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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją inwestycji - 

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Mieszkańców ROF w ramach projektu 

„Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” 

„Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” – w ramach Osi priorytetowej RPO 

WP 2014-2020: Oś III. Czysta energia, działanie 3.4 Rozwój OZE Zintegrowane Inwestycje 

Terytorialne 

 

 

INWESTOR: Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ul. Rynek 5, 

35-064 Rzeszów) oraz Gminy (Członkowie Stowarzyszenia 

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego): Boguchwała, Chmielnik, 

Czarna, Czudec, Głogów Młp., Krasne, Lubenia, Łańcut, Miasta Łańcut, 

Miasta Rzeszów, Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn. 

 



 

Strona 2 z 12 

 

SPIS TREŚCI 
 

I. Przedmiot Zamówienia ................................................................................................................. 3 

1. Zakres Usługi ............................................................................................................................ 3 

2. Cel Zamówienia ........................................................................................................................ 3 

3. Charakterystyka Projektu ......................................................................................................... 3 

4. Charakterystyka zadania w projekcie, z uwzględnieniem kluczowego kontraktu ................... 4 

II. Opis zakresu usługi Inżyniera Kontraktu ....................................................................................... 5 

1. Obowiązki ogólne ..................................................................................................................... 5 

2. Obowiązki szczegółowe w ramach nadzoru nad realizacją Kontraktów montażu instalacji 
PV: ............................................................................................................................................ 6 

a) W ZAKRESIE ZATWIERDZANIA PLANU PRAC I HARMONOGRAMU RZECZOWO -
FINANSOWEGO ............................................................................................................... 6 

b) W ZAKRESIE REZPREZENTACJI ZAMAWIAJĄCEGO .......................................................... 6 

c) W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ ................................ 7 

d) W ZAKRESIE NADZORU NAD PRACAMI MONTAŻOWYMI .............................................. 7 

e) W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ ........................... 8 

f) W ZAKRESIE ODBIORÓW ................................................................................................ 8 

g) W ZAKRESIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH ZE WSZELKIMI ROSZCZENIAMI ............................. 9 

h) W ZAKRESIE KOMUNIKACJI ........................................................................................... 10 

i) W ZAKRESIE RAPORTOWANIA ...................................................................................... 10 

 



 

Strona 3 z 12 

 

 

I. Przedmiot Zamówienia 
Przedmiotem umowy jest Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (IK), w tym pełnienie nadzoru nad 
realizacją inwestycji - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Mieszkańców ROF w 
ramach projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” dla 2796 instalacji 
fotowoltaicznych (zamówienie podstawowe). Zamawiającemu przysługuje możliwość  
uzupełniającego zwiększenia usługi nadzoru inwestorskiego jednostkowo przypadającego na 
poszczególne instalacje fotowoltaiczne (zamówienie w ramach prawa opcji). Zakres jednostkowych 
usług, które mogą zostać udzielone w ramach prawa opcji określa na maksymalnym poziomie 

liczbę usługi nadzoru inwestorskiego jednostkowo przypadającego na poszczególne instalacje 
fotowoltaiczne - maksymalnie (łącznie wszystkie gminy) 125 jednostek usług nadzoru 
inwestorskiego. 

1. Zakres Usługi 

Usługa obejmuje: 
a) współpracę z Zamawiającym tj. Stowarzyszeniem ROF i Gminami wchodzącymi w skład ROF 

oraz Wykonawcą podczas realizacji kontraktu dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych dla 
Mieszkańców ROF, 

b) prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Kontraktu realizowanego w ramach 
zamówienia na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Mieszkańców ROF,  

c) wsparcie Zamawiającego w wypełnianiu przez niego obowiązków sprawozdawczych, 

d) opracowanie raportów miesięcznych i raportu końcowego dla Stowarzyszenia ROF.  

 

2. Cel Zamówienia 

Celem przedmiotowego zamówienia jest zapewnienie prawidłowej i sprawnej realizacji Projektu, 
realizowanego za pośrednictwem Kontraktu, z zachowaniem założonych terminów, budżetu i 
jakości. 
 

