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usługi inżyniera kontraktu dla Projektu pn.: Budowa
Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

WSS-1/12

UMOWA
w sprawie realizacji zamówienia publicznego współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu II-infrastruktura
komunikacyjna Działania 2.7-Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
na usługi inżyniera kontraktu dla Projektu pn.: Budowa Wielkopolskiej Sieci
Szerokopasmowej
zawarta w Poznaniu w dniu 19 listopada 2012r.
pomiędzy:
Wielkopolską Siecią Szerokopasmową Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul.
Łąkowej 21/17 (61-879 Poznań), zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000343277, kapitał
zakładowy: 4.258.000 zł (w pełni wpłacony), REGON: 301253700, NIP: 7781467505
reprezentowaną przez:
1.Wojciecha Cerbę - Prezesa Zarządu
zwaną w dalszej części niniejszej Umowy Zamawiającym

Egis Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Przy ul. Puławskiej 182 (02-670 Warszawa) zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Miasta
Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000036656, kapitał zakładowy : 17.012.000 z ł , NIP 5262153084
REGON 012926952
reprezentowaną przez :
1. Elżbietą Wiszniewską - Prokurent

zwanym(ą) w dalszej części Umowy Wykonawcą lub Inżynierem Kontraktu
łącznie zwanymi Stronami
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Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu ograniczonego, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r.
Nr 113, poz. 759 ze. zm.), na podstawie oferty Wykonawcy z dnia 27 września 2012 r.
§ 1 Definicje
Na potrzeby niniejszej Umowy przyjmuje się następujące definicje pojęć zastosowanych w
Umowie:
1) Postępowanie/Przetarg

2) Projekt / Inwestycja

3) uPzp

4) Ogłoszenie
5) Oferta

6) Umowa
7) SIWZ

8) Kontrakt/Kontrakty

postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia
publicznego na usługi
inżyniera kontraktu w
przedsięwzięciu pn.: „Budowa Wielkopolskiej Sieci
Szerokopasmowej”
przedsięwzięcie inwestycyjne pn.: „Budowa Wielkopolskiej
Sieci
Szerokopasmowej”, realizowane
w
ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata
2007-2013,
polegające
na
budowie
sieci
szerokopasmowej
na
obszarze
województwa
wielkopolskiego w technologii NGA (sieci nowej
generacji); w ramach Projektu powstanie sieć szkieletowa
oraz sieć dystrybucyjna wraz z węzłami szkieletowymi oraz
węzłami dystrybucyjnymi; odbiorcami projektu docelowo
będą mieszkańcy, przedsiębiorcy i jednostki administracji
publicznej województwa wielkopolskiego; Projekt jest
projektem kluczowym Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego 2007-2013. Realizowany będzie na
terenie województwa wielkopolskiego, obejmie swoim
zasięgiem obszar 2.9826,51 km2. Projekt będzie
oddziaływał na 3.293.988 mieszkańców Wielkopolski.
Łączne nakłady inwestycyjne zostały oszacowane na dzień
sporządzenia SIWZ na poziomie 410.446.663,51 PLN
brutto.
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze
zm.)
Ogłoszenie o Przetargu prowadzonym w ramach
Postępowania
Oferta Wykonawcy złożona w Przetargu, która została
uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą w
oparciu o kryteria oceny ofert obowiązujące w
Postępowaniu
Niniejsza Umowa
Specyfikacja
Istotnych
Warunków
Zamówienia
sporządzona przez Zamawiającego, obowiązująca w
Postępowaniu, w tym Szczegółowy Opis Przedmiotu
Zamówienia (SOPZ)
Umowy zawarte przez Zamawiającego z Wykonawcami
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9) Wykonawcy Budowlani
10) Dostawca Urządzeń

11) Kluczowi eksperci
Wykonawcy
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Budowlanymi, Dostawcą Urządzeń celem pełnej i
terminowej realizacji Projektu, dla których Inżynier
Kontraktu świadczyć będzie na rzecz Zamawiającego usługi
określone w Umowie
Podmioty, z którymi Zamawiający zawrze umowy o roboty
budowlane celem pełnej i terminowej realizacji Projektu
Podmiot, któremu Zamawiający udzieli zamówienia na
realizację dostaw urządzeń aktywnych sieci wraz usługą
instalacji
Kluczowi eksperci Wykonawcy wskazani w załączniku nr 3
do Umowy, jako osoby które wykonywać będą usługi objęte
Umową, stanowiący minimalny zespół ekspertów
Wykonawcy

§ 2 Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług inżyniera
kontraktu dla Projektu pn.: Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej
obejmujących świadczenie usług określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, koniecznych dla prawidłowej i terminowej realizacji Projektu oraz na
pełnieniu funkcji inspektora nadzoru, zgodnie z obowiązującym polskim prawem
budowlanym, dla zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Projektu w zamian za
wynagrodzenie, w wysokości określonej w ofercie Wykonawcy, płatnego na zasadach
określonych Umową. Szczegółowy zakres świadczenia Wykonawcy określony został w
Załączniku nr 2 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) oraz w
niniejszej Umowie.
2. W czasie realizacji Umowy Wykonawca świadczył będzie usługi inżyniera kontraktu
podejmując działania odpowiednie dla przyjętego przez Zamawiającego modelu realizacji
Inwestycji. Zmiana modelu realizacji Inwestycji nie będzie stanowić zmiany Umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania poleceń i sugestii Zamawiającego
odnośnie nadzoru nad realizacją Projektu.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z zachowaniem
należytej, staranności, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, zasadami współczesnej
wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami i powszechnie
przyjętymi standardami i dobrymi praktykami.
5. Postanowienia Umowy winny być interpretowane w zgodzie z postanowieniami SIWZ.
6. W Kontrakcie/Kontraktach Zamawiający zobowiąże Wykonawców Budowlanych
Dostawcę Urządzeń do prowadzenia robót i realizacji dostaw pod nadzorem Inżyniera
Kontraktu.
7. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw do działania w imieniu
Zamawiającego celem realizacji Umowy.
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§ 3 Integralne części Umowy i jej wykładnia
Integralne części niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty:
a) Załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy
b) Załącznik nr 2 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący zał. nr 2 do
SIWZ
c) Załącznik nr 3 - Wykaz Kluczowych ekspertów, którzy będą wykonywać
zamówienie, zgodny z Ofertą Wykonawcy
d) Załącznik nr 4 - Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem polisy
ubezpieczeniowej lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego fakt
ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy.
e) Załącznik nr 5 - Umowa konsorcjum.1
f) Załącznik nr 6 - Oryginał dokumentu potwierdzającego fakt wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.2
§ 4 Wynagrodzenie Wykonawcy
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Całkowite wynagrodzeniem Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
określonego w § 2 ust. 1 Umowy stanowi kwota zaoferowana w Ofercie Wykonawcy
złożonej w Przetargu.
Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy i nie podlega podwyższeniu.
Obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić jedynie w przypadkach
przewidzianych w SIWZ i w Umowie.
Z tytułu wykonania przedmiotu Umowy określonego w § 2 Zamawiający zapłaci
Wykonawcy kwotę netto 2.436.000 PLN (słownie dwa miliony czterysta trzydzieści
sześć tysięcy zł ) wraz z należnym podatkiem VAT w kwocie 560.280 ( pięćset
sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt z ł ), co stanowi łącznie wynagrodzenie w
wysokości 2.996.280 PLN brutto (słownie dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt
sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt PLN).
W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT w trakcie realizacji
Umowy, Strony nie dopuszczają zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.
Wynagrodzenie określone w ust. 3 płatne będzie etapowo zgodnie z postanowieniami
§ 5 niniejszej Umowy.
Wszelkie koszty i wydatki związane z należytym wykonaniem przedmiotu niniejszej
Umowy ponosi Wykonawca. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 4 ust. 3
obejmuje wynagrodzenie za wszystkie czynności, urządzenia oraz materiały i
narzędzia użyte przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu Umowy.

