogą one wpłynąć na czasowe przesunięcie ukończenia robót,  

15) załączniki (np. dokumentację fotograficzną postępu robót, notatki ze spotkań wraz z listami 
obecności, protokoły, wykonane opinie). 

16) po zakończeniu robót (w okresie rękojmi): 
 informacje na temat przeprowadzonego rozruchu,   
 informacje na temat weryfikacji dokumentacji powykonawczej, 
 aktualny wykaz zgłoszonych przez Zamawiającego wad, wraz z opisem przebiegu ich 

usuwania przez Wykonawcę robót. 
 

Ad. (c) Raport końcowy dla Zadania- po zakończeniu robót budowlanych i okresu rękojmi dla robót 
budowlanych 

Raport zostanie przedłożony Zamawiającemu do 21 dnia od upływu okresu rękojmi dla każdej z robót 
budowlanych. 
 
Raport końcowy dla Zadania, oprócz Części I- ogólnej, będzie zawierał w szczególności: 
1) pełny opis prac oraz zebranie wyników (dotyczących realizacji robót) wszystkich Raportów, 
2) informacje dotyczące testów, rozruchów, prób eksploatacyjnych i prób końcowych, 
3) krytyczną analizę wszystkich wcześniejszych problemów i podjęte działania naprawcze, 
4) wyniki sprawdzenia i zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej, 
5) analizę finansową wykonania umowy na roboty budowlane, z dołączeniem listy wszystkich płatności i 

uwzględnieniem kwalifikowalności kosztów (tj. z dokonanym podziałem na koszty kwalifikowane i 
niekwalifikowane), 

6) w  przypadku  wystąpienia zmian, opóźnień podczas realizacji robót budowlanych należy  podać  ich  
przyczyny,  wskazując  na  następujące rodzaje przeszkód:    

 administracyjne i prawne;  
 techniczne;  
 finansowe i budżetowe;  

Należy wskazać, czy dana przyczyna miała charakter nieprzewidywalny (poza kontrolą osób 
przygotowujących projekt). 

7) opis  ewentualnych  wad  wykrytych  w  trakcie realizacji  robót budowlanych  lub  po  ich  zakończeniu  
wraz z informacją  czy  i  w  jaki  sposób  zostały  one usunięte. 

8) pełne podsumowanie wszystkich działań podjętych podczas okresu rękojmi dla robót budowlanych, wraz 
ze spisem wykonanych czynności, a także koniecznych do podjęcia działań dla  prawidłowego 
zakończenia umowy na roboty budowlane i zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez 
zbędnej zwłoki.  

 

Raport przy zawieszeniu, rozwiązaniu, wypowiedzeniu. 
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W przypadku, jeżeli umowa z Wykonawcą robót zostanie zawieszony, rozwiązany przez Zamawiającego albo 
zawieszony i wypowiedziany przez Wykonawcę robót, zgodnie z zapisami w Kontrakcie – Inżynier 
zobowiązany jest przygotować i dostarczyć Raport z zaawansowania rzeczowego i finansowego umów na 
roboty wraz z niezbędną dokumentacją dotyczącą wykonania rzeczowego i finansowego. 
Raport zostanie przedłożony Zamawiającemu do 14 dni od dnia odpowiednio: zawieszenia, rozwiązania przez 
Zamawiającego albo zawieszenia i wypowiedzenia przez Wykonawcę robót. 
 
Ad. (d) Raport końcowy dla Umowy będzie, oprócz Części I - ogólnej, dodatkowo zawierał pełne i obszerne 
podsumowanie wykonywanych czynności podczas wdrażania projektu, krytyczną analizę wszystkich 
ważniejszych problemów, jak również proponowane zalecenia dla przyszłych działań o podobnym charakterze. 
Raport będzie zawierał dokładną informację na temat stanu realizacji usługi nadzoru dla umów na roboty, także 
w przypadku udzielenia zamówień na roboty uzupełniające, zamienne i inne, stan finansowania Umowy, 
informacje na temat wykonania rzeczowego Umowy w oparciu o OPZ, w szczególności: 
– podsumowanie głównych działań Inżyniera w ramach umowy;  
– wykaz podjętych decyzji i ustaleń Inżyniera w trakcie realizacji umów na roboty budowlane;  
– listę zatrudnionego na czas realizacji umowy personelu Inżyniera z uwzględnieniem czasu ich pracy; 
– informacje na temat wykonania finansowego i rzeczowego Umowy w oparciu o OPZ,   

 
Raport zostanie przedłożony Zamawiającemu do 21 dnia od zakończenia wykonywania Umowy. 