3. Charakterystyka Projektu 

Projekt pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” osi priorytetowej RPO 

WP 2014-2020: Oś III. Czysta energia, działanie 3.4 Rozwój OZE Zintegrowane Inwestycje 

Terytorialne obejmuje dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych, o jednostkowej mocy nie 

mniejszej niż 3 kWp. Wykaz liczby instalacji oraz podział na  lata 2019 i 2020 zawiera zbiorczo 

Tabela1. 

Wszystkie instalacje powstaną na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z rozkładem na 

poszczególne Gminy zgodnie z Tabelą 1. 
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Tabela 1. Liczba instalacji fotowoltaicznych w poszczególnych Gminach zlokalizowanych na terenie ROF* 
 

Lp. Gminy
Zamówienie 

podstawowe

Zamówienie w 

ramach prawa opcji
Razem w Gminie

1. Gmina Boguchwała 213 10 223

2. Gmina Chmielnik 80 6 86

3. Gmina Czarna 90 5 95

4. Gmina Czudec 137 3 140

5. Gmina Głogów Małopolski 269 5 274

6. Gmina Krasne 137 8 145

7. Gmina Lubenia 56 2 58

8. Gmina Łańcut 203 6 209

9. Gmina Miasto Łańcut 102 0 102

10. Gmina Miasto Rzeszów 897 47 944

11. Gmina Świlcza 208 12 220

12. Gmina Trzebownisko 246 13 259

13. Gmina Tyczyn 158 8 166

2 796 125 2921

2 921

Razem na lata

Całość  
*zastrzega się, że ilość wniosków w obrębie Gmin może ulec zmianie 

4. Charakterystyka zadania w projekcie, z uwzględnieniem kluczowego kontraktu 

Przedmiot zamówienia uwzględnia pełnienie nadzoru inwestorskiego przez Inżyniera kontraktu 
nad kontraktem polegającym na usłudze dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych dla 
Mieszkańców Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach projektu „Wsparcie rozwoju OZE 
na terenie ROF – projekt parasolowy” i szczegółowo określony został w dokumentacji 
przetargowej na wybór Wykonawcy, dostępnej na stronie: 
http://rof.org.pl/dostawa-i-montaz-instalacji-fotowoltaicznych-dla-mieszkancow-rof-w-ramach-
projektu-wsparcie-rozwoju-oze-na-terenie-rof-projekt-parasolowy/ 

 
W związku z przedłużającą się procedurą podpisania umowy na dostawę i montaż instalacji 
fotowoltaicznych, wybrany w postępowaniu Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego  
o przedłużenie terminów częściowych i końcowego realizacji umowy. 
 
W związku z tym, wyceniając usługę pełnienia pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (IK), w tym 
pełnienie nadzoru nad realizacją inwestycji - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla 
Mieszkańców ROF w ramach projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt 
parasolowy” należy wziąć pod uwagę następujące terminy realizacji inwestycji: 
 
a) do 1 miesiąca od dnia podpisania Umowy Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu Umowy 

opracuje (zgodnie z OPZ) dokumentacje wykonawcze dla minimum 50 instalacji, 
b) do 2 miesięcy od dnia podpisania Umowy Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu Umowy 

dokona montażu minimum 10 instalacji fotowoltaicznych – decydująca dla oceny dotrzymania 
terminu będzie data zgłoszenia gotowości do odbioru, pod warunkiem, że podczas procedury 
odbioru zostanie potwierdzone przez Zmawiającego, że przedmiot odbioru nie ma wad i do 

http://rof.org.pl/dostawa-i-montaz-instalacji-fotowoltaicznych-dla-mieszkancow-rof-w-ramach-projektu-wsparcie-rozwoju-oze-na-terenie-rof-projekt-parasolowy/
http://rof.org.pl/dostawa-i-montaz-instalacji-fotowoltaicznych-dla-mieszkancow-rof-w-ramach-projektu-wsparcie-rozwoju-oze-na-terenie-rof-projekt-parasolowy/
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Zamawiający nie ma zastrzeżeń co do zgłoszonych do odbioru prac, w przeciwnym wypadku 
decydująca będzie data usunięcia zgłoszonych podczas odbioru wad i zastrzeżeń, 

