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I. Informacje Podstawowe 
 

1. Informacje o projekcie. 
Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu 
dzierżoniowskiego – etap I”, realizowany będzie na terenie 5 gmin powiatu 
dzierżoniowskiego, przy udziale środków z Funduszu Spójności, w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Planowany całkowity koszt przedsięwzięcia to 
ponad 105 mln zł brutto.  
Łączny zakres rzeczowy związany z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej na 
terenie realizacji Projektu składa się z zadań inwestycyjnych, które obejmują: wykonanie 
sieci wodociągowych o długości ok. 7,7 km oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o 
długości ok. 9,4 km i sieci kanalizacji deszczowej o długości ok. 6,1 km (w ramach rozdziału 
sieci kanalizacji deszczowej od sanitarnej i budowy nowych sieci kanalizacyjnych), 
rozbudowę dwóch oczyszczalni ścieków, przebudowę trzech stacji uzdatniania wody oraz 
budowę stacji uzdatniania wody i zbiorników na wodę czystą.  
Projekt składa się z następujących 13 zadań, tworzących odrębne Kontrakty na roboty 
budowlano-montażowe, dla których wykonawcy robót budowlanych wyłonieni zostaną w 
drodze przetargów publicznych: 
 Przebudowa SUW LUBACHÓW w Zagórzu Śląskim, 
 Przebudowa SUW CICHA w Dzierżoniowie, 
 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie, 
 Budowa sieci kanalizacyjnej w Dzierżoniowie, 
 Rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej w Dzierżoniowie , 
 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielawie, 
 Rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej w Bielawie, 
 Przebudowa SUW w Kamionkach, 
 Budowa zbiorników na wodę w Pieszycach o poj. V=2000 m3, 
 Budowa SUW w Niemczy przy ul. Sienkiewicza, 
 Budowa wodociągu Dzierżoniów – Piława Górna, 
 Budowa wodociągu tranzytowego Dzierżoniów – Włóki, 
 Budowa kanalizacji sanitarnej w Pieszycach. 
Zadanie pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w Dzierżoniowie zostało już zrealizowane. 
Zadanie pn. Budowa wodociągu Dzierżoniów - Piława Górna jest obecnie w trakcie 
realizacji. 
W zakres Projektu, poza kontraktem objętym niniejszym zamówieniem, wchodzą również 
następujące kontrakty usługowe: 

1. Pomoc Techniczna, 
2. Promocja Projektu. 

 
2. Zamawiający 

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację projektu i upoważnionym do zawarcia Umowy z 
Wykonawcą jest: 
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów 

 
3. Definicje  

Przedmiot zamówienia – oznacza usługę pn. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach 
przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu 
dzierżoniowskiego – etap I” 
 
Projekt – oznacza zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin 
powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, przewidziane do realizacji w ramach Funduszu Spójności  
 
Jednostka Realizująca Projekt (JRP) – oznacza zespół w ramach struktury Zamawiającego 
odpowiedzialny za zarządzanie przedsięwzięciem, powołany dla całościowego nadzorowania 
wdrażania Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu 
dzierżoniowskiego – etap I”, przewidzianego do dofinansowania z Funduszu Spójności  
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Inżynier – oznacza wykonawcę wyłonionego przez Zamawiającego na podstawie 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do wykonania przedmiotu zamówienia 
 
Umowa – oznacza umowę zawartą pomiędzy Zamawiającym a Inżynierem Kontraktu 
 
Wykonawca robót – oznacza wykonawcę, który podpisał Kontrakt 
 
Kontrakt – oznacza umowę na roboty budowlane, zawartą pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą robót, zarządzaną przez Inżyniera 
 
FIDIC Czerwona Książka – oznacza Kontrakt prowadzony zgodnie z Warunkami 
Kontraktowymi FIDIC – „Warunki Kontraktowe dla budowy dla robót inżynieryjno – budowlanych 
projektowanych przez zamawiającego (CONDITIONS OF CONTRACT FOR CONSTRUCTION 
FOR BUILDING AND ENGINEERING WORKS DESIGNED BY THE EMPLOYER) 
Wydawnictwo: SIDIR, Opis edycji: 4. Wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 
(tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999),  
 
Wydawnictwo : SIDIR 
siedziba, biuro: 
PL 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4, lok. 429, IV p., budynek KIG,  
tel. nr (48 22) 826 16 72; e-mail: biuro@sidir.pl 
 
PZP – oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 
2010 r. Nr 113; poz. 759 z późn. zm.) 
 
KC – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Z 1964 r. nr 16, poz. 
93 z póżn. zm.) 
 
PB – oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. Z 2010 r. nr 243, poz. 
1623 z późn. zm.) 

 

II. Cele umowy 
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Usługa związana z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu  
w odniesieniu do następujących Kontraktów: 

1. Przebudowa SUW LUBACHÓW w Zagórzu Śląskim, 
2. Przebudowa SUW CICHA w Dzierżoniowie, 
3. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie, 
4. Rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej w Dzierżoniowie , 
5. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielawie, 
6. Rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej w Bielawie, 
7. Przebudowa SUW w Kamionkach, 
8. Budowa zbiorników na wodę w Pieszycach o poj. V=2000 m3, 
9. Budowa SUW w Niemczy przy ul. Sienkiewicza, 
10. Budowa wodociągu tranzytowego Dzierżoniów – Włóki, 
11. Budowa kanalizacji sanitarnej w Pieszycach. 

 

Poniżej podano krótki opis zadań wchodzących w zakres Projektu. 

1. Przebudowa SUW „Lubachów” w Zagórzu Śląskim 

Wydajność aktualna Qhmax = 87,5 m3/h. 
Nowy układ technologiczny będzie umożliwiał ujmowanie i uzdatnianie wody w ilości: 
Qdmax=8 400 m3/d i Qhmax=350 m3/h. 
Qdśr=6 000m3/d i Qhśr=250m3/h  
W ramach przebudowy SUW zakłada się: 
1) likwidację urządzeń: 

• zbiorników roztworowych koagulantu i fosforanu sodu, 
• instalacji do przygotowania i dozowania mleka wapiennego, 
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• istniejącej instalacji i zbiornika na podchloryn sodu, 
• zbiorników do roztwarzania węgla aktywnego, 
• pompowni wody surowej, 
• dwóch z czterech klarowników. 

2) wyłączenie z eksploatacji urządzeń: 
• lagun osadowych, 
• kolumny odpowietrzającej, 

3) wymianę i przebudowę istniejących urządzeń: 
• dwóch klarowników na osadniki lameIlowe oraz komór flokulacji, 
• zbiorników filtracyjnych oraz komór zbiorników wody uzdatnionej, 
• dmuchawy do płukania filtrów, 
• odstojników popłuczyn, 

4) instalację nowych urządzeń: 
• pompowni I stopnia wody surowej, 
• instalacji do magazynowania i dawkowania koagulantu w płynie, 
• instalacji do magazynowania, roztwarzania i dozowania flokulantu, 
• filtrów otwartych samopłuczących, 
• instalacji wód popłucznych z filtrów samopłuczących, wraz ze stacją dozowania polimeru, 
• lampy UV do dezynfekcji wody, 
• instalacji dwutlenku chloru, 
• dwóch instalacji do awaryjnego dozowania podchlorynu sodu, 
• zbiorników na wodę do płukania filtrów. 
 wieży napowietrzającej przed procesem filtracji 
 agregatu prądotwórczego - zasilanie rezerwowe 

 
Dodatkowo, w ramach przebudowy SUW, zakłada się: 

 przebudowę komór szybkiego mieszania na komory kontaktowe do korekty ph sodą 
kalcynowaną, 

 budowę stacji dozowania sody kalcynowanej w budynku chemicznym, 
 przebudowę i budowę nowych sieci technologicznych w budynku chemicznym, 
 montaż/budowę zbiornika pośredniego i pompowni przewałowej I stopnia, 
 budowę zbiornika i pompowni wody nadosadowej recyrkulowanej do rurociągu wody 

uzdatnianej za komorami kontaktowymi  korekty pH, 
 budowę zespołu sprężonego powietrza w budynku filtrów do płukania filtrów katalitycznych, 
 budowę nowej instalacji grzewczej, 
 budowę nowych instalacji i sieci kanalizacji: deszczowej, sanitarnej, chemicznej, 

technologicznej, 
 budowę nowej kontenerowej stacji transformatorowej, 
 budowę nowych linii zasilających, sterowniczych, AKPiA, pomiarowych, transmisyjnych, 