1 Pozostawić w przypadku W ykonawców wspólnie realizujących Umowę
2 Pozostawić w przypadku w niesienia zabezpieczenia w innej niż pieniądzu - formie
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§ 5 Zasady wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy
1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 3 będzie wypłacane Wykonawcy
częściami, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
2. Fakturę VAT Wykonawca wystawi po zaakceptowaniu przez Zamawiającego zakresu i
jakości wykonanych przez Wykonawcę usług ujętych w danej fakturze VAT.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy o którym mowa w § 4 ust. 3 płatne będzie w dwóch
częściach, jako:
a) Wynagrodzenie Podstawowe,
b) Wynagrodzenie Uzupełniające.
4. Wynagrodzenie Podstawowe Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia
Wykonawcy określonego w § 4 ust. 3 Umowy ustalone zostanie według wzoru:
Wp = W * 10%
gdzie:
Wp - oznacza Wynagrodzenie Podstawowe
W - oznacza całkowite wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu określone w § 4 ust. 3
Umowy
Wynagrodzenie Podstawowe płatne będzie w równych ratach kwartalnych na koniec
każdego kwartału kalendarzowego. Wynagrodzenie Podstawowe obliczone zostanie
według wzoru:

gdzie:
Wpi = Wynagrodzenie podstawowe płatne za kwartalny okres rozliczeniowy „ i ”
N - stała liczba pełnych kwartałów kalendarzowych w okresie realizacji Umowy
ustalona w dniu podpisania umowy
5. Wynagrodzenie Uzupełniające w wysokości 90% wynagrodzenia Wykonawcy
określonego w § 4 ust. 3 Umowy płatne będzie w ratach kwartalnych na koniec każdego
kwartału kalendarzowego w wysokości adekwatnej do wartości robót budowlanych,
dostaw i usług wykonanych przez wykonawców robót budowlanych, dostaw i usług
realizowanych w ramach Kontraktu/Kontraktów, których wykonanie będzie nadzorowane
w ramach usług inżyniera kontraktu przez Wykonawcę, zgodnie z postanowieniami
Umowy.
Wynagrodzenie Uzupełniające obliczane będzie na
kalendarzowego z zastosowaniem następującego wzoru:
WU; =

w?

koniec

każdego

kwartału

KZ,
^ - x W U - W U CJ_l
K
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gdzie:
WUi - Wynagrodzenie Uzupełniające za kwartalny okres rozliczeniowy „ i”
KZCI - zakumulowane zafakturowane przez

Wykonawców

Budowlanych

lub

Dostawcę Urządzeń roboty budowlane lub dostawy i usługi - zafakturowane
od momentu rozpoczęcia Inwestycji do okresu rozliczeniowego „ i” włącznie,
pod warunkiem ich zaakceptowania do zapłaty przez Instytucję Zarządzającą
WRPO, łącznie z umowami zawartymi
na wykonanie zastępcze w
zastępstwie Wykonawców Budowlanych i Dostawcy Urządzeń,
K, -

łączna wartość robót budowlanych, dostaw i usług, na które zawarte zostały
przez Zamawiającego Kontrakty na realizację Projektu (z wyłączeniem
niniejszej Umowy) według stanu na koniec kwartalnego okresu
rozliczeniowego „ i ”;

WUCj_x łączna wartość Wynagrodzenia Uzupełniającego wypłacona od dnia zawarcia
Umowy do okresu rozliczeniowego poprzedzającego kwartalny okres
rozliczeniowy „ i ”
WU

Wynagrodzenie Uzupełniające

6. Strony zgodnie ustalają, iż okresy kwartalne liczone będą zgodnie z chronologią
kalendarzową, a pierwszy kwartał w każdym roku realizacji Umowy rozpoczynać się
będzie od miesiąca stycznia. W przypadku rozpoczęcia wykonania niniejszej Umowy w
środku kwartału kalendarzowego, pierwszy okres rozliczeniowy liczony będzie od
początku najbliższego kwartału kalendarzowego, następującego po dniu rozpoczęcia
wykonywania niniejszej Umowy.
7. Każda rata wynagrodzenia Wykonawcy płatna będzie po przyjęciu przez
Zamawiającego bez uwag Raportu Kwartalnego, z tym że ostatnia rata wynagrodzenia
Wykonawcy płatna będzie po przyjęciu przez Zamawiającego Raportu Końcowego z
wykonania Projektu, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt. 6 Umowy. Protokół podpisują
przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.
8. W razie niewykonywania Umowy lub nienależytego wykonywania Umowy przez
Wykonawcę, Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia
do czasu podjęcia przez Wykonawcę wskazanych przez Zamawiającego środków
naprawczych.
9. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją Umowy dokonywane będą w walucie PLN.
10. Faktury i dokumentacja dotycząca płatności będą sporządzane przez Wykonawcę w
języku polskim.
11. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury
VAT na rachunek bankowy Wykonawcy:
nr 19 1840 0007 2213 0780 0810 1919
prowadzony w banku : SOCIETE GENERALE S.A oddział w Polsce
12. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
13. Wykonawca będzie prowadził pełną, dokładną i systematyczną dokumentację, (raporty:
wstępny, miesięczne, kwartalne, końcowe etc.) w takiej formie i tak szczegółowo, aby
była wystarczająca dla dokładnego ustalenia zakresu i prawidłowości realizacji Umowy

t p

a

PROGRAMY
REGIONALNE
NARODOWA STCATfGtA SPOiNOSCi

®

K S ?

fi0,£ 5

S S

H

ROZWOJU REC»ONAlNEGO |

przez Wykonawcę, w szczególności Wykonawca ma obowiązek prowadzenia rejestru
czasu pracy Kluczowych ekspertów wymienionych w Załączniku nr 3 do niniejszej
Umowy.
14. W
przypadku
wcześniejszego
zakończenia
realizacji
Umowy
ostatnia
rata wynagrodzenia będzie ratą rozliczeniową. Należyte wykonanie Umowy przed
terminem na jaki Umowa została zawarta uprawnia Inżyniera Kontraktu do żądania
zapłaty pełnego wynagrodzenia. Do zasad wypłaty wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu
zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące wynagrodzenia
przyjmującego zlecenie.
15. Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku rozwiązania Umowy przed upływem terminu na
jaki Umowa została zawarta lub w przypadku nie zakończenia do dnia 30.05.2015 r.
realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług prowadzonych w ramach
poszczególnych Kontraktów zawartych przez Zamawiającego z wykonawcami tychże
robót budowlanych, dostaw lub usług, dla których Wykonawca będzie pełnił funkcję
inżyniera kontraktu, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy
odpowiedniej części wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 3 Umowy, obliczonego z
zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 4 i 5 Umowy.
§ 6 Termin rozpoczęcia wykonywania Umowy
1. Strony zgodnie ustalają, iż rozpoczęcie wykonania niniejszej Umowy nastąpi z dniem jej
podpisania.
2. O zawarciu Kontraktów Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie,
przedstawiając jednocześnie Wykonawcy kopie ww. Kontraktów.
3. O każdej zmianie terminów istotnych dla wykonania niniejszej Umowy Strony
informować się będą niezwłocznie.
§ 7 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
1.