c) do dnia 29 maja 2019 r. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu Umowy dokona montażu 
minimum 534 instalacji - we wskazanym terminie Wykonawca musi dostarczyć do 
Zamawiającego poprawnie wystawione dokumenty płatnicze,  

d) do dnia 15 lutego 2020 r. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu Umowy dokona 
montażu (potwierdzonego odbiorem) minimum 2000 instalacji (liczone łącznie  
z instalacjami wykonanymi do dnia 29 maja 2019 r.), 

e) zakończenie całości prac, stanowiących przedmiot Umowy do dnia 2 lipca 2020 r. 
f) zakończenie realizacji Umowy do dnia 20 lipca 2020 r. 
 
Umowa z IK zostanie zawarta do dnia 31.12.2020 r. 

II. Opis zakresu usługi Inżyniera Kontraktu 
 

1. Obowiązki ogólne 

a) W ramach realizacji Umowy Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie do pełnienia nadzoru 

inwestorskiego w odniesieniu do Kontraktu związanego z dostawą i montażem instalacji 

fotowoltaicznych dla Mieszkańców ROF objętych projektem. 

b) IK poprzez wskazany personel zobowiązany będzie pełnić wszelkie czynności nadzoru 

inwestorskiego, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w zakresie wynikającym ze specyfikacji 

Kontraktu i innych dokumentów związanych z realizacją i finansowaniem Projektu, w sposób 

zapewniający wykonanie instalacji fotowoltaicznych zgodnie z Kontraktem i zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

c) W ramach pełnienia nadzoru inwestorskiego IK zobowiązany będzie do monitorowania zgodności z 

ofertą Wykonawcy Kontraktu dostarczanych elementów instalacji fotowoltaicznych poprzez 

sprawdzenie kontrolne ich zgodności z oferowanymi w Kontrakcie. 

d) IK najpóźniej w terminie 10 dni od daty zawarcia Umowy z Zamawiającym winien przygotować i 

przedłożyć Zamawiającemu do uzgodnienia i akceptacji zasady nadzoru, jakie będzie stosować IK i 

jego Personel wobec Wykonawcy Kontraktu. 

e) IK będzie działał w zakresie, przypisanych mu przez Zamawiającego, obowiązków i uprawnień 

określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia i wynikających z aktualnych przepisów prawa. 

f) IK odpowiedzialny będzie za nadzór nad prawidłową realizacją zadań określonych w opisie 

przedmiotu zamówienia pn. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Mieszkańców ROF w 

ramach projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”, w tym w zakresie 

osiągania zakładanych wskaźników produktu (określonych we wniosku o dofinansowanie Projektu) 

oraz cyklicznego raportowania. 

g) IK zobowiązany będzie monitorować w sposób ciągły postępy i stan realizacji Kontraktu, w zakresie 

ich zgodności z zatwierdzoną dokumentacją wykonawczą sporządzoną przez Wykonawcę 

Kontraktu, zatwierdzonymi przez Zamawiającego Planami prac/Harmonogramami rzeczowo-

finansowymi Wykonawcy Kontraktu, ofertą Wykonawcy Kontraktu oraz obowiązującymi przepisami 

i zasadami wiedzy technicznej. W tym także identyfikować na bieżąco ryzyko w zakresie 

prawidłowego wykonania Umowy Wykonawcy Kontraktu (w tym terminów z niej wynikających), 

oraz podejmować (opracowywać w sposób wskazany przez Zamawiającego i rekomendować 

Zamawiającemu) rodzaje działań mogących zapobiegać nieprawidłowościom w wykonaniu Umowy 
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Wykonawcy  Kontraktu, a także informować Zamawiającego w przypadku zaistnienia przeszkód i 

zakłóceń w realizacji Kontraktu i Projektu, które mogą spowodować opóźnienie lub mieć inne 

niekorzystne konsekwencje, w szczególności skutkować brakiem prawidłowej realizacji Kontraktu i 