światłowodowych do poszczególnych urządzeń oraz między obiektami, 
 wykonanie wizualizacji pracy SUW w dyspozytorni SUW, 
 wykonanie wizualizacji pracy SUW w dyspozytorni na ulicy Kilińskiego 25 w siedzibie 

użytkownika, 
 budowę sygnalizacji włamania i napadu, 
 budowę nowego układu dróg wewnętrznych, chodników oraz nowego oświetlenia terenu, 
 wymianę ogrodzenia, 
 

2. Przebudowa SUW „Cicha” w Dzierżoniowie 

Wskazanie administracyjnej lokalizacji: województwo dolnośląskie, powiat dzierżoniowski, Gmina 
Miejska Dzierżoniów, miasto Dzierżoniów, Relaksowa 5. 
Wydajność aktualna Qhmax = 125 m3/h. 
Wydajność średnia przebudowanej stacji uzdatniania wody wynosić będzie Qśrd=3000 m3/d, tj. 
Qśrh=125m3/h. W razie konieczności układ pozwoli na zwiększenie wydajności bloku uzdatniającego 
do Qmaxd=4500 m3/d, tj. Qmaxh=188 m3/h. 
Zakres zadania obejmuje: 

 przebudowę układu napowietrzania, 
 wymianę urządzeń do przygotowania i dawkowania podchlorynu sodu, 
 budowę instalacji do przygotowania i dawkowania dwutlenku chloru, 
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 wymianę orurowania i armatury, 
 przebudowę filtrów, 
 likwidację budynku wapna, 
 montaż instalacji do magazynowania i dawkowania środka do korekty pH, 
 dostosowanie sieci międzyobiektowych, 
 obiekty infrastruktury – drogi, ogrodzenia, budynki, 
 obiekty zasilania energetycznego i automatyki, 
 dostosowanie istniejących obiektów do przyjętych rozwiązań technologicznych; 
 budowę pompowni II stopnia, 
 budowę pompowni płucznej, 
 budowę stacji dmuchaw - 1 dmuchawa, 
 budowę komór reakcji sprzężonych z osadnikami, 
 wprowadzenie sterowania pracą pomp II stopnia w zależności od poziomu wody w zbiorniku 

wody przy ul. Armii Krajowej. 

3. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie 

Wskazanie administracyjnej lokalizacji: województwo dolnośląskie, powiat dzierżoniowski, Gmina 
Miejska Dzierżoniów, miasto Dzierżoniów (58-200), ul. Brzegowa 144. 
Przewidziana docelowa przepustowość hydrauliczna oczyszczalni wynosi Qd,śr.= 7 500 m3/d,  
a docelowe obciążenie oczyszczalni ładunkiem zanieczyszczeń wynosi 37 500 RLM. 

Zakres rzeczowy zadania obejmuje  budowę nowych oraz przebudowę istniejących obiektów, 
urządzeń i sieci w następującym zakresie: 

– budowa nowej zautomatyzowanej stacji zlewnej ścieków dowożonych w postaci kontenera  ze 
stanowiskiem odbioru ścieków tj. zatoką drogową, szczelną tacą betonową, spustem ścieków do 
komory zbiorczej, przyłączem wodociągowym, przyłączem kanalizacyjnym od wpustów 
deszczowych do komory zbiorczej, okablowaniem elektrycznym, okablowaniem sygnalizacyjno-
sterowniczym. 

– przebudowa komory zbiorczej przed oczyszczalnią – wymiana zasuwy kanałowej przyściennej, 
demontaż ścianki i zastawki, demontaż zasuwy kanałowej, zamurowanie wylotu do starego 
kanału, wymiana żelbetowej płyty przykrywowej z włazami rewizyjnymi wraz z jej ociepleniem 
oraz ogólna renowacja komory. 

– rozbudowa i przebudowa komory rozdziału przed kratami mechanicznymi – rozbudowa komory o 
drugi segment podobnej wielkości jak istniejący, budowa drugiego koryta odpływowego z komory 
w kierunku drugiej kraty oraz zasuw kanałowych prostokątnych przyściennych, demontaż płyty 
przykrywowej i wykonanie nowej, większej płyty z włazami rewizyjnymi wraz z jej ociepleniem. 

– montaż nowej mechanicznej kraty schodkowej w nowym żelbetowym korycie z prasopłuczką do 
płukania, odwadniania i prasowania skratek oraz przenośnikiem do transportu i rozdrabniania 
skratek, z hermetyzacją procesu, z okablowaniem elektrycznym, okablowaniem sygnalizacyjno-
sterowniczym, zadaszonej pod wspólną wiatą razem z istniejącą kratą mechaniczną.  

– budowa nowego piaskownika o przepływie poziomym, zlokalizowanego równolegle do 
istniejącego piaskownika. Piaskowniki projektowany i istniejący wyposażone zostaną w nowy 
wspólny pompowy zgarniacz pulpy piaskowej oraz separator z funkcją płukania i odwadniania 
piasku i przenośnik do zrzutu piasku. Ponadto w piaskowniku wykonane zostaną zastawki w 
korytach wlotowych i wylotowych oraz okablowanie elektryczne i okablowanie sygnalizacyjno-
sterownicze. W istniejącym piaskowniku zostaną wycięte, przeszkadzające w dobudowie 
drugiego piaskownika, boczne koryta piaskowe a zagłębione koryto leja w obrębie obrysu 
piaskownika zabetonowane.  

– przebudowa osadników wstępnych prostokątnych - demontaż starego i montaż nowego 
zgarniacza dennego osadu i powierzchniowego części pływających, demontaż starych i montaż 
nowych koryt odpływowych z przelewami pilastymi wraz z rynną do odprowadzania części 
pływających, demontaż starych zastawek w korytach rozprowadzających ścieki do dwóch 
osadników i wykonanie kierownicy strumieniowej z napędem ręcznym/elektrycznym, służącej do 
sterowania rozdziałem ścieków dopływających do dwóch osadników lub do zamykania dopływu 
do jednego z osadników. Po stronie odpływu ścieków zamontowane zostaną zastawki 
odcinające. Po zdemontowaniu wyposażenia naprawione zostaną ubytki oraz wykonana zostanie 
renowacja ścian, dna oraz koryt żelbetowych osadników.  Przewiduje się również usunięcie 
obarierowania i zamontowanie nowych barierek.  
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– przebudowa studzienek zbiorczych osadu surowego odprowadzanego z lejów osadowych 
osadników wstępnych - demontaż istniejących ręcznych zasuw i wymiana na nowe zasuwy z 
napędem elektrycznym. 

– przebudowa osadników wtórnych prostokątnych - demontaż starego i montaż nowego zgarniacza 
dennego osadu i powierzchniowego części pływających, demontaż starej i budowa nowej rynny 
do odprowadzania części pływających. Po zdemontowaniu zgarniaczy, koryt stalowych itd. 
naprawa ubytków i renowacja ścian, dna oraz koryt żelbetowych osadników. Podobnie jak w 
osadnikach wstępnych usunięte zostanie obarierowanie i zamontowane zostaną nowe barierki.  

– przebudowa  niwelety i wykonanie nowej utwardzonej wewnętrznej drogi dojazdowej, budowa 
zatok do obsługi krat, piaskowników i stacji. Ścieki opadowe z powierzchni utwardzonych dróg, 
zatok i chodników przy piaskownikach będą odprowadzone do układu oczyszczania ścieków. 

– budowa wodociągów, jeden do zasilania stacji zlewnej oraz drugi do zasilania instalacji płukania 
skratek. 

– budowa nowej kanalizacji , będącej przełączeniem ścieków do komory rozdziału. 

– rozbiórki urządzeń, które nie znajdują zastosowania w nowym układzie technologicznym: 
istniejąca stara krata ręczna KRA3, istniejący stary piaskownik poziomy dwukomorowy PIA3, 
żelbetowy z kładką przerzuconą przez koryto i istniejące stare żelbetowe koryto KOR przykryte 
płytami żelbetowymi.   

– montaż nowych urządzeń, instalacji i kabli elektroenergetycznych zasilających od istniejących 
miejsc poboru energii elektrycznej do nowo budowanych i rozbudowywanych urządzeń. Nowe 
uzupełniające kable oświetlenia terenu wraz z oprawami oświetleniowymi.  

– montaż nowych urządzeń, instalacji i kabli sygnalizacyjnych od nowo budowanych i 
rozbudowywanych urządzeń do dyspozytorni, gdzie nastąpi włączenie sygnałów do 
funkcjonującego już obecnie układu automatyzacji oczyszczalni.  