2.

3.

Przed podpisaniem Umowy wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w
formie: Gwarancji Ubezpieczeniowej zwane dalej „zabezpieczeniem", w wysokości:
299 628 PLN słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia
osiem PLN, co stanowi 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 3 Umowy.
Zabezpieczenie służy do zaspokojenia roszczeń Zamawiającego powstałych w związku
ze stwierdzeniem odpowiedzialności umownej Wykonawcy. Zaspokojenie roszczeń
Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania umowy może być dokonane
niezależnie od wysokości naliczonych Wykonawcy kar umownych.
Zwrot 70% niewykorzystanej kwoty zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od
dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu przyjęcia przez Zamawiającego Raportu
Końcowego z wykonania Projektu. Zwrot 30% zabezpieczenia nastąpi po upływie okresu
rękojmi i gwarancji (24 miesięcy od dnia przyjęcia przez Zamawiającego Raportu
Końcowego z wykonania Projektu).
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§ 8 Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu aktualnej polisy
ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej (OC), a w przypadku jej braku, innego
dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony z tytułu
prowadzonej działalności gospodarczej w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 przez
cały okres obowiązywania Umowy na sumę ubezpieczenia nie niższą niż kwota
wynagrodzenia (cena z należnym podatkiem VAT) podanego w § 4 ust. 3 Umowy.
Ubezpieczenie OC Wykonawcy musi obejmować również odpowiedzialność za szkody
wywołane przez Wykonawcę osobom trzecim w czasie realizacji niniejszego
zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przedkładania Zamawiającemu każdej
nowej umowy ubezpieczenia OC lub polisy ubezpieczeniowej OC, a w przypadku jej
braku, innego dokumentu potwierdzającego posiadanie ochrony ubezpieczeniowej, o
której mowa w ust. 1.
§ 9 Raporty z wykonania Umowy
1. Z realizacji niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązany jest składać Zamawiającemu
następujące pisemne Raporty:
1) Tygodniowych - opracowywanych do 2 dnia tygodnia po zakończeniu tygodnia
objętego raportem - na żądanie Zamawiającego,
2) Miesięcznych - opracowywanych do 5 dnia miesiąca po zakończeniu miesiąca
objętego raportem,
3) Kwartalnych - opracowywanych do 15 dnia pierwszego miesiąca po zakończeniu
każdego kwartału kalendarzowego,
4) Rocznych - opracowywanych do 15 dnia stycznia po zakończeniu każdego roku
kalendarzowego,
5) Końcowych - opracowywanych dla każdego z obszarów inwestycyjnych w terminie
do 15 dni od zakończenia robót budowlanych w ramach danego obszaru
inwestycyjnego, instalacji urządzeń aktywnych sieci i innych usług,
6) Końcowego z wykonania Projektu - opracowanego w terminie do 30 dni od dnia
zakończenia realizacji ostatniego z Kontraktów realizowanych w ramach Projektu lecz
nie później niż do dnia 30.05.2015 r.
2. Forma zakres oraz procedura przekazywania Raportów muszą być zgodne z
wymaganiami Instytucji Zarządzającej - Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz z
metodyką zarządzania Projektem.
3. W zakresie nieuregulowanym przez ww. instytucje Zamawiający może zobowiązać
Wykonawcę do zawarcia w raportach dodatkowych informacji dotyczących realizacji, w
danym okresie wskazanym w raporcie, określonego zakresu zadań Wykonawcy objętych
niniejszą Umową oraz terminu ich realizacji.
4. Raporty wymienione w ust. 1 pkt. 1- 6 będą sporządzone w języku polskim i zostaną
doręczone Zamawiającemu w 4 egzemplarzach w wersji papierowej
i w 2
egzemplarzach w wersji elektronicznej na płycie CD. Dodatkowo raport Końcowy z
wykonania Projektu zostanie dostarczony w języku angielskim w 1 egzemplarzu w
wersji papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na płycie CD.
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Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania Raportów określonych w ust. 1 pkt 1-4
powiadomi Wykonawcę o jego zatwierdzeniu przez podpisanie Protokołu przyjęcia
Raportu. Jeżeli Zamawiający nie zatwierdzi Raportu, to zobowiązany jest w powyższym
terminie zawiadomić o tym Wykonawcę podając przyczynę odrzucenia Raportu. Jeżeli
Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do Raportu w terminie 14 dni od
daty otrzymania, Raport będzie uważany za zatwierdzony przez Zamawiającego.
Zamawiający w terminie 30 dni od otrzymania Raportów określonych w ust. 1 pkt 5 i 6
powiadomi Wykonawcę o jego zatwierdzeniu przez podpisanie Protokołu przyjęcia
Raportu. Jeżeli Zamawiający nie zatwierdzi Raportu, to zobowiązany jest w powyższym
terminie zawiadomić o tym Wykonawcę podając przyczynę odrzucenia Raportu. Jeżeli
Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do Raportu w terminie 30 dni od
daty otrzymania, Raport będzie uważany za zatwierdzony przez Zamawiającego.
Inżynier Kontraktu jest zobowiązany niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 7 dni
od daty otrzymania uwag, usunąć wskazane przez Zamawiającego błędy w Raporcie.
§10 Gwarancja jakości usług

1.

2.
3.

4.

5.

6.

Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej
gwarancji jakości na usługi świadczone w ramach Umowy w zakresie zgodności
realizacji Projektu z: przepisami prawa, Studium Wykonalności, Umową o
dofinansowanie Projektu z dnia 23.12.2010 r., wytycznymi dla projektów realizowanych
z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz
wytycznymi Komisji Europejskiej w zakresie pomocy publicznej.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się z dniem zatwierdzenia przez Zamawiającego
Raportu Końcowego, o którym mowa w § 9 ust.l pkt 6.
O wykryciu wady w okresie gwarancji jakości, Zamawiający zobowiązany jest
zawiadomić na piśmie Wykonawcę nie później niż w terminie 14 dni od daty jej
ujawnienia, zawiadamiając Wykonawcę o wadzie i wyznaczając termin jej usunięcia.
Wady ujawnione w okresie objętym gwarancją jakości będą usuwane przez Wykonawcę
na jego koszt, w wyznaczonym terminie, o ile nie powstały z winy Zamawiającego w
szczególności w przypadku odrzucenia przez Komisję Europejską Raportu Końcowego
lub wniesienia zastrzeżeń, Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniej zmiany
Raportu z uwzględnieniem stanowiska Komisji Europejskiej.
W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie,
Zamawiający po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usunięcie
osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
Roszczenia z tytułu gwarancji jakości mogą być zgłoszone i dochodzone także po
upływie okresu gwarancji jakości, jeżeli przed jego upływem Zamawiający zawiadomi
Wykonawcę o istnieniu wady.
§ 11 Zasady odpowiedzialności podmiotów wspólnie realizujących umowę

1.
2.

u ?

Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę (konsorcjum firm) są solidarnie
odpowiedzialni za jej wykonanie.
Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczają niniejszym spośród siebie
Pełnomocnika/Lidera upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich
Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. Pełnomocnik/Lider upoważniony jest
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także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do
przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich podmiotów realizujących
wspólnie Umowę.
§ 12 Podwykonawstwo
1.

2.

3.
4.
5.
6.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę w swojej ofercie części zamówienia,
które zamierza powierzyć podwykonawcom, Wykonawca przed zawarciem umowy z
podwykonawcą musi uprzednio uzgodnić na piśmie z Zamawiającym powierzenie
wykonania części zamówienia temu podwykonawcy. Zamawiający może się
sprzeciwić powierzeniu wykonania części prac podwykonawcy, który nie gwarantuje
odpowiedniej jakości wykonania tychże prac.
Wykonawca gwarantuje, że podwykonawca posiada potencjał techniczno ekonomiczny w takim zakresie, aby wykonać prawidłowo objęte Umową
zamówienie.
Zamawiający powiadomi Wykonawcę o swojej decyzji w terminie 14 dni od
otrzymania wniosku, z podaniem powodów w przypadku odmowy udzielenia zgody.
Żadna umowa zawarta z podwykonawcą nie skutkuje powstaniem bezpośrednich
stosunków umownych pomiędzy jakimkolwiek podwykonawcą a Zamawiającym.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za czynności podwykonawcy jak za swoje
własne czynności.
Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części Umowy przez
podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań
wynikających z niniejszej Umowy.
§ 13 Kluczowi eksperci Wykonawcy

1.

Inżynier Kontraktu przed podpisaniem Umowy zobowiązany jest dostarczyć
Zamawiającemu kopię dokumentów poświadczających posiadanie przez osoby
wchodzące w skład zespołu Kluczowych ekspertów Wykonawcy (wskazanych we
wniosku Wykonawcy o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) uprawnień
budowlanych wymaganych dla poszczególnych osób w Ogłoszeniu o przetargu oraz
dokumenty poświadczające posiadanie przez te osoby obowiązkowego ubezpieczenia
OC.
2.
Wykonawca może proponować zamianę Kluczowych ekspertów Wykonawcy, którzy
będą wykonywać zamówienie, przedstawionych w Załączniku nr 3 do Umowy.
Zamiana taka jest możliwa jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego,
akceptującego nowego Kluczowego eksperta. Zamiana taka nie powoduje zmiany
Umowy.
3.
Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zamianę Kluczowych ekspertów w
następujących przypadkach:
a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących Kluczowego eksperta;
b) nie wywiązywania się Kluczowego eksperta z obowiązków wynikających z Umowy;
c) jeżeli zamiana Kluczowego eksperta stanie się konieczna z jakichkolwiek innych
przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji, etc.).
4.
Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zamiany Kluczowego eksperta, jeżeli
uzna i wykaże, że Kluczowy ekspert nie wykonuje swoich obowiązków wynikających
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z Umowy lub współpraca pomiędzy Kluczowym ekspertem a pracownikami
Zamawiającego rodzi konflikty, co może spowodować lub powoduje nienależyte
wykonanie Umowy przez Wykonawcę.
W przypadku zamiany Kluczowego eksperta, nowy Kluczowy ekspert musi spełniać
wymagania określone dla danego eksperta w Ogłoszeniu o przetargu.
Wykonawca obowiązany jest zamienić Kluczowego eksperta zgodnie z żądaniem
Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego, jeżeli
kwalifikacje lub zaangażowanie danego Kluczowego eksperta nie gwarantuje
należytej realizacji przez niego powierzonych mu przez Wykonawcę w ramach
realizacji Umowy obowiązków.
§ 14 Zastępstwo Kluczowych ekspertów Wykonawcy
W okresie wykonywania Umowy Wykonawca może udzielić urlopu Kluczowym
ekspertom na następujących warunkach:
Wykonawca zobowiązany jest zaproponować osoby zastępujące Kluczowych
ekspertów w czasie urlopu/dni wolnych od świadczenia usług na rzecz Wykonawcy z
co najmniej 2 miesięcznym wyprzedzeniem;
w okresie urlopu/dni wolnych od świadczenia usług na rzecz Wykonawcy
Kluczowego eksperta, Wykonawca zapewni zastępstwo w wykonywaniu jego
obowiązków przez inną osobę o nie mniejszych kwalifikacjach,
wszystkie osoby zastępujące Kluczowych ekspertów w okresie urlopu muszą być
zatwierdzone przez Zamawiającego.
Do osób zastępujących Kluczowych ekspertów przepis § 13 ust. 1 i 5 stosuje się
odpowiednio.
§15 Kary umowne i odszkodowanie
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez
Wykonawcę, Zamawiający wezwie Wykonawcę do niezwłocznego wykonania
Umowy z należytą starannością, w szczególności podjęcia zaniechanych czynności
nadzorczych nad realizacją robót budowlanych, dostaw i usług przez wykonawców
tychże robót dostaw i usług, koniecznych dla należytej i terminowej realizacji
Projektu. W takim przypadku Zamawiający wskaże Wykonawcy odpowiedni termin
na wykonanie zaniechanych czynności, nie krótszy niż 1 dzień i nie dłuższy niż 7 dni.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający uprawniony będzie do
obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 0,1% kwoty netto
wynagrodzenia, o której mowa w § 4 ust. 3 niniejszej Umowy za każdy dzień
opóźnienia licząc od dnia niewykonania lub nienależytego wykonania czynności
przez Wykonawcę, do dnia wypełnienia przez niego obowiązków umownych w tym
zakresie. W razie wątpliwości dzień następny po dniu wyznaczonym przez
Zamawiającego zgodnie z ust. 1 zdanie drugie traktowany będzie jako pierwszy dzień
opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu Umowy.
Niezależnie od postanowień ust. 2 Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty
następujących kar umownych:
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a)

0,1 % kwoty netto wynagrodzenia, o której mowa w § 4 ust. 3 niniejszej Umowy
za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu Raportów, o których
mowa w § 9 ust. 1 pkt.l- 4 i 6 niniejszej Umowy,
b) 0,2% kwoty netto wynagrodzenia, o której mowa w § 4 ust. 3 niniejszej Umowy
za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu Raportu, o którym
mowa w § 9 ust. 1 pkt. 5 niniejszej Umowy.
Kary umowne Zamawiający może potrącić z płatności należnych Wykonawcy lub
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
Jeżeli suma kar umownych naliczonych od początku Umowy przekroczy 10%
wartości kwoty netto wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w § 4 ust. 3
Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy bez obowiązku wypłaty
odszkodowania.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 % kwoty netto
wynagrodzenia określonej w § 4 ust. 3 Umowy w razie odstąpienia od Umowy przez
Wykonawcę z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego.
W przypadku nie realizowania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z
gwarancji na Raport Końcowy o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 5, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną wynoszącą równowartość 10% kwoty netto
wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 3 Umowy.
W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości
netto wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 3 Umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej
szkody.
W wypadku rozwiązania Umowy przed dniem 30.05.2015 r., Wykonawca przy
udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych
prac według stanu na dzień rozwiązania Umowy.
Kwoty wynikające z kar umownych zastrzeżonych na rzecz Zamawiającego
podlegają sumowaniu.
§ 16 Zasady prowadzenia korespondencji oraz osoby upoważnione do kontaktu
Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą będzie sporządzana w formie pisemnej w języku polskim.
Korespondencja wysłana faksem lub pocztą elektroniczną musi być każdorazowo
niezwłocznie potwierdzona na piśmie.
Korespondencję uważa się za doręczoną jeżeli doszła do drugiej strony w taki
sposób, że strona mogła zapoznać się z jej treścią.
Strony podają następujące adresy do korespondencji:
Zamawiający - ul. Łąkowa 21/17, 61-879 Poznań
Wykonawca - ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa
W celu koordynacji spraw związanych z wykonywaniem Umowy Zamawiający
wyznacza swojego przedstawiciela w osobie:
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Pana Wojciecha Cerbę
tel. 61 222 47 76 fax. 61 222 47 78
Panią Monikę Klimecką
Tel. 605 623 008 fax. 61 222 47 78