Projektu. 

h) Wszelkie wnioski formułowane przez IK dla Zamawiającego powinny zawierać wyczerpujące 

uzasadnienie (oparte w zależności od sytuacji na analizie np. harmonogramu, dokumentów 

kontraktowych, kosztów, sytuacji rynkowej, powszechnie obowiązujących przepisów prawa itp.) z 

konkretnymi i jednoznacznymi zaleceniami, co nie ogranicza możliwości formułowania zaleceń 

wariantowych i warunkowych). 

i) IK zobowiązany będzie również wspierać Zamawiającego (poprzez sporządzanie eksperckich opinii 

branżowych i udzielaniu wyjaśnień stronom i rozjemcom sporów), poprzez swój Personel, w 

ewentualnych sporach z Wykonawcą Kontraktu.  

j) IK wskaże, które osoby z personelu i w jakim zakresie (zgodnie z załącznikiem nr 2 do Umowy – 

Wykaz personelu), sprawować będą nadzór nad realizacją Kontraktu na terenie poszczególnych 

Gmin. Personel ten będzie wykonywał zadania w zakresie wynikającym z Umowy na terenie każdej 

z Gmin, jak również zadania wskazane w upoważnieniach wystawionych przez Zamawiających. 

Osoby te będą pełnić rolę „opiekuna” poszczególnych Gmin (dopuszcza się łączenie tej funkcji w 

przypadku jednej osoby na terenie różnych Gmin, 

k) Jeżeli na jakimkolwiek etapie projektu nastąpi konieczność przetwarzania danych osobowych 

Mieszkańców, wówczas zostanie zawarta odrębna umowa powierzenia danych osobowych 

pomiędzy Zamawiającymi, a IK. 

 

2. Obowiązki szczegółowe w ramach nadzoru nad realizacją Kontraktów montażu instalacji 
PV: 

a) W ZAKRESIE ZATWIERDZANIA PLANU PRAC I HARMONOGRAMU RZECZOWO-
FINANSOWEGO 

1) Opiniowanie zgodności z Umową Wykonawcy przedstawionego przez Wykonawcę 
Planu prac oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego każdorazowo na 2 następujące 
po sobie 4 tygodniowe okresy oraz jego aktualizacji na, w terminie do 2 dni roboczych 
od jego przekazania przez Zamawiającego. 

2) Przekazanie zatwierdzonego Planu prac do Gmin na kolejny okres z informacja o 
konieczności poinformowania Mieszkańców o terminie montażu i wezwaniu do 
zapłaty. 

3) Monitorowanie zaplanowanego w umowie Kontraktu postępu realizacji montaży 
instalacji z uwzględnieniem zakładanych terminów mających swoje odzwierciedlenie w 
Planie prac oraz harmonogramie rzeczowo-finansowym, sprawdzanie ich 

rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z Planem prac na dany okres. 

b) W ZAKRESIE REZPREZENTACJI ZAMAWIAJĄCEGO 

1) Wykonywanie czynności w imieniu Zamawiających na podstawie pisemnego 
upoważnienia wystawionego po podpisaniu umowy na pełnienie funkcji Inżyniera 
Kontraktu, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją inwestycji. 

2) Reprezentowanie Zamawiających w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach 
związanych z Kontraktami, a w szczególności we współpracy z Mieszkańcami, zgodnie z 
zakresem zawartym w upoważnieniu o którym mowa w pkt. 1) powyżej.  
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3) Uczestnictwo w kontrolach przeprowadzanych przez IZ, UE lub inne podmioty 
uprawnione do kontroli Projektu (w tym udzielanie na wezwanie podmiotów 
kontrolujących lub Zamawiającego wyjaśnień ustnych lub pisemnych).  

 

c) W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ 

1) Potwierdzenie (w tym pisemne, przez złożenie podpisu na protokole) zgodność ze 
stanem faktycznym protokołu przekazania obiektu do realizacji sporządzonego przez 
Wykonawcę Kontraktu. 