 
4. Rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej w Dzierżoniowie; 

Wskazanie administracyjnej lokalizacji: województwo dolnośląskie, gmina Dzierżoniów, powiat 
dzierżoniowski, miasto Dzierżoniów (58-200), obręb Centrum.  
Podstawowe parametry inwestycji:  
 Sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykonana zostanie z rur z PVC, PP i PE o sztywności 

obwodowej dostosowanej do lokalnych warunków, 
 Większość sieci wykonana zostanie z rur PVC, ze ścianką litą klasy S, SN8 o średnicach od 160 

do 500mm, 
 Na części odcinków ze względu na konieczność zastosowania nietypowych studzienek 

zastosowany zostanie zintegrowany system kanalizacyjny z rur kanalizacyjnych kielichowych 
strukturalnych, dwuwarstwowych z polipropylenu o sztywności obwodowej SN8 [kN/m2] wg ISO 
9969 oraz z rur kanalizacyjnych kielichowych strukturalnych, dwuwarstwowych z polietylenu o 
sztywności obwodowej SN8 [kN/m2] wg ISO 9969, 

 Średnice kanałów kanalizacji deszczowej: 200 (160- średnica odcinka sieci)- 500mm, 
 Średnice kanałów kanalizacji sanitarnej: 200 (150- średnica odcinka sieci)- 500mm, 
 

5. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Bielawie 

Podstawą opracowania jest rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków komunalnych w Bielawie (woj. 
dolnośląskie). Przyjęte rozwiązania techniczne pozwolą na eksploatację oczyszczalni ścieków 
wielkości 45 900 RLM, zapewniając prawidłowe oczyszczenie zakładanych ilości ścieków  
Qdśr=8 100m3/d, oraz energetyczne zagospodarowanie biogazu fermentacyjnego. 
Wskazanie administracyjnej lokalizacji: województwo dolnośląskie, powiat dzierżoniowski, Gmina 
Bielawa, miasto Bielawa, ul. Ceglana 3. 
 
Zadanie to obejmuje: 
1) Przebudowę komór nitryfikacji, obejmującą cały istniejący system napowietrzania, w ramach 

którego przewiduje się :budowę nowych: 
 Demontaż istniejących dmuchaw rotacyjnych i montaż dmuchaw promieniowych (montaż w 

stacji dmuchaw) pracujących w układzie 2 + 1, 
 Demontaż istniejącej instalacji do napowietrzania ścieków tj.kolektorów sprężonego powietrza 

rusztów wraz z dyfuzorami membranowymi. 
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  montaż nowych kolektorów sprężonego powietrza pomiędzy halą dmuchaw oraz komorami 
napowietrzania ścieków, 

 systemów rurociągów rozprowadzających powietrze w komorach nitryfikacji, 
 układu dyfuzorów drobno-pęcherzykowych ceramicznych, 
 układów do monitorowania i automatycznego sterowania pracą całego systemu (szafy 

sterownicze przewidziano zamontować w hali dmuchaw). 
 układu odprowadzającego ścieki z komór (koryta przelewowe na odpływie ze stali 

nierdzewnej) 
 demontaż istniejącej armatury odcinającej i montaż armatury odcinającej (zastawki ze stali 

nierdzewnej, kanałowe) na dopływie i odpływie komór nitryfikacji 
Zlikwidowane zostaną wszystkie przestarzałe technicznie, zużyte i nieprzydatne w docelowym 
rozwiązaniu obiekty technologiczne i urządzenia. 

2) Przebudowę budynku technologicznego przy WKF. 
Przebudowa budynku będzie obejmowała przebudowę instalacji do transportu i mieszania osadu w 
komorach WKF oraz podgrzewania osadu (wymiennikownia ciepła). Przewiduje się przy tym 
wymianę: 

 dwóch pomp obiegowych wirowych na pompy wyporowe (1+1) 
 armatury odcinająco-sterującej, kształtek i rurociągów,  
 aparatury kontrolno-pomiarowej, 

Przebudowany zostanie węzeł związany z transportem osadu surowego. Wybudowany zostanie 
nowy układ zawierający macerator i dwie pompy osadowe wyporowe (1+1). Z kolei przebudowa 
wymiennikowni ciepła osadu polegać będzie na budowie nowego układu, składającego się z  
dwóch wymienników rurowych ze stali nierdzewnej. Instalacja będzie współpracować z istniejącymi 
zagęszczaczami grawitacyjnymi, dwoma zbiornikami WKF, urządzeniem do odwadniania 
mechanicznego osadu (prasą taśmową) i urządzeniami do odzysku energii cieplnej. 

3) Budowę instalacji odbioru, oczyszczania, magazynowania i spalania biogazu, obejmującą  
następujące urządzenia i obiekty: 
 zbiornik magazynowy na biogaz, 
 kolumna odpieniająca, 
 odsiarczalniki, 
 węzeł rozdzielczo-pomiarowy 
 pochodnia, 
 agregatorownia (agregat kogeneracyjny), 
 kotłownia biogazowa, 
 kompletny system monitorowania i automatycznego sterowania pracą urządzeń do przeróbki  

osadu (zagęszczacze grawitacyjne, pompownia osadu zagęszczonego do WKF, 
wymiennikownia ciepła osadu, WKF pompownia osadu recyrkulowanego) i biogazu. 

4) Modernizację instalacji elektro-energetycznej i automatyki w zakresie wykonania nowoczesnego 
opomiarowania oczyszczalni ścieków (części ściekowej i osadowej). Przewiduje się przy tym 
wprowadzenie: 
 monitoringu pracy wszystkich urządzeń zainstalowanych obecnie i przewidzianych do 

zainstalowania w ramach projektu, 
 opomiarowania w niezbędnym zakresie wszystkich obiektów i instalacji istniejących oraz 

projektowanych, 
 automatyki sterowania pracą wszystkich podstawowych urządzeń oczyszczalni ścieków. 
Opomiarowanie zakłada zastosowanie nowoczesnych urządzeń pomiarowych, takich jak: 
 przepływomierze ultradźwiękowe i elektromagnetyczne, 
 urządzenia do pomiaru napełnień, 
 gęstościomierze, 
 tlenomierze, 
 ph-metry, 
 urządzenia do pomiaru potencjału redox, 

a także przetworników jedno-, dwu- i wielokanałowych (w zależności od lokalnych potrzeb), 
autonomicznie funkcjonujących programowanych sterowników do wydzielonych procesów, instalacji, 
systemów technologicznych, jak np. 

 system napowietrzania, 
 system podgrzewania i mieszania osadów w WKF 
 odzysk biogazu i energii, 
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oraz programowanego sterownika centralnego zawiadującego pracą całej oczyszczalni oraz 
poszczególnych jej węzłów technologicznych, gromadzącego dane z wszystkich powiązanych ze sobą 
technicznie przetworników i przekazującego je do centralnego komputera i monitorów znajdujących 
się na pulpicie operatorskim. 

Nowoprojektowany panel operatorski będzie wykonany zamiast istniejącego niesprawnego 
systemu sterowania urządzeniami i instalacjami, zainstalowanego w dyspozytorni głównej. 

Zakłada się modernizację istniejącej trafo stacji oraz budowę instalacji i urządzeń 
energetycznych zasilających do wszystkich nowoprojektowanych urządzeń technologicznych, a także 
zmodernizowanie zasilania istniejących obiektów i urządzeń.  

 
6. Rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej w Bielawie:  

Wskazanie administracyjnej lokalizacji: województwo dolnośląskie, gmina Bielawa, powiat 
dzierżoniowski, miasto Bielawa (58-260), obręb Fabryczna, obręb Osiedle, obręb Nowa Bielawa, 
obręb Północ. 

Rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej w Bielawie będzie miał miejsce na długości odcinka 
stanu istniejącego równej ok. 4,5 km. 

Wybudowana zostanie: 
- kanalizacja deszczowa grawitacyjna z rur PVC-U SDR34 SN8 z rur PVC-U litych o następujących 
średnicach: Ø 160, Ø 200/250, Ø 315, Ø 350, Ø 400, Ø 500. 
- w zakresie kanalizacji sanitarnej: 
o studnie Ø1000/ Ø1200 z kręgów betonowych, 
o studnie z tworzyw sztucznych Ø 600PP  z kinetą, która pozwala na kielichowe dołączenie 

przewodów z rur PVC-U o średnicy DN/OD od 160÷400 mm. 

7. Przebudowa SUW w Kamionkach 

Wskazanie administracyjnej lokalizacji: województwo dolnośląskie, powiat dzierżoniowski, Gmina 
Pieszyce, Kamionki, ul. GÓRSKA 13. 