W celu koordynacji spraw związanych z wykonywaniem Umowy Wykonawca
wyznacza swojego przedstawiciela(li) w osobie(ach):
Pani Elżbieta Wiszniewska
tel. 22 20 30 103, fax. 22 20 30 101
Lider Zespołu (Kierownik Projektu) : Pan Janusz Konieczny
tel. 509 283 898, fax. 22 20 30 101
Inżynier Rezydent (Kieorwnik Techniczny) : Pan Jerzy Guziewicz
tel. 601 899 605 fax. 22 20 30 101
Zmiana osób wymienionych w niniejszym paragrafie nie wymaga zmiany Umowy
lecz powinna być zakominikowana drugiej Stronie w formie pisemnej.
§ 17 Odstąpienie od Umowy
Zgodnie z art. 145 ust. 1 uPzp w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie Umowy nie będzie leżało w interesie publicznym, czego
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy do dnia odstąpienia.
Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku gdy Wykonawca rażąco
narusza postanowienia Umowy. Takie odstąpienie traktowane będzie jako odstąpienie
z winy Wykonawcy.
Po otrzymaniu zawiadomienia o odstąpieniu od Umowy w całości lub części,
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć interes Zamawiającego i podjąć
działania konieczne dla ochrony Zamawiającego przed szkodą mogącą wyniknąć z
rozwiązania Umowy przed czasem na jaki została zawarta, w szczególności poprzez
zabezpieczenie dokumentów koniecznych dla dalszej realizacji usług Inżyniera
Kontraktu dla Projektu i niezwłocznych ustaleniu stanu zaawansowania
nadzorowanych w ramach niniejszej Umowy robót budowlanych i przekazaniu
Zamawiającemu wszelkich koniecznych informacji i dokumentów związanych z
wykonywanymi przez Wykonawcę usługami Inżyniera Kontraktu.
Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty
odpowiedniego wynagrodzenia Wykonawcy za należycie wykonaną przez niego
część przedmiotu zamówienia.
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W przypadku, gdy Zamawiający poniesie jakiekolwiek koszty związane z
rozwiązaniem Umowy z powodów wymienionych w ust. 3 Zamawiający ma prawo
do potrącenia tych kosztów z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

§ 18 Dokumenty Zamawiającego i Wykonawcy
Zamawiający dostarczy Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu Umowy wszelkie
znajdujące się w jego posiadaniu informacje i/lub dokumenty, jakie mogą być
niezbędne dla wykonania Umowy. Z czynności tej zostanie sporządzony pisemny
protokół. Wykonawca zwróci te dokumenty protokolarnie na każde żądanie
Zamawiającego przed upływem terminu wykonania Umowy.
Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub
wydać wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej Umowy. W tym
celu Wykonawca zezwoli osobie upoważnionej przez Zamawiającego skontrolować
lub zbadać dokumentację dotyczącą wykonywania Umowy oraz sporządzić z niej
kopie zarówno podczas, jak i po wykonaniu Umowy.
Zamawiający przekaże Wykonawcy kopie Kontraktów zawartych z wykonawcami
robót budowlanych, dostaw i usług zawartych przez Zamawiającego w celu realizacji
Projektu wraz wszystkimi dokumentami (harmonogramy rzeczowo - finansowe,
specyfikacje istotnych warunków zamówienia, kosztorysy sporządzane na etapie
postępowań przetargowych etc.). Każdorazowa zmiana treści Kontraktów, o których
mowa w zdaniu pierwszym przekazywana będzie niezwłocznie Inżynierowi
Kontraktu.
§ 19 Obowiązek zachowania poufności
Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku z
wykonywaniem Umowy nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to
konieczne w celu wykonania Umowy, publikowane lub ujawniane przez Wykonawcę
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
Wykonawca oraz jego personel zachowają w tajemnicy nabyte w czasie realizacji
Umowy informacje w tajemnicy przez okres trwania Umowy oraz do 5 lat od jej
zakończenia. W związku z tym zarówno Wykonawca, jak i zatrudniony lub
zaangażowany przez niego personel nie będą przekazywać ani rozpowszechniać
informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem Umowy, chyba że uzyskają na to
uprzednio pisemną zgodę Zamawiającego. Ponadto nie będą oni wykorzystywać bez
zgody Zamawiającego żadnych przekazanych im informacji oraz wyników
opracowań, prób i badań przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania Umowy,
pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym
mowa w § 4 ust. 3 Umowy. Zamawiający uprawniony będzie też w takiej sytuacji do
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile kwota zastrzeżonej kary
umownej nie wyrówna powstałej szkody.
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§ 20 Prawa autorskie
Wykonawca przenosi bez dodatkowego wynagrodzenia na Zamawiającego, w
ramach wynagrodzenia określonego w §4 ust. 3 Umowy, autorskie prawa majątkowe
do utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ) powstałych w
wyniku wykonywania niniejszej Umowy na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie używania,
b) w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania
zmian utworu,
c) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną
techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
d) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór
utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo
egzemplarzy,
e) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. d publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz
nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym.
§21 Obowiązki Wykonawcy w czasie kontroli Projektu
Wykonawca umożliwi Komisji Europejskiej, Europejskiemu Urzędowi Przeciw
Oszustwom (European Anti-Fraud Office) i Europejskiemu Trybunałowi
Obrachunkowemu badanie dokumentów lub inspekcje na miejscu w celu sprawdzenia
wykonania przedmiotu Umowy oraz przeprowadzenie pełnego audytu, jeśli
konieczne, na podstawie rachunków, dokumentów księgowych i dokumentów
pomocniczych oraz wszelkich innych dokumentów właściwych dla procesu
finansowania Projektu. Takie inspekcje mogą być przeprowadzane w terminie do 5 lat
po dokonaniu końcowej płatności środków finansowych w ramach Projektu.
Poza obowiązkiem określonym w ust. 1, Wykonawca umożliwi Europejskiemu
Urzędowi Przeciw Oszustwom (European Anti-Fraud Office) prowadzenie kontroli i
sprawdzenia na miejscu procesu realizacji Inwestycji, zgodnie z procedurami
ustalonymi w prawie unijnym w celu ochrony interesów finansowych UE przeciwko
defraudacjom oraz innym nieprawidłowościom.
Ponadto Wykonawca zapewni pracownikom lub przedstawicielom Komisji
Europejskiej, Europejskiego Urzędu Przeciw Oszustwom (European Anti-Fraud
Office) oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego odpowiedni dostęp do
miejsc, w których wykonywana jest Umowa, włącznie z jej systemami
informacyjnymi, wszystkimi dokumentami i bazami danych dotyczącymi
technicznego i finansowego zarządzania przedmiotem Umowy, a także podejmie
wszelkie kroki dla ułatwienia im pracy. Dostęp pracowników lub przedstawicieli
Komisji Europejskiej, Europejskiego Urzędu Przeciw Oszustwom (European AntiFraud Office) oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego będzie się odbywał na
zasadach poufności wobec osób trzecich z zastrzeżeniem zobowiązań, jakim podlegają
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według prawa cywilnego. Dokumenty muszą być dostępne oraz wprowadzone do
teczek i/lub segregatorów w taki sposób, aby ułatwić ich badanie, przy czym
Wykonawca musi dokładnie poinformować Zamawiającego o miejscu ich
przechowywania.
Wykonawca zapewni, że każdy jego podwykonawca i/lub każda inna strona podda się
audytowi, kontroli i sprawdzeniu przez Komisję Europejską, Europejski Urząd
Przeciw Oszustwom (European Anti-Fraud Office) oraz Europejski Trybunał
Obrachunkowy na tych samych warunkach jak te, które są zapisane w niniejszym
paragrafie.
Wykonawca oraz każdy jego podwykonawca i/lub każda inna osoba biorąca udział w
wykonaniu zamówienia podda się każdorazowej audytowi, kontroli i sprawdzeniu
Instytucji Zarządzającej WRPO.