2) Akceptacja przygotowanego przez Wykonawcę kompletu dokumentów niezbędnego 
do rozpoczęcia prac montażowych, tj. weryfikacja dokumentacji wykonawczej zgodnie 
z opisem OPZ Wykonawcy, w terminie do 5 dni od momentu przekazania informacji 
przez Zamawiającego o możliwości weryfikacji dokumentacji. 

3) Weryfikacja sprzętu i urządzeń wskazanych przy dostawie i montażu instalacji PV przez 
Wykonawców w zakresie zgodności z ofertą oraz ich propozycji odnośnie ewentualnej 
zmiany sprzętu lub urządzeń, tj. zgodności z OPZ Wykonawcy Kontraktu. 

4) Dokonywanie odbiorów materiałów przeznaczonych do montażu zgodnie  
z wymaganiami specyfikacji technicznych. 

5) Powiadamianie Zamawiającego o przeszkodach i zakłóceniach w procesie 
projektowania i zatwierdzania dokumentacji wykonawczej, które mogą spowodować 
opóźnienie terminach i przedmiocie umowy realizacji Kontraktu oraz w 
niezrealizowaniu wskaźników Projektu. lub mieć innego rodzaju niekorzystne 
konsekwencje. 

 

d) W ZAKRESIE NADZORU NAD PRACAMI MONTAŻOWYMI 

1) Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami montażowymi 
objętymi Kontraktem w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów prawa 
(w szczególności przestrzegania zasad BHP) 

2) Decydowanie o dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i 
urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji dostawy i 
montażu instalacji PV. 

3) Prowadzenie regularnych inspekcji na terenie wykonywania montażu instalacji PV w 
celu sprawdzenia jakości wykonywanych prac oraz zastosowanych podzespołów, 
zgodnie z wymogami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz 
praktyką inżynierską. 

4) Umożliwianie dostępu do terenu montażu dla osób upoważnionych. 
5) Wnioskowanie o usunięcie z terenu montażu każdej osoby zatrudnionej przez 

Wykonawcę, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w 

swojej pracy. 
6) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę zasad bezpieczeństwa pracy i 

utrzymania porządku na terenie montażu instalacji fotowoltaicznej. 
7) Kontrolowanie prawidłowości wykonania prac zanikających i ulegających zakryciu. 
8) Podejmowanie decyzji o wstrzymaniu części lub całości prac w sytuacjach określonych 

w warunkach Kontraktu na dostawę i montaż instalacji. 
9) Udzielanie Wykonawcom prac montażowych wszelkich dostępnych informacji i 

wyjaśnień dotyczących Kontraktu. 
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10) Egzekwowanie jakości robót i materiałów zgodnie ze OPZ Wykonawcy. 
11) Wydawanie opinii w formie pisemnej np. notatki, ekspertyzy odnośnie zmian 

proponowanych przez Wykonawców prac montażowych i przekazywania tych opinii 
Zamawiającemu. 

12) Analizowanie konieczności zmian, pod względem technicznym i zgodności  
z ustawą Pzp, przedstawianie w sposób pisemny propozycji rozwiązań w związku z 
potencjalnymi zmianami oraz wystawiania poleceń zmian w porozumieniu z 
Zamawiającym. 

13) Kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów. 
14) Poświadczenie w formie pisemnej usunięcia wad przez wykonawców. 
15) Opracowanie pisemnych rekomendacji dla Zamawiającego w zakresie wydawania 

Kierownikowi Kontraktu poleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń 
(jeśli występują), wykonania obliczeń, pomiarów kontrolnych prób lub badań, także 

wymagających odkrycia prac lub elementów zakrytych, oraz dowodów dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych. 

16) Opracowanie pisemnych rekomendacji dla Zamawiającego w zakresie żądania od 
Kierownika Kontraktu dokonania poprawek, bądź ponownego wykonania wadliwie 
wykonanych prac (jeśli występują), a także ich wstrzymania w przypadku, gdyby ich 
kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną 
niezgodność z projektem. 