Celem przebudowy będzie utrzymanie wydajności stacji równej Qśrd=4000 m3/d wody uzdatnionej, 
która będzie spełniała wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi określone 
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417 z dnia 6 kwietnia 2007r.). 

Zakres inwestycji obejmuje: 
• montaż urządzeń do prowadzenia procesu koagulacji, flokulacji, korekty pH, dezynfekcji wody 

przy użyciu dwutlenku chloru, 
• wymianę rurociągów technologicznych i armatury, 
• wymianę dmuchawy do płukania filtrów, 
• montaż pomp do płukania filtrów, 
• instalację wentylacji, 
• montaż zestawu hydroforowego, 
• budowę odstojnika wód popłucznych, 
• budowę zbiornika wody uzdatnionej, 
• przebudowę zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, 
• przebudowę systemu automatyki i sterowania,  
• przebudowę części elektrycznej (wymiana rozdzielni głównej - zwiększone zapotrzebowanie 

na moc, szafki sterowania: zasuwami, pompami płuczącymi, dmuchawą), 
• rezerwową dezynfekcję wody podchlorynem sodu - instalacja do dawkowania, 
• wymianę złoża filtracyjnego. 

 

8. Budowa zbiorników na wodę w Pieszycach o pojemności 2000 m3  

Wskazanie administracyjnej lokalizacji: zbiorniki magazynowe wody pitnej będą zlokalizowane w 
miejscowości Pieszyce przy ul. Piskorzowskiej, gmina Pieszyce, województwo dolnośląskie. 
Przedmiotem zadania jest budowa zbiorników magazynowych wody o pojemności V=2000m3 (dwa 
zbiorniki, każdy o pojemności czynnej 1000 m3) wraz z sieciami wodociągowymi oraz kanalizacją wód 
spustowych i przelewowych ze zbiornika do rowu przydrożnego w miejscowości Pieszyce. 
Każdy ze zbiorników będzie posiadał następujące parametry: 

 pojemność czynna V=1000 m3, 
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 średnica wewnętrzna Dw =12,00 m, 
 wysokość czynna H = 10,0 m, 
 wysokość całkowita (wewnętrzna) Hc = 10,80 m. 

Oba zbiorniki będą pracowały jednocześnie, jednak w przypadku konieczności czyszczenia 
pojedynczego zbiornika, istnieje możliwość spustu wody z jednego zbiornika. 
 
 Zakres zadania obejmuje także: 

• armaturę, instalacje i sieci elektryczne, AKPiA, rurociągi towarzyszące, w tym rurociąg o dł. 
808,5 m, Ø315 łączącym zbiorniki z istniejącym wodociągiem zasilającym miasto 
Dzierżoniów, 

• włączenie projektowanego zbiornika magazynowego wody do istniejącego systemu radiowego 
- wizualizacja pracy SUW w dyspozytorni na ulicy Kilińskiego 25  
w siedzibie użytkownika, 

• ochronę przetężeniową instalacji elektrycznych, ochronę przeciwporażeniową, ochronę 
odgromową, ochronę przeciwprzepięciową; 

• budowę ogrodzenie terenu; 
• budowę dróg wewnętrznych, chodników, oświetlenia terenu. 

 

9. Budowa SUW w Niemczy przy ul. Sienkiewicza 

Wskazanie administracyjnej lokalizacji: województwo dolnośląskie, powiat dzierżoniowski, Gmina 
Niemcza, miasto Niemcza, ul. Sienkiewicza 1A. 
Uzdatniona woda będzie spełniała wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417 z dnia 6 kwietnia 2007r.). 
Wydajność aktualna Qhmax = 12,5 m3/h. 
Wydajność stacji będzie wynosić Qhmax = 31 m3/h. 
W ramach inwestycji wybudowane zostaną: 
 studnia głębinowa,  
 budynek technologiczny SUW wraz z układem technologicznym uzdatniania wody sterowanym 

automatycznie, w którym zaprojektowano m.in.: 
• mieszacze wodno-powietrzne, 
• filtry ciśnieniowe, 
• instalację dawkowania podchlorynu sodu, 
• zestaw hydroforowy II stopnia,  
• pompę do płukania filtrów,  
• agregat prądotwórczy,  
• szafy sterownicze, 
• dmuchawa do płukania filtrów, 
• sprężarki do napowietrzania wody, 
• armatura i sieci technologiczne, 
• analizatory, 

 zbiornik na wodę czystą o poj. 250 m3 z komorą zasuw, 
 odstojniki popłuczyn, 
 zbiornik bezodpływowy na ścieki bytowo-gospodarcze, sieci międzyobiektowe z obiektami 

sieciowymi i uzbrojeniem. 
 obiekty infrastruktury - drogi, chodniki, place, oświetlenie zieleń, ogrodzenie 
 boks na materiały sypkie 
 instalacja wentylacyjna z osuszaczem powietrza 
 instalacja grzewcza (m.in.. elektryczne ogrzewacze konwektorowe) 
 instalacje elektryczne (stacja transformatorowa, zewnętrzne zasilanie SUW w energię elektryczną, 

sieci zasilania technologii) i instalacje AKPiA, 
 zasilanie rezerwowe - agregat prądotwórczy, 
 Zakres zadania obejmuje również rozbiórkę istniejącego budynku studni. 
Monitoring pracy SUW Niemcza odbywać się będzie w centralnej dyspozytorni WIK Dzierżoniów z 
wykorzystaniem istniejącej sieci łączności radiowej, SUW Niemcza zostanie dołączony jako kolejny 
obiekt do istniejącej aplikacji w oprogramowaniu SCADA. W tym celu przewiduje się rozbudowę 
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istniejącej stacji retransmisyjnej Zbiornik Piława Górna o dodatkową kartę komunikacyjną, 
radiomodem, 2 anteny kierunkowe, ochronniki i zasilacz buforowy dla całej stacji.    
Aplikacja powinna monitorować pracę urządzeń, sterować ich pracą, oraz umożliwiać zmianę 
parametrów pracy, wybór reżimów pracy, archiwizować dane procesowe, generować alarmy, oraz 
raporty pracy stacji.  
 
 
10. Budowa wodociągu tranzytowego Dzierżoniów – Włóki; 

Lokalizacja administracyjna: województwo dolnośląskie, powiat dzierżoniowski, Gmina Miejska 
Dzierżoniów (miasto Dzierżoniów) oraz Gmina Dzierżoniów.  
 Zakres zadania obejmuje budowę sieci wodociągowej z rur PE100 o średnicy  fi160 mm, wg szeregu 
SDR 11, PN 12,5 łączonych metodą zgrzewania doczołowego wraz z montażem m.in. zasuw, węzłów 
trzech zasuw oraz zespołu napowietrzająco-odpowietrzającego. Wybudowana zostanie sieć główna o 
długości ok. 1,7 km, bez odcinków bocznych. 
Zakres zadania nie obejmuje budowy przyłączy. 

11. Budowa kanalizacji sanitarnej w Pieszycach; 

Wskazanie administracyjnej lokalizacji: - miasto Dzierżoniów (58-200), obręb Dolny oraz obręb 
Zachód, województwo dolnośląskie, gmina Miejska Dzierżoniów, powiat dzierżoniowski;  

- miasto Pieszyce (58-250), obręb Dolne, województwo dolnośląskie, gmina Pieszyce, powiat 
dzierżoniowski. 

Zakres zadania obejmuje budowę kolektora kanalizacji sanitarnej, łączącego istniejącą kanalizację w 
Pieszycach Dolnych, w rejonie istniejącej oczyszczalni ścieków, z oczyszczalnią ścieków w 
Dzierżoniowie. Przewiduje się budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz budowę wypustów 
bocznych kanalizacji sanitarnej do przyległych posesji dla ulic: Świdnicka, Nadbrzeżna, Sienkiewicza, 
Dolna, Stara, Martwa w Pieszycach. Na załamaniach sieci i na dłuższych odcinkach prostych 
przewidziano studnie rewizyjne. Wpięcia wypustów bocznych do sieci przewidziano poprzez 
studzienki rewizyjne lub odpowiednie trójniki. 

Zakres zadania obejmuje budowę: 
1) kolektora kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur Ø 160, 200, 315, 400 PCV-U SDR34 o 

długości ok. 6,5 km, 
1) odcinków bocznych kanalizacji sanitarnej do przyległych posesji Ø 160 PVC-U o długości ok. 0,7 

km.  
Budowa systemu kanalizacyjnego umożliwi przyłączenie 1365 nowych użytkowników systemu. 