4.

5.

§ 22 Zmiana postanowień Umowy
1.

2.
3.
4.
a)

b)

c)

5.
a)

b)

c)

Zakazuje się zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie,
której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że Zamawiający przewidział możliwość
dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.
Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem przepisów uPzp jest nieważna.
Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu
zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zmiana postanowień umowy może nastąpić w razie:
zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności
niezależnych od Wykonawcy, w szczególności na skutek okoliczności o charakterze
siły wyższej lub niezawinionego przez Wykonawcę opóźnienia w realizacji Projektu,
zmiana sposobu realizacji zamówienia wynikająca ze zmian w obowiązujących
przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na realizację przedmiotu
umowy,
przesunięcie terminu wykonania Umowy na skutek opóźnienia w realizacji
Kontraktów przez Wykonawców Budowlanych i Dostawców Urządzeń
wykonywanych w ramach realizacji Projektu i nadzorowanych przez Inżyniera
Kontraktu o czas opóźnienia Wykonawców Budowlanych i Dostawców Urządzeń,
Nie wymaga zmiany postanowień Umowy:
modyfikacja założeń realizacji Projektu dokonana po dacie zawarcia Umowy,
określonych w Studium Wykonalności dla Projektu, Umowie o dofinansowaniu
Projektu zawartej w dniu 23.12.2010 r. pomiędzy Zamawiającym a Instytucją
Zarządzającą - Zarządem Województwa Wielkopolskiego,
zmiana lokalizacji lub liczby węzłów, zmiana wyposażenia węzłów lub Centrum
Zarządzania Siecią, zmian długości infrastruktury i sieci telekomunikacyjnej
budowanej lub pozyskanej w ramach Projektu, a także zmian lokalizacji punktów
styku,
zmiana poszczególnych wykonawców oraz ilość wykonawców robót budowlanych
realizujących roboty budowlane nadzorowane przez Inżyniera Kontraktu.
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§ 23 Postanowienia końcowe
Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem Umowy będą rozstrzygane
przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie stosowne
przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
Zmiana Umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej.
Umowa została zawarta na czas określony od dnia jej podpisania do dnia 30.05.2015 r.
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku
polskim, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

ZAMAWIAJĄC^

WYKONAWCA

Prokurent
£gis Roland Sp. z o.o.

W ielkopolska Sieć Szerokopasm ow a
S p ó łk a A k c y jn a

ul. Łąkowa 21/17
61 -879 Poznań
Regon 301253700 NIP 7781467505

Eyis Poianti Sp. z o,o,
02-670 Warszawa, ul. Puławska 18?
tel. 022 20 30 100, fsx. 022 20 30 10
NIP: 526-21-53-084, REGON: 01292696?

Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A.

ul. Łąkowa 21/17
61-879 Poznań
Polska

Oferta w przetargu ograniczonym na zadanie pn:

„Przetarg ograniczony na usługi inżyniera kontraktu dia Projektu
pn .: Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej”

egis

ZAŁĄCZNIK NR 1 - WZÓR FORMULARZA OFERTY
FORMULARZ OFERTY
DLA PRZETARGU OGRANICZONEGO
na usługi inżyniera kontraktu dla Projektu pn.: Budowa Wielkopolskiej Sieci
Szerokopasmowej
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

WSS-1/12

ZAMAWIAJĄCY:
Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A.
ul. Łąkowa 21/17
61-879 Poznań
Polska
WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożony przez:
L.p.
Nazwa Wykonawcy
1.

Adres Wykonawcy
ul. Puławska 182,02-670 Warszawa

Egis Poland Sp. z o.o.

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Imię i nazwisko

Elżbieta Wiszniewska

Adres

Egis Poland Sp. z o.o., ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa

Nr telefonu

122120 30 100

Nr faksu

1221 20 30 101

Adres e-mail

e.wiszniewska@egis-poland.com; biuro@egis-poland.com

4. Ja niżej podpisana oświadczam, że:
1. Zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla
niniejszego zamówienia
2. Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ
3. Cena ryczałtowa naszej oferty za wykonanie całego przedmiotu zamówienia wynosi:
netto 2 436 000,00 PLN,
(słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści sześć tysięcy PLN),
plus należny podatek VAT w wysokości 23% tj. 560 280,00 PLN ,
razem cena brutto wynosi: 2 996 280,00 PLN
4. Termin wykonania niniejszego zamówienia upływa z dniem 30.05.2015r.
5. Niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni, licząc od dnia, w którym upłynął termin
składania ofert
6. Akceptujemy Wzór umowy przedstawiony w Załączniku nr 3 do SIWZ
7. Udzielimy 24 miesięcznej gwarancji jakości na świadczone usługi w zakresie zgodności
realizacji Projektu z: przepisami prawa, Studium WykonaJnoięi,.. Umową o

Prokurent

dofinansowanie Projektu z dnia 23.12.2010., wytycznymi dla projektów
realizowanych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20072013
8. Akceptujemy 30 dniowy termin zapłaty należności za zrealizowanie poszczególnych
części przedmiotu umowy, od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego
9. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązujemy się
zawrzeć Umowę z Zamawiającym w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez
Zamawiającego oraz zobowiązujemy się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią SIWZ,
10. Składamy ofertę we własnym imieniu.
11. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), wskazujemy, że wskazane
poniżej informacje zawarte w Ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym
nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:
L.p.

Strony w ofercie (w yrażone cyfrą)

Oznaczenie rodzaju (nazw y)
informacji

Od

Do

3

3

Załącznik do Formularza oferty -

1

Szczegółowe Rozbicie Cenowe
2

12. Nie zamierzamy powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia.
L.p.

Nazwa części zamówienia

1

NIE DOTYCZY

13. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1. Szczegółowe Rozbicie Cenowe
2. Aktualny odpis z KRS
3. Dowód wniesienia wadium w postaci Gwarancji bankowej
Oferta sporządzona jest na .(^...ponumerowanych stronach.
Warszawa, dnia 27.09.2012r.
Podpis(y)
Nazwisko i imię osoby

Podpis(y) osoby (osób)

(osób)
l.p.