17) Sprawdzenie miesięcznych zestawień ilości i wartości wykonanych prac. 
 

e) W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ 

1) Pisemne potwierdzenie prawidłowości przekazanej przez Wykonawcę Zamawiającemu 

całości dokumentacji powykonawczej, w terminie 5 dni od dnia przekazanie przez 
Zamawiającego informacji IK o posiadaniu otrzymanej przez Zamawiających tejże 
dokumentacji. 

2) Przygotowanie do odbiorów częściowych i końcowego, sprawdzenia kompletności i 
prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów wymaganych do 
odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze. 

3) Sprawdzanie poprawności i autentyczności wszelkich certyfikatów, polis 
ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej, tytułów własności sprzętu itp. 

4) W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym w terenie 
rozstrzygania takich problemów, poprzez pisemną rekomendację, w tym wskazanie 
działań naprawczych 

5) Sprawdzenie wykonanych prac i powiadomienie Wykonawców o wykrytych wadach 

oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania prac poprawkowych. 
 

f) W ZAKRESIE ODBIORÓW 

1) Weryfikacja wyników testów końcowych instalacji wraz z protokołami z pomiarów,  w 
tym także weryfikacja wszystkich dokumentów przekazanych przez Wykonawcę 
Kontraktu w tym zakresie, w terminie 3 dni od poinformowania IK przez 
Zamawiającego o możliwości weryfikacji. 
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2) Wskazanie i poświadczenie terminów odbiorów częściowych (wraz z adnotacją zawartą 
na protokole odbioru częściowego), na podstawie pisemnego zgłoszenia dokonanego 
przez Wykonawcę, w terminie do 10 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
zgłoszenia gotowości do odbioru 

3) Weryfikacji, w tym potwierdzenie prawidłowości i zgodności z obowiązującymi 
normami, przygotowanej przez Wykonawcę dokumentacji niezbędnej do przyłączenia 
zamontowanej instalacji PV do użytkowania przez OSD. 

4) Kontrola nad dostarczeniem przez Wykonawcę wszelkich dokumentów niezbędnych 
do uzyskania podłączenia instalacji do OSD dla Mieszkańców,. 

5) Monitorowanie dokonania procedury przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do OSD. 
6) Potwierdzanie (w tym pisemne na protokołach odbioru) gotowość obiektu do 

komisyjnego odbioru przez Zamawiającego i udział w tym odbiorze. 
7) Weryfikacja wszystkich dokumentów rozliczeniowych, w tym faktur oraz sporządzanie i 

przekazanie łącznie ze zweryfikowanymi dokumentami rozliczeniowymi tabel 
elementów rozliczeniowych spójnych z dokumentami rozliczeniowymi (z podziałem na 
Zamawiających oraz o szczegółowości sięgającej pojedynczej instalacji i jej kosztów 
składowych, z wyróżnieniem kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych w 
projekcie w ramach którego pozyskano dofinansowanie), w terminie do 3 dni od 
momentu poinformowania IK przez Zamawiających o przekazaniu ww. dokumentów 
przez Wykonawcę Kontraktu. 

8) Odbiór wszelkich prac, w tym zanikających i ulegających zakryciu (z 
udokumentowaniem odbioru w formie zdjęć i opisów w raportach miesięcznych) na 
podstawie pisemnego upoważnienia przekazanego przez Zamawiających (jeśli 
występuje). 

9) Przedkładanie Zamawiającemu zbiorczego zestawienia narastająco odbieranych 

instalacji fotowoltaicznych, z uwzględnieniem przyłączonych do OSD i odebranych 
przez operatora, w cyklach miesięcznych, do 5 dnia miesiąca następującego po 
terminie, w którym dokonano montażu. 

 

g) W ZAKRESIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH ZE WSZELKIMI ROSZCZENIAMI 

1) Zapobieganie roszczeniom Wykonawców poprzez informowanie Zamawiającego o 
możliwości powstania sporów oraz branie czynnego udziału w ich rozstrzyganiu. 