III. ZAKRES USŁUGI: 
 

Usługa Inżyniera Kontraktu powinna zapewnić prawidłowe wykonawstwo wszystkich robót 
objętych wszystkimi kontraktami 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 dyscyplinę wydatkowania środków finansowych oraz jakość robót 
zgodną z planem zapewnienia jakości. 
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. 
1. Do zakresu obowiązków Inżyniera będzie należało wykonywanie wszystkich zadań wynikających 

z Warunków Ogólnych i Szczególnych Kontraktów na roboty budowlane, a w szczególności: 
a) W przypadku zadań, których realizacja rozpocznie się po podpisaniu umowy  

z Inżynierem: przed rozpoczęciem budowy Inżynier przeprowadzi inspekcję terenu 
budowy w celu wstępnego zapoznania się z zaproponowanymi przez projektanta 
rozwiązaniami i przebiegiem trasy w terenie. 
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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: 
 pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, w szczególności w zakresie 

określonym w Art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. nr 243 
poz. 1623 z 2010r. z późn. 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 (tekst jedn.: Dz.U. 
nr 243 poz. 1623 z 2010r. z późn. zm.), 

 pełnienie funkcji Koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego, 
zgodnie z art. 27 ustawy Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. nr 243 poz. 1623 z 
2010r. z późn. zm.) 

 zarządzanie finansowe (Świadectwa Płatności, Wykonania itp.), 
 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.  
 
Do obowiązków Inżyniera należy m.in: 
 
1. W zakresie ogólnym: 

Dla następujących zadań: 
 Przebudowa SUW LUBACHÓW w Zagórzu Śląskim, 
 Przebudowa SUW CICHA w Dzierżoniowie, 
 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie, 
 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielawie, 
 Przebudowa SUW w Kamionkach, 
 Budowa SUW w Niemczy przy ul. Sienkiewicza, 

Inżynier weźmie udział w prowadzonych postępowaniach na wybór Wykonawcy robót 
budowlanych. 
 
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   zawartego   kontraktu oraz 
dysponowania środkami przeznaczonymi przez Zamawiającego na finansowanie 
przedsięwzięcia będącego przedmiotem obsługi inwestycyjnej. Nie ma także  
upoważnienia  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 SIWZ. 
 

 Występowanie   w   roli   Inżyniera   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: 
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(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 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie] 
(f) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robót]  
(g) klauzula  8.11 [Przedłużone zawieszenie]  
(h) klauzula  10.3 [Zakłócanie Prób Końcowych] 
(i) klauzula  12.3 [Wycena] 
(j) klauzula  13  [Zmiany i korekty]  
(k) klauzula  17.4  [Następstwa ryzyka Zamawiającego]  
(l) klauzula 19.4 [Następstwa Siły Wyższej] 

 
 Występowanie  w  roli  Inżyniera,  zgodnie  z  Czerwoną  Książką  FIDIC,  w  Okresie  

Zgłaszania  Wad, egzekwowanie w tym okresie usuwania wad i usterek w  ramach 
gwarancji  i  rękojmi za wady. 
 

 Administrowanie,  monitorowanie,  rozliczanie  i  zarządzanie  w  szczególności pod  
względem  formalnym  i  finansowym robotami budowlanymi w sposób zgodny z 
Kontraktami, 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    Kontraktów   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 Kontraktach.  

 
 Nadzorowanie ważności oraz terminów zwrotu części zabezpieczeń należytego 

wykonania Kontraktów zgodnie z ich treścią i egzekwowanie zabezpieczenia zgodnie z 
warunkami Kontraktu. 

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

Kontraktach: 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 (również na nośniku elektronicznym) 

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. 
 

 Przechowywanie - w biurze Inżyniera – otrzymanej od Zamawiającego po jednej kopii 
każdego Kontraktu na roboty (Inżynier otrzyma kopię po podpisaniu danego Kontraktu na 
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roboty). Inżynier otrzyma także najszybciej jak to będzie możliwe od Zamawiającego 
jedną kopię każdego aneksu do Kontraktu na roboty (w razie podpisania takiego aneksu). 

 
 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. 

 
 Dostarczanie, na wezwanie Zamawiającego, dokumentów oraz informacji dotyczących 

kwestii technicznych Projektu, niezbędnych do sporządzania harmonogramów rzeczowo- 
finansowych i harmonogramów realizacji robót budowlanych, do których wykonania 
zobowiązany jest Zamawiający, a także wszystkich innych dokumentów wymaganych 
przez Zamawiającego w oparciu o instrukcje i wzory uzyskane od Zamawiającego i/lub 
Instytucji Pośredniczących. 

 
 udzielanie pomocy Zamawiającemu w działaniach związanych z przygotowaniem Raportu 

Końcowego z realizacji projektu, a w szczególności gromadzenie i prawidłowe 
przechowywanie (znakowanie, grupowanie, segregowanie) następujących danych na 
temat realizacji robót budowlanych: 
 zestawienia wydatków w rozbiciu na kategorie kosztów kwalifikowanych i 

niekwalifikowanych dotyczących robót budowlanych,  
 zestawienia działań podjętych w trakcie realizacji robót budowlanych, w odniesieniu 

do poszczególnych postanowień zawartych w Umowie o dofinansowanie,  
 opisu prawnych problemów powstałych w trakcie realizacji robót budowlanych w 

zakresie:  
 sporów z Wykonawcami Umów na roboty,  
 sporów w zakresie praw własności,  
 innych problemów prawnych powstałych w trakcie realizacji robót,  

 
 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 każdego roku  odbędzie się pięć jednodniowych wyjazdów. 

 
 Bieżące informowanie Zamawiającego o zaistniałych sporach oraz polubowne 

rozstrzyganie wszelkich sporów powstałych pomiędzy stronami umów na roboty 
budowlane.  

 
1. W zakresie wykonawstwa (robót budowlanych): 

 udział w przekazywaniu Wykonawcom przez Zamawiającego terenu budowy,  dokumentacji 
projektowej, pozwoleń na budowę oraz wszystkich innych niezbędnych do rozpoczęcia robót 
dokumentów, wraz z kontrolą ich kompletności.   

 przekazywanie Wykonawcom  robót  budowlanych  dzienników  budowy  oraz, w razie 
konieczności, niezwłoczna rejestracja kolejnych tomów dziennika budowy. 

 zapewnienie, przy prowadzeniu robót w ramach Kontraktów 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, 

 organizowanie pracy personelu w taki sposób, aby Kontrakt był nadzorowany i wykonywany 
zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz w terminach w nim określonych, 

 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 Warunkami Kontraktowymi oraz obowiązującymi 
przepisami, oraz ocena i weryfikacja w zakresie rzeczowym, prawnym i finansowym propozycji 
robót dodatkowych lub zamiennych przedstawionych przez Wykonawcę, 
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 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 dodatkowych oraz uzupełniających, 
zamiennych i innych zgodnie z Kontraktami i z zachowaniem zasad ustawy PZP, wraz 
z kosztorysami dotyczącymi tych robót, a także opiniowanie ich zasadności oraz dokonywanie 
ich kontroli w trakcie realizacji, 

 Inżynier zobowiązany jest przygotować wzór umowy na roboty dodatkowe i/lub uzupełniające, 
jeżeli zajdzie konieczność ich udzielenia, wraz z: 

o uzasadnieniem faktycznym, formalnym, rzeczowym dowodzącym bezspornie 
spełnienie przesłanek ustawy PZP do udzielenia takiego zamówienia, 

o dokonaniem szacowania wartości lub/i weryfikacją już oszacowanej wartości tych 
robót, 

 przeprowadzanie regularnych inspekcji Terenu Budowy, organizowanie wraz z Zamawiającym 
cyklicznych narad koordynacyjnych na Terenie Budowy- Rad Budowy (co najmniej raz w 
tygodniu, a jeśli zajdzie potrzeba częściej)  

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

 uczestnictwo przy udziale Zamawiającego w odbiorach częściowych i końcowych,  rozruchach 
technologicznych dla poszczególnych zadań inwestycyjnych, 

 egzekwowanie opracowania i dostarczenia przez  Wykonawcę  instrukcji  eksploatacji  i 
konserwacji urządzeń oraz dostarczenie jej w uzgodnionej ilości egzemplarzy do 
Zamawiającego,  

 sprawdzenie, ocena kompletności oraz zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem 
istniejącym i dostarczenie jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją dotyczącą 
nadzorowanych robót (łącznie z pomiarami geodezyjnymi naniesionymi na plany sytuacyjne) 
w formie uzgodnionej z Zamawiającym,  

 skompletowanie dokumentacji Wykonawcy i oświadczeń wymaganych przez odpowiednie 
uregulowania oraz 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 Kontraktów, wniosku do Inżyniera) w zakresie formalnym i merytorycznym, 
dotyczącej zmiany Kierownika Budowy, Kierowników Robót wskazanych w ofercie 
Wykonawcy robót, jeśli z takim wnioskiem wystąpi jedna ze stron Kontraktów, 

 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. 