 
3. Zatwierdzanie Raportów 
1. Raporty powinny być przekazywane do zatwierdzenia Zamawiającemu w formie elektronicznej (płyta CD lub e-

mail). Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Inżynier powinien przekazać raporty w dwóch (2) 
egzemplarzach (oryginały) w wersji papierowej i 1 w wersji elektronicznej (płyta CD). 

2. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania każdego z Raportów, o których mowa w pkt IV, pisemnie 
powiadomi Inżyniera o jego zatwierdzeniu lub odrzuceniu, z podaniem przyczyn jego odrzucenia. Jeżeli  
jednak Zamawiający nie przekaże na piśmie informacji o zatwierdzeniu ani odrzuceniu danego Raportu, o 
którym mowa w punkcie IV, w terminie 14 dni od daty jego otrzymania, Raport taki będzie uważany za 
zatwierdzony przez Zamawiającego.  

3. W przypadku odrzucenia przez Zamawiającego któregokolwiek z Raportów, o których mowa w pkt IV, Inżynier 
przedłoży poprawiony Raport uwzględniający uwagi Zamawiającego. Raport poprawiony traktuje się jak nowo 
złożony i podlega on procedurze określonej w pkt. 1. i 2. 
 

V. Wymagania odnośnie personelu Inżyniera 

1. Inżynier dla wypełnienia swoich zobowiązań winien zapewnić wysoko wykwalifikowany personel oraz przedstawić 
Zamawiającemu pełny wykaz personelu proponowanego do realizacji Umowy. 

2. Inżynier i jego personel muszą przestrzegać przepisów prawa polskiego. Inżynier winien zapewnić zespół wysoko 
kwalifikowanych specjalistów, inżynierów branżowych, posiadających stosowne kwalifikacje, odpowiednią wiedzę i 
doświadczenie, oraz zdolność do wykonywania zadań wynikających z niniejszego OPZ i spełniających wymagania 
określone przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ. 

3. Inżynier musi zapewnić swojemu personelowi (zespołowi inspektorów nadzoru i specjalisty) niezbędnego wsparcia 
i pomocy technicznej innych specjalistów, którzy mogą być niezbędni dla poprawnej realizacji tej Umowy i umów na 
Roboty. 

4. Koszty zatrudnienia innych specjalistów i personelu wspierającego będą uważane za włączone w wynagrodzenie 
Inżyniera. 

5. Wszystkie osoby będące personelem Inżyniera muszą biegle posługiwać się językiem polskim. W przypadku, gdy 
Inżynier nie dysponuje osobami biegle posługującymi się językiem polskim, dla prawidłowego wypełnienia 
warunków Umowy musi zapewnić odpowiednie usługi tłumacza w celu efektywnej realizacji Umowy.  

6. Podczas nieobecności jakiegokolwiek eksperta kluczowego, wynikającej z okresu wakacyjnego lub choroby, 
Inżynier ma zapewnić zastępstwo krótkoterminowe, na cały okres założonej pracy eksperta dla uniknięcia opóźnień 
w realizacji robót. Takie zastępstwo będzie wcześniej uzgodnione i zaaprobowane na piśmie przez 
Zamawiającego. 

7.  W okresie trwania umowy Inżynier zagwarantuje zakwaterowanie dla swojego personelu oraz pokryje koszty 
związane z zakwaterowaniem, dojazdem do pracy tak w Polsce jak i z/ do kraju macierzystego, transportem 
lokalnym, diety, ubezpieczenie medyczne i inne wydatki związane z zatrudnieniem oraz inne świadczenia 
wynikające z przepisów i obowiązków wykonywanych na budowie. 