2) Identyfikowanie ryzyk powstania potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawców i 
stron trzecich (w tym Mieszkańców) i informowania o tym niezwłocznie, lecz nie 
później niż w terminie do 2 dni kalendarzowych od zaistnienia zdarzenia, 
Zamawiającego z propozycjami sposobów zapobiegania tym roszczeniom. 

3) Niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawców 

oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na 
terenie wykonywanych prac. 

4) Rozpatrywanie roszczeń Wykonawców robót i przedstawienia stanowiska w 
odniesieniu do nich. 

5) W przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym a Wykonawcą 
dotyczący realizacji Kontraktu, wspieranie Zamawiającego, poprzez przedstawianie 
wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz jednoznacznego 
stanowiska IK co do przedmiotu sporu. 
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6) Udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych 
realizacją Kontraktów. 

7) W przypadku sporu pomiędzy Zamawiającymi, a IK zostanie on rozstrzygnięty przez 
Zamawiającego – Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

 

h) W ZAKRESIE KOMUNIKACJI 

1) Przewodniczenie i protokołowanie naradom organizowanym przez Zamawiającego 
dotyczącym postępu prac, w których udział biorą przedstawiciele wszystkich 
zaangażowanych w realizację kontraktu stron (Wykonawca prac montażowych, 
przedstawiciel Zamawiającego, inspektorzy nadzoru oraz inni oficjalni obserwatorzy) – 
spotkania/narady odbywać się będą w biurze Stowarzyszenia ROF, ul. Rynek 5, 35-064. 
Naradom powinien przewodniczyć Koordynator Inżyniera Kontraktu : 

 IK przygotuje, w uzgodnieniu z Zamawiającym, dla każdej narady jej agendę, a także 
dokona zaproszenia (poprzez korespondencję papierową i elektroniczną) wszystkich 
jej uczestników 

 Z każdej narady w terminie do 3 dni od jej zakończenia będzie sporządzany przez IK 
protokół zawierający co najmniej ustalenia mające na celu zapewnienie należytego 
wykonania Umowy i prawidłowej realizacji Projektu. Propozycja formatu i 
zawartości (szczegółowość) protokołów z narad powinna zostać ustalona z 
Zamawiającym na 2 dni przed pierwszą naradą, z mocą wiążącą dla IK. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo wniesienia uwag do protokołu ze skutkiem wiążącym dla IK w 
terminie 3 dni od jego otrzymania.  

2) Wszelkie materiały robocze, dokumenty, raporty oraz korespondencje opracowywane 
przez IK powinny być przez niego przedstawiane Zamawiającemu oraz Wykonawcom 

nadzorowanych kontraktów w polskiej wersji językowej - w formie papierowej i 
elektronicznej z zastosowaniem na tych dokumentach logotypu wg wzoru 
przekazanego przez Zamawiającego (jeżeli takie są wymagane). Przekazywane w 
formie elektronicznej dokumenty powinny posiadać format zgodny z Acrobat Reader. 
Dodatkowo Zamawiającemu należy każdorazowo przekazywać ich wersję w formacie 
zgodnym z MS Office 97-2003 (w przypadku arkuszy kalkulacyjnych formuły muszą być 
aktywne) i MS Project 2007.  

3) Wszelka korespondencja oraz dokumenty wytworzone w ramach realizacji przedmiotu 
zamówienia będą zawierać oznaczenia i zapisy związane z realizacją Projektu, w tym 
informujące o współfinansowaniu ze środków UE, wymagane przez Zamawiającego i 
zgodne z Zasadami promocji projektów w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