 
2. W zakresie finansowym:  

 przygotowanie wzoru miesięcznego raportu Wykonawcy o postępie robót i po pisemnym 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego, udostępnienie go Wykonawcy minimum na 14 dni 
przed terminem złożenia pierwszego raportu, 

 akceptowanie miesięcznych raportów o postępie 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.  

 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;   

 sprawdzanie poprawności faktur Wykonawców robót pod względem merytorycznym,   
rachunkowym   i   formalnym, rekomendowanie   w   formie   pisemnej   do   zapłaty.   
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Inżynier sprawdzi również załącznik do faktury sporządzony przez wykonawcę robót 
budowlanych, pod względem poprawności zaklasyfikowania wykonanych elementów robót do 
środków trwałych, których zestawienie wykonawca i Inżynier otrzymają od Zamawiającego.  
Cała korespondencja  pomiędzy Wykonawcami  i  Inżynierem,  dotycząca  wszystkich  
płatności,  musi  być  wysyłana  w formie kopii do Zamawiającego.   

 przekazywanie prawidłowych PŚP i faktur Zamawiającemu nie później niż 30 dni przed 
terminem płatności wynikającym z Kontraktów na roboty.   

 odpowiednio do zakresu działania Inżyniera, kontrolowanie realizacji budżetu przedsięwzięcia 
w odniesieniu do poszczególnych Kontraktów na roboty budowlane, sporządzanie ewidencji 
kosztów, oraz kompletowanie dokumentów dotyczących płatności dla Wykonawcy,  

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

 przygotowanie, w terminach podanych przez Zamawiającego, wszelkich dokumentów 
niezbędnych do rozliczenia Projektu dla Zamawiającego i Instytucji finansujących 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 Instytucję Pośredniczącą Funduszu Spójności,  
 sporządzanie pełnej dokumentacji dotyczącej rozliczenia robót budowlanych, wymaganej na 

podstawie zawartych umów finansowych i dostarczanie jej w odpowiednich terminach 
umożliwiających otrzymanie transz pożyczki oraz środków finansowych z gmin, 
gwarantujących zapłatę faktur bez zwłoki, 

 kontrolowanie rozliczenia finansowego z podwykonawcami, 
 ochrona Zamawiającego przed podwójną płatnością wynagrodzenia za roboty 

podwykonawców w sytuacji przewidzianej w przepisie art. 6471 ustawy KC 
 współpraca z Zamawiającym w przygotowywaniu niezbędnych sprawozdań,  raportów 

rzeczowych  i  finansowych,  wskaźników  postępu  fizycznego  i  finansowego  robót  oraz 
innych opracowań wymaganych przez Instytucję Pośredniczącą Funduszu Spójności ze 
szczególnym uwzględnieniem raportów z postępów w realizacji Projektu;  
 
 

3. Po zakończeniu Robót, podczas Okresu Zgłaszania Wad Robót,  lecz  nie  dłużej  niż 
przewiduje  to  końcowa  data  realizacji niniejszej Umowy, tj.  30.06.2015r., uczestniczenie w 
nadzorowaniu inspekcji gwarancyjnych, końcowych akceptacji i rozwiązywaniu sporów, a w 
szczególności:  
 egzekwowanie usuwania ewentualnych wad i usterek przez Wykonawcę,  
 w przypadku zmiany zakresu rzeczowego robót budowlanych (techniczne lub 

koncepcyjne) – opis zmian w stosunku do Umowy o dofinansowanie wraz z określeniem i 
wyjaśnieniem przyczyn ich wprowadzenia,  

 rozliczenie Kontraktów, również w przypadku jego przerwania z jakiejkolwiek przyczyny, 
w terminach i na zasadach określonych przez Zamawiającego, 

 przygotowanie inwentaryzacji wykonanych robót i wystawienie Świadectwa Płatności. 
 

4. Dodatkowe obowiązki Inżyniera:  
1) Inżynier jest zobowiązany ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej. Koszty ubezpieczenia ponosi Inżynier. Polisa 
ubezpieczeniowa będzie wystawiona na wspólne imię Zamawiającego i Inżyniera.  

2) zapewnienie należycie wykwalifikowanego personelu, posiadającego odpowiednie 
doświadczenie i uprawnienia wymagane polskim prawem, 

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 

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

Kontraktami, ale będą mogły spowodować zwiększenie wydatkowanych środków 
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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 Kontraktów 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. 
Inżynier ma upoważnienie do akceptowania dokumentacji projektowej i dokumentów budowy 
przygotowanych przez Wykonawców, które w jego opinii są potrzebne i właściwe, jednakże po 
wcześniejszym uzyskaniu pozytywnej pisemnej opinii (zgody) Zamawiającego.  

 
Dodatkowo Inżynier ma obowiązek uczestniczyć w procedurze przetargowej ogłoszonej przez 
Zamawiającego w celu wyłonienia wykonawców robót budowlanych dla zadań: 
 Przebudowa SUW LUBACHÓW w Zagórzu Śląskim, 
 Przebudowa SUW CICHA w Dzierżoniowie, 
 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie, 
 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielawie, 
 Przebudowa SUW w Kamionkach, 
 Budowa SUW w Niemczy przy ul. Sienkiewicza, 

W tym zakresie, do obowiązków Inżyniera będzie należało w szczególności: 
 zapoznanie  się z  dokumentacjami projektowymi i STWiORB oraz pisemne zaopiniowanie 

przygotowanych przez Zamawiającego SIWZ oraz projektów ogłoszeń o zamówieniu na roboty 
budowlane,  

 przeprowadzenie inspekcji terenu budowy w celu wstępnego zapoznania się z 
zaproponowanymi przez projektanta rozwiązaniami a w przypadku projektów liniowych - 
przebiegiem trasy w terenie, 

 udział w spotkaniach dla Wykonawców Robót (Oferentów), i wizjach lokalnych placu budowy - 
jeżeli takie będą miały miejsce, 

 
5. Do obowiązków Inżyniera należeć będą również wszystkie inne czynności i zadania nie 

wymienione w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia, które okażą się konieczne dla 
prawidłowej realizacji Kontraktów na roboty (zgodnie z wymaganiami Komisji Europejskiej, 
Warunków Kontraktowych FIDIC na roboty budowlane i Zamawiającego) oraz zabezpieczenie 
interesów Zamawiającego.  

 
Inżynier nie będzie miał jednak prawa do:  
 Wprowadzania jakichkolwiek poprawek  do podpisanych Kontraktów na  roboty budowlane,  
 zwolnienia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań lub odpowiedzialności zawartych 

w podpisanym Kontrakcie,  
 wyrażania zgody na ograniczenie zakresu robót lub przekazanie robót Wykonawcy innemu 

niż ten, który został wskazany w podpisanym Kontrakcie 
 

IV. LOGISTYKA I RAMY CZASOWE 
 

1. Lokalizacja: 
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie powiatu dzierżoniowskiego, w południowej 
części województwa dolnośląskiego, na południowy zachód od Wrocławia. Obejmuje ono 
swoim wpływem 5 z 7 gmin powiatu dzierżoniowskiego: gminę Miejską Dzierżoniów, gminę 
Pieszyce, gminę Niemcza, gminę Dzierżoniów oraz gminę Bielawa. Jest to obszar o łącznej 
powierzchni ok. 334 km2. Ponadto zadanie dotyczące przebudowy SUW „Lubachów” w 
Zagórzu Śląskim realizowane będzie na terenie gminy Walim i gminy Świdnica.  
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2. Data rozpoczęcia i okres realizacji: 

1) Datą rozpoczęcia wykonywania niniejszej umowy jest dzień zawarcia Umowy, 
2) Za termin zakończenia realizacji Umowy strony uznają dzień 30.06.2015 r. 

V. 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 miesięczny 
c) Raport kwartalny (przejściowy) 
d) Raport końcowy z wykonania Kontraktu  
e) Raport końcowy z Okresu Zgłaszania Wad  
f) Raport końcowy dla Umowy.  
 