8. Wykaz Ekspertów Kluczowych 
1. Inżynier – Kierownik Zespołu  
2. Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – Ekspert nr 1 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część III – Opis Przedmiotu Zamówienia  

 

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach nadzoru budowlanego projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na 
terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności 

Str. 19 

3. Inspektor nadzoru w specjalności sanitarnej- Ekspert nr 2 
4. Inspektor nadzoru w specjalności elektrycznej i AKPiA – Ekspert nr 3 
5. Inspektor nadzoru w specjalności drogowej- Ekspert nr 4 
6. Ekspert ds. rozliczeń finansowych i raportowania – Ekspert nr 5 

Szczegółowe wymagania odnośnie każdego z Ekspertów Kluczowych zostały określone w pkt. 5.2.2.2) IDW 
(Część I SIWZ). 

Powyższy Wykaz Ekspertów Kluczowych może nie być wyczerpujący i może zostać uzupełniony przez Inżyniera. 
Wykaz ten winien być uważany jako wymagania minimalne Zamawiającego dla rzetelnego wypełnienia 
obowiązków Inżyniera. 

VI. Logistyka 

1. Biuro Inżyniera. 
Inżynier zapewni na terenie miasta Dzierżoniowa powierzchnię biurową, uwzględniając powierzchnię niezbędną dla 
prawidłowej pracy personelu Inżyniera, na cały okres realizacji projektu. 
Inżynier zobowiązany jest zorganizować biuro gwarantując szybkie i sprawne współdziałanie podczas realizacji 
umów. 
Biuro Inżyniera powinno być umeblowane oraz umożliwiać organizację rad budowy, na co najmniej 10 osób. Pełne 
koszty wyposażenia i utrzymania biura (wraz z opłatami za media, czynsz, połączenia telefoniczne i dostęp do 
Internetu) będą pokryte przez Inżyniera. Koszt pełnego ubezpieczenia biura, jego wyposażenia oraz ubezpieczenia 
od ognia i kradzieży zostaną poniesione przez Inżyniera. 
Inżynier, do 10 dni po podpisaniu umowy, przedstawi Zamawiającemu odpowiedni dokument potwierdzający 
dysponowanie biurem.    
 

2. Sprzęt Inżyniera 
1) Inżynier winien dysponować następującym sprzętem, niezbędnym do prawidłowej realizacji przedmiotu 

zamówienia. 
 sprzętem komputerowym, który zagwarantuje sprawną obsługę przetwarzania wszystkich dokumentów 

papierowych na elektroniczne oraz zapewni bieżącą bezpieczną archiwizację dokumentów i wszelkich 
treści w postaci elektronicznej. 

 licencjonowanym oprogramowaniem, które zapewni: wykonywanie czynności Wykonawcy, o których 
mowa w niniejszym OPZ oraz współpracę ze wszystkimi podmiotami biorącymi udział w Projekcie. 

2) Oprogramowanie musi być na bieżąco aktualizowane do obowiązujących potrzeb przy realizacji umów na 
roboty, musi posiadać funkcje i możliwości tworzenia, zapisu, odtwarzania, modyfikowania, 
przechowywania i archiwizowania dokumentów tekstowych, finansowych i plików multimedialnych. 

3) Sprzęt komputerowy, który zostanie zainstalowany w biurze Inżyniera, musi umożliwić sprawne 
wykonywanie jego obowiązków. 
 

3. Środki transportu 
 Inżynier winien dysponować środkami transportu niezbędnymi dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 

VII. Wynagrodzenie Inżyniera 

Wynagrodzenie Inżyniera, zaoferowane w Ofercie Wykonawcy, winno obejmować wszystkie czynności związane 
z realizacją przedmiotu zamówienia, zawierać wszelkie koszty związane m.in. z wynagrodzeniem Personelu 
Inżyniera, zorganizowaniem i utrzymaniem Biura Inżyniera, sprzętem Inżyniera oraz koszt wszystkich opłat 
administracyjnych niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, jak i uwzględniać zysk 
Inżyniera. 
Wynagrodzenie Inżyniera jest wynagrodzeniem ryczałtowym.  
Płatności należnego Inżynierowi wynagrodzenia zostały wskazane w umowie – część II SIWZ. 
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