Nazw a(y)
W ykonaw cy(ów )

upoważnionej do

upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej
oferty w imieniu

C
Egis Poland Sp. z o.o.

Elżbieta Wiszniewska

Pieczęć(cie)

Miejscowość

oferty w imieniu

W yko n a w cy(ó w )

i data

W ykonawcy

W ykonaw cy(ów )

1.

podpisania niniejszej

“żbleta Wiszniey/ahs
^ C l r

Piokiifttru

r X I

i
flą#
mip

s

P oJand S p . * 0 t0

Warszawa,

P Warszawa, ul. Puławska 18^7.09.2012r.

2 20 30 100. fax. 022 20 30 10?

i

C R E D IT A G R !C O L E
D C m P O R A TE & JN V E S TM E N T B A N K

CRHOrr AGRiCOLS COSPOBATe AM”? INV£STw£riT BANK S,A, ODDZIAŁ W POLSCE

Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A.
ul. Łąkowa 21/17
61-879 Poznań
Polska
Warszawa, dnia 25 września 2012 r.
GWARANCJA PRZETARGOWA NR CRD/02/7684
Zostaliśmy poinformowani, że firma EGIS Poland Sp. z o.o., ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa
(„Wykonawca") zamierza złożyć ofertę w organizowanym przez Państwa przetargu ograniczonym dotyczącym:
Przetarg ograniczony na usługi Inżyniera Kontraktu dla Projekt pn.: Budowa Wielkopolskiej Sieci
Szerokopasmowej, znak postępowania: WSS-1/12 („Oferta").
Zgodnie z warunkami ww. przetargu, wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości 140.000,00 zł może
nastąpić w formie gwarancji bankowej.
W związku z powyższym, my, Credit Agricole Corporate and lnvestment Bank S.A. Oddział w Polsce z siedzibą
w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa („Bank”), działając na zlecenie Wykonawcy, nieodwołalnie
i bezwarunkowo zobowiązujemy się do zapłacenia Państwu - Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej,
ul. Łąkowa 21/17, 61-879 Poznań, Polska, każdej kwoty lub kwot do ich łącznej maksymalnej wysokości:
140.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych), niezwłocznie po otrzymaniu od Państwa
pierwszego, pisemnego żądania zapłaty powołującego się na niniejszą gwarancję, zawierającego oświadczenie,
że:
1. Wykonawca, którego Oferta została wybrana:
a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Ofercie,
lub
b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, lub gdy
2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (PZP), nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.
1 PZP, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
Państwa żądanie zapłaty zawierające ww. oświadczenie musi zostać nam przedstawione
wraz z potwierdzeniem Państwa banku, że podpisy na tym dokumencie zostały złożone przez osoby
upoważnione do reprezentowania Państwa zgodnie z obowiązującymi zasadami reprezentacji („Potwierdzenie
banku”).
Niniejsza gwarancja jest ważna od dnia 01 października 2012 r. do dnia 15 grudnia 2012 r. i wygasa
automatycznie i całkowicie, jeżeli do tego czasu nie otrzymamy Państwa żądania zapłaty zawierającego
ww. oświadczenie wraz z Potwierdzeniem banku, niezależnie od tego, czy niniejszy dokument będzie nam
zwrócony czy nie.
Zwrot do Banku oryginału niniejszej gwarancji przed upływem terminu jej ważności spowoduje wygaśnięcie
naszych zobowiązań z niej wynikających.
Każda zapłata dokonana przez nas w związku z niniejszą gwarancją pomniejsza nasze zobowiązanie
o zapłaconą kwotę.
Uprawnienia wynikające z niniejszej gwarancji nie mogą być przenoszone.
Niniejsza gwarancja została sporządzona zgodnie z polskim prawem i temu prawu podleg<
Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą gwarancją odnoszące się do jej interpretacji,
wykonania lub naruszenia, zostaną przedłożone do rozpatrzenia sądowi właściwemu dla ^iędzibyBanku.
Credit Agricole Corporate and lnvestment Bank S.A. Oddział w Polsce
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Operator: Drabik Monika

CODo

CI/11.07/137/2012

•

Operator: Drabik Monika

V*

Rubryka

c en tr aln a in f o r m a c ja

KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Onfortnacja o a r ó r r iir lub z tfla n a ch .
uroowy.spółkr *•*

ul. CZERNIAKOWSKA 100
00454 Warszawa

X

/v ł

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

- e s . .':V. ....

NUMERY ZMIENIONYCH ARTYKUŁÓW W AKCIE ZAŁOŻYCIELSKIM SPÓŁKI: 6,7,11,13,14,20 AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.06.2001 W K.N. KATARZYNY ŁĘCZYCKIEJ , REP. A 2249/2001

.'
-

•2

Stan na dzień 11.07.2 012 godz. 0 9 :2 3 :4 5

14 MAJA 2004 R. REP. A NR 4875/2004, NOTARIUSZ KATARZYNA ŁĘCZYCKA, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONE ART.; 6, 7 PKT 1 1 3, 13 PKT 4, 19.

3

i

N um er KRS: 0 0 0 0 0 3 6 6 5 6

;

KATARZYNA ŁĘCZYCKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE
ZM.ART.7 PKT 1 1 3, ART 13 PKT 4
4 ' " j - AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONO DNIA 30.08.2007, REPERTORIUM A NUMER 5872/2007,
PRZED NOTARIUSZEM ROBERTEM BRONSZTEJNEM, W KANCELARII NOTARIALNEJ
NOTARIUSZY ROBERTA BRONSZTEJNA I BARTOSZA MASTERNAKA SPÓŁKI CYWILNEJ,
WROCŁAW RYNEK 7,
ZMIENIONO ART.2 ORAZ ART. 13 UST 4 UMOWY SPÓŁKI.

Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
.

• .

\

•■■.i.-. ;■ .-.

:

'

2S.01.200S, REPERTORIUM A NR 679/200S.

'' •

•' ' ■

O D P IS A K T U A L N Y

'. ‘ . ■'

’ /

'i s-

•.

• 06 LISTOPADA 2008 R., REPERTORIUM A NR 11952/2008, ASESOR NOTARIALNY SŁAWOMIR
BORZĘCKI, ZASTĘPCA NOTARIUSZA MICHAŁA WALKOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W
WARSZAWIE (00-819) UL. ZŁOTA 73

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

2l.08.Z001

Ostatni wpis

Numer wpisu

28

Sygnatura akt

WA.XIII NS-REJ.KRS/8211/12/499

ZMIANY: ART. 7 USTĘP 1 1 USTĘP 3; ART. 14.6.7; ART. 14.6.8

Oznaczenie sądu

SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, X III WYDZIAŁ GOSPODARCZY

21 STYCZNIA 2009 R., REPERTORIUM A NR 388/2009, NOTARIUSZ MICHAŁ WALKOWSKI,

1Data dokonania wpisu

'V

121.03.2012

....

. . . .

KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE (00-819) UL. ZŁOTA 73
ZMIANY:

:

ART. 6 - POPRZEZ DODANIE PUNKTÓW OD 19 DO 54

D ział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1.Oznaczenie formy prawnej

ART. 14.6 - POPRZEZ DODANIE PO PUNKCIE 7 PUNKTU 8 ORAZ ODPOWIEDNIĄ ZMIANĘ
NUMERACJI PUNKTÓW KOLEJNYCH TJ. OO 9 DO 18

.

v "

6. -

..