Każdy raport powinien zawierać Część I ogólną o podobnym układzie opisu. W części ogólnej 
zależy umieścić: 

- rozdzielnik dokumentu, 
- jednostki biorące udział w zarządzaniu Projektem, 
- ogólne informacje o Kontrakcie na roboty budowlane i umowie na świadczenie usług z 

uwzględnieniem kluczowych dat realizacji umowy. 
 
ad. (a) Raport wstępny powinien dodatkowo zawierać: 
 
1. Opis działań własnych Inżyniera z wyszczególnieniem zakresu usług Inżyniera, harmonogramem 

usług, informacjami o mobilizacji Zespołu Inżyniera Kontraktu (wraz z kompletną listą personelu 
Inżyniera proponowanego dla tej Umowy i jasnym określeniem, jak będą oni zaangażowani w 
wykonywanie swoich zadań), o zorganizowaniu Biura Inżyniera i biur terenowych oraz opisem 
zadań Inżyniera na najbliższy okres działania.  
Część ta powinna także zawierać opracowanie: „Organizacja i System Zarządzania” składające 
się z następujących elementów: 

- komentarz Inżyniera dotyczący spraw mających wpływ na pomyślne wykonanie 
przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie określenia celów i oczekiwanych 
rezultatów. Opracowanie będzie zawierać analizę warunków miejscowych i stopnia 
złożoności inwestycji, omówienie roli Inżyniera, zasad finansowania i realizacji projektu 
współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności, 

- wykaz działań uważanych za niezbędne do osiągnięcia celów i oczekiwanych rezultatów, 
- opis procedur postępowania na poszczególnych etapach realizacji Kontraktu 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, 
 wprowadzania zmian, 
 szacowania ceny końcowej Kontraktów na roboty oraz terminu wykonania, 
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, 

 
2. Opis działań Inżyniera związanych bezpośrednio z nadzorem nad realizacją i zarządzaniem 

Kontraktami na Roboty: 
 dokumentacji (projektowej i kontraktowej) dostarczonej przez Zamawiającego, 
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 harmonogramów, programów i planów płatności przedstawionych przez Wykonawcę 
robót,  

 polis ubezpieczeniowych i gwarancji dostarczonych przez Wykonawcę robót,  
 zaproponowanych przez Wykonawcę robót zestawień materiałów, urządzeń i dostaw, 

 
Musi też zawierać informacje dotyczące wymaganych od Wykonawcy robót dokumentów oraz 
opracowań wynikających z Kontraktów. 
 
Raport Wstępny zostanie złożony w ciągu 21 dni od dnia podpisania Umowy. 
 
Do raportu należy przedstawić odpowiednie załączniki o formacie zgodnym z wytycznymi zawartymi 
na stronach internetowych Instytucji Zarządzającej i Pośredniczących.  
 
Raport Wstępny będzie przyjęty przez Zamawiającego pisemnym protokółem odbioru. 

 
Ad. (b) Raporty miesięczne : 
Raporty miesięczne obejmujące każdy kolejny następujący po sobie miesiąc kalendarzowy, będą 
składane w terminie do 14 dnia miesiąca następującego po każdym miesiącu, którego dotyczy Raport 
dla Kontraktów. 
Raporty miesięczne będą przedkładane od daty podpisania Umowy w terminach zgodnych 
z realizacją przedmiotu Umowy, przy czym pierwszy Raport miesięczny zostanie przedłożony w dacie/ 
terminie, dla której będzie on obejmował okres dłuższy niż 1 miesiąc.  
Raport miesięczny, oprócz Części I - ogólnej, musi dodatkowo zawierać: 

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, 

2) zaangażowanie przez Wykonawcę personelu, siły roboczej, sprzętu itp. – ocena czy są one 
właściwe dla terminowego zakończenia kontraktu, analizę zgodności postępu robót z 
harmonogramem, 

3) informację na temat podwykonawców biorących udział w projekcie i powierzonych im do 
realizacji części kontraktu, 

4) informacje o ewentualnych zmianach w organizacji pracy Wykonawcy/Inżyniera w stosunku do 
Raportu Wstępnego, 

5) 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 
Kontraktów, nowe zamówienia) szczególnie, gdy mogą one wpłynąć na czasowe przesunięcie 
ukończenia robót,  

6) listę poleceń zmian wraz z wartością odnośnych robót oraz wartością netto polecenia zmian, 
7) kontrole jakości – omówienie jakości wykonanych przez Wykonawcę robót oraz jakości 

użytych materiałów, 
8) informacje o przestrzeganiu przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
9) 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), 

10) zestawienie kopii świadectw pobytu projektanta w ramach nadzoru autorskiego, 
11) analizę procentową wykonania i wydatków podczas okresu sprawozdawczego narastająco do 

końca okresu sprawozdawczego, 
12) sporządzanie i przedkładanie następujących informacji za miesiąc poprzedni: 

i) o nakładach inwestycyjnych poniesionych na ostatni dzień każdego miesiąca- narastająco, 
ii) o finansowaniu nakładów inwestycyjnych, w tym: 

 ze środków własnych inwestora, 
 z pożyczek, w tym przyznanych przez WFOŚiGW 
 ze środków pochodzących od gmin, 

13) szczegółowy plan robót i finansów na kolejny miesiąc następujący po okresie 
sprawozdawczym, 

14) wykaz oraz stan płatności, tj.: 
o oświadczeń i Rozliczeń Wykonawcy robót, 
o Przejściowych Świadectw Płatności, przyjętych przez Zamawiającego 
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o Przejściowych Świadectw Płatności, nieprzyjętych przez odpowiednie instytucje z 
podaniem przyczyny nieprzyjęcia oraz z podaniem terminów i sposobu ich poprawy, 

15) informacje finansowe wynikające z wystawionego przez Inżyniera Świadectwa Płatności, 
16) wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia, 
17) informacje o kontaktach z samorządami i społeczeństwem (o ile wystąpiły), 
18) dokumentację fotograficzną postępu robót, 
19) wszelkie niezbędne załączniki (np. notatki ze spotkań wraz z listami obecności, wykonane 

opinie itp.). 
 
Do raportu należy przedstawić odpowiednie załączniki o formacie zgodnym z wytycznymi zawartymi 
na stronach internetowych Instytucji Zarządzającej i Pośredniczących. 
  
Raporty miesięczne będą przez Zamawiającego przyjęte pisemnym protokołem odbioru i będą 
przedkładane za okres od dnia podpisania Umowy do dnia wystawienia Świadectwa Wykonania dla 
ostatniego z Kontraktów na roboty budowlane. 
 
Ad. (c) Raporty kwartalne (przejściowe): 
Raporty kwartalne obejmujące 3 kolejne miesiące kalendarzowe, będą składane w terminie do 14 dnia 
miesiąca następującego po 3-ch miesiącach, których dotyczy Raport, oddzielnie dla każdego 
Kontraktu. 
Raporty kwartalne (przejściowe) będą przedkładane od daty podpisania Umowy, pierwszy Raport 
kwartalny zostanie przedłożony w dacie/ terminie, dla której będzie on obejmował okres dłuższy niż 
3 miesiące. 
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  Kontraktu przez Wykonawcę 
Robót, w  szczególności: 

1) opis istotnych czynności i decyzji Wykonawcy/Inżyniera w raportowanym okresie, 
2) informację o postępie rzeczowym i finansowym robót o jego zgodności z przyjętym 

Programem oraz z pierwszymi przyjętymi Terminami Płatności (podsumowanie), 
3) szczegółową analizę wykonanego zakresu robót z punktu widzenia zgodności z zakresem 

określonym w Umowie o dofinansowanie i we Wniosku. Szczegółowość analizy jest 
narzucona i musi być tożsama ze stopniem szczegółowości zakresu podanym we 
Wniosku i Umowie o dofinansowanie. Analiza musi być zaopatrzona w wersję 
tabelaryczną umożliwiającą szybkie dokonywanie oceny ww. zgodności wykonanego 
zakresu w powiązaniu z PŚP, 

4) plan działań na kolejny okres sprawozdawczy. 
 
Do raportu należy przedstawić odpowiednie załączniki o formacie zgodnym z wytycznymi zawartymi 
na stronach internetowych Instytucji Zarządzającej i Pośredniczących  

 
Raporty kwartalne będą przez Zamawiającego przyjęte pisemnym protokołem odbioru i będą 
przedkładane za okres od dnia podpisania Umowy do dnia wystawienia Świadectwa Wykonania dla 
ostatniego z Kontraktów na roboty budowlane. 
 