 

i) W ZAKRESIE RAPORTOWANIA 

IK będzie sporządzał raporty w zakresie i terminach określonych poniżej. 
1) Raporty miesięczne: - IK przez cały okres realizacji niniejszej umowy sporządzi raporty 

miesięczne. IK w terminie do 7 dni po zakończeniu każdego miesiąca złoży 
Zamawiającemu „Raport miesięczny” wyszczególniający wykonane prace tj. 
wskazujący narastająco w każdej z Gmin ilość dostarczonych i zamontowanych 
(potwierdzonych protokolarnie odbiorem) instalacji fotowoltaicznych, sprawach 
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finansowych oraz występujących problemach w realizacji umowy na dostawę i montaż 
instalacji PV. Raport będzie zawierał w szczególności: 
 opis postępu prac, dostaw i powstałych problemów, 
 zaangażowanie sił i środków Wykonawcy kontraktu, 
 zaangażowanie finansowe, 
 postęp prac i płatności w podziale na poszczególne kategorie prac (prace 

projektowe – realizacja, złożenie do zatwierdzenia, zatwierdzenie, przekazanie do 
realizacji rzeczowej oraz prace instalacyjne, optymalizujące, prace zanikające i 
ulegające zakryciu, inne) w powiązaniu z planem na każdy miesiąc, 

 plan poszczególnych prac i finansów na kolejny miesiąc, 
 fotografie dokumentujące postęp prac, 
 wykaz zmian z podaniem ich wartości, 
 przegląd ryzyk. 

2) Raport końcowy - IK w terminie do 20 dni po zakończeniu Kontraktu (zakończeniu 
Projektu – Raport końcowy Projektu) przekaże Zamawiającemu dedykowany mu 
Raport końcowe (z podsumowaniem informacji składanych wcześniej w raportach 
miesięcznych) zawierające pełne i obszerne podsumowanie wykonywanych czynności 
w szczególności: 
 wstęp wraz z krótkim opisem Kontraktu/Projektu, 

 organizację Kontraktu wraz ze Strukturą Wykonawcy Kontraktów i strukturą IK, 

 wykonawstwo, w tym chronologiczny postęp prac (roboty/dostawy/usługi) i uwagi 
do wykonania poszczególnych głównych ich elementów(, 

 osiągniętą jakość prac (roboty/dostawy/usługi) w zgodności z OPZ, 

 czas trwania umowy na realizację Zadania/Kontraktu, w tym wszystkie zmiany i ich 
opis, 

 sprawy finansowe, w tym kwota umowy z Wykonawcą Zadania/Kontraktu i wszelkie 
jej zmiany, kwota umowy z IK i wszelkie jej zmiany, analiza płatności,  

 końcowe rozliczenie rzeczowo - finansowe wykonanych prac 
(roboty/dostawy/usługi), 

 uwagi i wnioski z przebiegu realizacji umowy (w tym rekomendacje dla przyszłych 
podobnych Zadań/Kontraktów i projektów), 

 Inne elementy wymagane przez IZ. 

3) IK zobowiązany będzie do sporządzania wszelkich innych raportów wymaganych przez 
Zamawiającego w zakresie, strukturze i ilości oraz formie wymaganej przez instytucje 
zarządzające –RPO WP 2014-2020. Wykonawca przekaże raporty Zamawiającemu co 
najmniej na 5 dni przed terminem wymagalności złożenia go w instytucji o której 
mowa w poprzednim zdaniu. 

4) Zamawiający zastrzega sobie również, na każde jego żądanie, prawo bezpośredniego 

uzyskania od Personelu IK informacji i danych co do postępu robót montażowych, 
dostaw. Dopuszcza się formę żądania ustną lub pocztą elektroniczną. IK zobowiązany 
jest przekazać żądaną informację w dniu żądania w formie ustnej, a następnie również 
w formie elektronicznej pocztą emaliową w terminie do 1 dnia kalendarzowego od 
dnia wystosowania żądania przez Zamawiającego.   

5) Jeżeli z treści OPZ wynika i Zamawiający oczekuje przekazania dokumentu którego 
struktury i zakresu Zamawiający w treści OPZ nie określił, IK zobowiązany jest go 
uzgodnić z Zamawiającym przed przystąpieniem do wykonania. 
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6) Raporty sporządzane będą w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD) i papierowej oraz 
zatwierdzone przez Koordynatora Inżyniera Kontraktu. IK zobowiązany jest przekazać 
Zamawiającemu po 2 egzemplarze każdego raportu (w każdej wersji) w terminach 
określonych powyżej. 

 
 