Ad. (d) Raport końcowy z wykonania Kontraktów: 
Raport zostanie złożony do 14 dnia od ukończenia każdego Kontraktu (rozumianego jako dzień 
wystawienia Świadectwa Przejęcia) i będzie, oprócz Części I - ogólnej, dodatkowo zawierać: 

1) pełny opis prac oraz zebranie wyników (dotyczących realizacji robót) wszystkich 
Raportów, 

2) informacje dotyczące testów, rozruchów, porób eksploatacyjnych i prób końcowych, 
3) krytyczną analizę wszystkich wcześniejszych problemów i podjęte działania naprawcze, 
4) wyniki sprawdzenia i zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej. 
5) zestawienie wykonanych obiektów wraz z podaniem wyposażenia, wielkości i jednostek 

charakterystycznych w sposób korespondujący z Wnioskiem i Umową o dofinansowanie, 
zawierające koszty realizacji obiektów z uwzględnieniem źródeł finansowania 
i wyodrębnieniem jego struktury – m.in. w celu zebrania wszystkich danych niezbędnych 
do stwierdzenia, czy uzyskano założony cel, 

6) szczegółową analizę wykonanego zakresu robót, osiągniętych wszystkich parametrów, 
wskaźników i efektów, aktualnych na dzień ich sprawdzania, z punktu widzenia zgodności 
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z zakresem i wszystkimi parametrami i wskaźnikami określonymi w Umowie 
o dofinansowanie i we Wniosku. Szczegółowość analizy jest narzucona i musi być 
tożsama ze stopniem szczegółowości zakresu, parametrów i wskaźników podanych 
w Umowie o dofinansowanie i we Wniosku. Analiza musi być zaopatrzona w wersję 
tabelaryczną umożliwiającą szybkie dokonywanie oceny ww. zgodności.  
UWAGA: Część Raportu dotycząca analizy ww. zgodności musi być opracowana jako 
oddzielny załącznik do Raportu i będzie przyjęta oddzielnym pisemnym protokołem 
odbioru przez Zamawiającego. Przy czym należy rozumieć, że Raport końcowy 
z wykonania Kontraktów nie będzie przyjęty, jeżeli nie zostanie również przyjęta przez 
Zamawiającego ww. analiza będąca jego częścią. 

7) analizę finansową wykonania Kontraktów, z dołączeniem listy wszystkich Świadectw 
Płatności i uwzględnieniem kwalifikowalności kosztów (tj. z dokonanym podziałem na 
koszty kwalifikowane i niekwalifikowane), 

8) w formie oddzielnego opracowania: wszelkie dane techniczne, niezbędne do 
przygotowania przez Zamawiającego Raportu Końcowego: 
a) w  przypadku  wystąpienia  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). 

b) w  przypadku  wystąpienia  zmian w realizacji robót budowlanych (techniczne  lub  
koncepcyjne) ich opis w  stosunku do  decyzji  o dofinansowaniu oraz  przyczyny ich 
wprowadzenia w następującym układzie:  
 zmiany koncepcji realizacji robót budowlanych;  
 zmiany techniczne i/lub technologiczne;  
 zmiany uwarunkowań ekonomicznych;   
 zmiany struktury własności. 

c) informacje  o  zakresie  udzielonych  przez  wykonawców  zabezpieczeń  i okresie  ich  
obowiązywania.  Dodatkowo  należy  opisać  ewentualne  wady  wykryte  w  trakcie 
realizacji  kontraktów  lub  po  ich  zakończeniu  oraz  podać  czy  i  w  jaki  sposób  
zostały  one usunięte. 

 
Ad. (e) Raport końcowy z Okresu Zgłaszania Wad  

Raport zostanie przedłożony Zamawiającemu do 14 dnia od dnia zakończenia Okresu 
Zgłaszania Wad dla każdego z Kontraktów oddzielnie. 
Raport zostanie złożony po wystawieniu Świadectwa Wykonania dla Kontraktów i będzie, 
oprócz Części I- ogólnej, zawierał w szczególności: 
1) pełne podsumowanie wszystkich działań podjętych podczas Okresu Zgłaszania Wad dla 

Kontraktów,  
2) opis stanu zrealizowanych czynności wynikających z wymogów Okresu Zgłaszania Wad 

dla Kontraktów na roboty wraz ze spisem wykonanych czynności, a także koniecznych do 
sporządzenia dokumentów  dla  prawidłowego  zakończenia  kontraktów  i  zwolnienia  
zabezpieczenia  należytego  wykonania Kontraktów bez zbędnej zwłoki.  

3) pełny opis działań (zgodnie z Kontraktami) wykonanych od momentu wystawienia 
Świadectwa Przejęcia do zakończenia Kontraktów rozumianego jako zakończenie 
Okresu Zgłaszania Wad, z podaniem: 

a) terminów i zasad wykonania tych działań, ewidencji występujących wad oraz 
sposobów i czynności podjętych w celu ich usunięcia, 

b) obowiązków stron Kontraktów i Inżyniera, 
c) terminów przeglądów w Okresie Zgłaszana Wad, 

w szczególności ze sprawozdaniem i dokumentacją z wykonanych przeglądów. 
 
Każdy Raport z Okresu Zgłaszania Wad będzie przez Zamawiającego przyjęty pisemnym protokółem 
odbioru. 

 
Raport przy zawieszeniu, rozwiązaniu, wypowiedzeniu. 
W przypadku, jeżeli Kontrakt z Wykonawcą robót zostanie zawieszony, rozwiązany przez 
Zamawiającego albo zawieszony i wypowiedziany przez Wykonawcę robót, zgodnie z zapisami w 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część III – Opis Przedmiotu Zamówienia  

 
Usługa pn. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 

na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap- I” 
str. 21  

Kontrakcie – Inżynier zobowiązany jest przygotować i dostarczyć Raport z zaawansowania 
rzeczowego i finansowego Kontraktów 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. 

 
Raport przy zawieszeniu, rozwiązaniu, wypowiedzeniu będzie przez Zamawiającego przyjęty 
pisemnym protokołem odbioru. 

 
Ad. (f) 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 Kontraktów, 
także w przypadku udzielenia zamówień na roboty uzupełniające i inne wynikające z art. 67 PZP, 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 Kontraktów 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 14 dnia od zakończenia Okresu Zgłaszania Wad 
oraz wystawienia Świadectwa Wykonania dla zadania, które kończy się najpóźniej. 
 
Raport końcowy dla Umowy będzie przez Zamawiającego przyjęty pisemnym protokółem odbioru. 
 
Raport końcowy dla Umowy będzie przez Zamawiającego przyjęty pisemnym protokółem odbioru. 

 
3. Zatwierdzanie Raportów 
1. Raporty powinny być przekazywane do zatwierdzenia Zamawiającemu w formie 

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

2. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania każdego z Raportów, o których mowa w pkt V, 
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 V, 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 V, Inżynier przedłoży poprawiony Raport uwzględniający uwagi Zamawiającego. Raport 
poprawiony traktuje się jak nowo złożony i podlega on procedurze określonej w pkt. 1. i 2. 
 

VI. Wymagania odnośnie personelu Inżyniera 
Inżynier dla wypełnienia swoich zobowiązań winien zapewnić wysoko wykwalifikowany personel oraz 
przedstawić Zamawiającemu pełny wykaz personelu proponowanego do realizacji Umowy. 
 
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. 
 
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 Kontraktów na Roboty. 
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Koszty zatrudnienia innych specjalistów i personelu wspierającego będą uważane za włączone w 
wynagrodzenie Inżyniera. 
 

1. Język personelu Inżyniera 
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.  
 
2. Urlop lub nieobecność personelu Inżyniera 

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. 

 
3. Zakwaterowanie personelu Inżyniera i inne 

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. 
 
4. Wykaz Ekspertów Kluczowych 

1. Inżynier – Kierownik Zespołu  
2. Inspektor nadzoru w specjalności sanitarnej– Ekspert nr 1 
3. Inspektor nadzoru w specjalności sanitarnej- Ekspert nr 2 
4. Inspektor nadzoru w specjalności sanitarnej- Ekspert nr 3 
5. Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – Ekspert nr 4 
6. Inspektor nadzoru w specjalności elektrycznej i AKPiA – Ekspert nr 5 
7. Inspektor nadzoru w specjalności drogowej- Ekspert nr 6 
8. Ekspert ds. rozliczeń finansowych i raportowania – Ekspert nr 7 

 

Szczegółowe wymagania odnośnie każdego z Ekspertów Kluczowych zostały określone w pkt. 
5.3) 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. 

VII. 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 Kontraktów. 
Biuro Inżyniera powinno być umeblowane oraz umożliwiać organizację konferencji, na co 
najmniej 6 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, przed podpisaniem umowy, przedstawi Zamawiającemu odpowiedni dokument 
potwierdzający dysponowanie biurem, przez cały okres trwania realizacji przedmiotu 
zamówienia. 
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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 Kontraktów, 
 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. 

VIII. 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 i inne 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. 
 

 