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NOTARIUSZA MICHAŁA WALKOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE,
UL.ZŁOTA NR 73, ZMIANA ART. 13.3 I 13.4

m

r

7

2.Numer REGON/NIP

REGON: 012926952, NIP: 5262153084
EGIS POLANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

4.Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 52843 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY WYDZIAŁ XVI GOSPODARCZY

S.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność
gospodarczą z innymi podmiotami na
podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

i

. J
fe :■ •

M

i

. V ,:.

f

O '- '-

i

...............'

-u , •’

Rubryka 2 - Siedziba 1adres podmiotu

•:
• / , ....

.
...• ..

v

2.Adres

ul. PUŁAWSKA, nr 182, lok. — , miejsc. WARSZAWA, kod 02-670, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA

Sądowy I Gospodarczy, przeznaczonego do

-------

ogtoszeń spóiki '

WARSZAWA

'

J6.12.20U R. - MICHAŁ WALKOWSKI - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 8684/2011 ZMIENIONO ARTYKUŁY 2, 7, 8.2.2, 13.3, 13.5, 13.7, 14.1, 14.2, 14.3, 14.6 UST. 9, 14.8, 17,
RZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.

* '*

l.Cżas, na Jaki została utworzona spółka

‘ -R u b ty k a .5 '

NIEOZNACZONY

2.0znaczenie pisma Innego n lt Monitor” • v • • ".

3.Wspólnik mote mleć:

■

..:<'•••

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

4.Czy,stąbjt przyznaje uprawnienia.
'.
osobiste określonym akcjonariuszom lub .• '
tytuły uczestnictwa w dochodach lub '
j:
majątku spółki nie wynikających ? akcji?

Rubryka 3 - Oddziały '
Brak wpisów

•

S.Cży. obligatoriusie tnająprawo d o ‘
udziałów w zysku?;

"•

••

*****
‘

•

.

27.04.2010 R., REP. A NR 1163/2010, NOTARIUSZ MICHAŁ WALKOWSKI, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL.ZŁOTA NR 73, ZMIANA ART. 7

\ S / .

kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M.ST. WARSZAWA, gmina M.5T. WARSZAWA, miejsc.

»Ą,.

26.01.2010 R., REP. A NR 583/2010, MICHAŁ WALKOWSKI NOTARIUSZ W WARSZAWIE,
KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. ZŁOTA NR 73 M 2, 00-819 WARSZAWA
ZMIANY:
ART. 6

?

1.Siedziba

?iM res strony Internetowej

.

-

S.Czy podmiot posiada status organizacji
pożytku publicznego?

^A dres poczty elektronicznej

26.10.2009 R., REP. A NR 7218/2009, ASESOR NOTARIALNY MIROSŁAW WIĘCH, ZASTĘPCA

.

3.Firma, pod którą spółka działa

r ''

- Informacje o umowie

04.02.1998, JADWIGA ZACHARZEWSKA - KANCELARIA NOTARIALNA UL. JASNA 26 W
WARSZAWIE , REPERTORIUM A 603/98

•

■■

4
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•
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CODo
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Operator: Drabik Monika

CI/11.07/137/2012

CI/11.07/137/2012

CODo

FREDERIC ERIC

2.Imiona

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki.

Operator: Drabik Monika

3.Numet PESEL/REGON

Brak wpisów

4.Numer KRS
S.Furikcjaw organie reprezentującym • WICEPREZES ZARZĄDU
6 . 0 / osoba wchodząca w skład

R u b r y k a 7 - D a n e w s p ó ln ik ó w
l.Nazwiśko / Nazwa lub firma

EGIS INGENIERIE SA

2.Jm(ona

*****

3.Numer PESEL/REGON

...

1

'•

'

‘‘

'

?.Data do jakiej została Zawieszona

4,Numer KRS

-----------

5.Posiadane przez wspólnika udziały

34 024 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.012.000,00 ZŁOTYCH

6.Czy wspólnik posiada całość
udziałów spółki?

TAK

l.Nazwiśko / Nazwa lub Firma •

SAGANOWSKI

2.Imlona

CEZARYJACEK

3.Numer PESEL/REGON ;
4 .Numer KRS .
S.Funkcja w organie reprezentującym

PREZES ZARZĄDU

6.Czy, osoba wchodząca; W skład.
Zarządu z c ^ ła zawieszona w ; '

NIE

' ' .)

czynnościach? '

Rubryka 8 - Kapitał spółki

7.Data do jakiej została zawieszona.

'. ; . ' ■ ? ' -T

3
* Uz * r Ł

117 012 000,00 ZŁ

l.Wysokość kapitału zakładowego

Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1.Określenie wartośd udziałów objętych za
aport

NIE

zarządu została zawieszona w
czynnościach?

..

27 000,00 ZŁ

2

36 000,00 ZŁ

3

2 848 000,00 ZŁ

MAREK

3.Numer PESE17REG0N

51011601456

4jŃumęr KRS'

......./

1

CHĘCIŃSKI CZAJKA

l.Nazwiśko / Nazwa lub Firma':'
2;Imlona

> /■

? 'r , y

V:

B.ńsnkcja w organie reprezentującym
■soba wchodząca w skład

CZŁONEK ZARZĄDU
NIE

zarząłfu została zawieszona w
czynnościach?' .

'''

Z^Dati do jakiej została zawieszona
łiNi<^wisko /Nazwa lub Firma -

Rubryka 9 - Nie dotyczy

V

Brak wpisów

:mlona

MAREK KAZIMIERZ

l.Nurrier PESEL/REGÓN "
4.Numer KRS.

Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

5. Funkcja w organie reprezentującym

CZŁONEK ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład
zarząd u została zawieszona w
czynnościach?

NIE

7,Data d ojakiej została zawieszona

D ział 2

\

X

<

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu’ 1'-'

Rubryka 2 - Organ nadzoru

ł.tj^zw a organu uprawnionego do
^prezentowania podmiotu

ZARZĄD

^Sposób reprezentacji podmiotu

W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W

c '. A

ę fp

Brak wpisów

IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU 5AMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU, JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE
WICEPREZESEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM, PROKURENT SAMODZIELNIE LUB ŁĄCZNIE W
ZALEŻNOŚĆ! OD RODZAJU USTANOWIONO PROKURY.

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących:w skład organu
l.Nazwiśko / Nazwa lub Firma

j NICOLON

■ ' Rubryka 3
i'.'.'s7 l.Nazwiśko^;2.Imlona-

'*•

Ł.=-—

"

3.Numer PESEU
4.Rodzaj prokury

*•'
T

’ •'

•••• ' ■
■- '■■■ ..

WISZNIEWSKA
ELŻBIETA DANUTA

' ' '. 58061903323
SAMOISTNA

-

Prokurenci

Strona 4 z 10

CODo

Operator: Drabik Monika

CF/11.07/137/2012
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CODo

CI/11.07/137/2012

Operator: Drabik Monika

Strona 6 z 10

WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM

D ział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
l.Przedmiot działalności przedsiębiorcy-

33

82, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW. WYSTAW I KONGRESÓW

34-

82, 99, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

3(5

95, 11, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH

18, 12, Z, POZOSTAŁE DRUKOWANIE

36

95. 12, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TEIE)KOMUNIKACYJNEGO

26, 51, Z, PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I

37-

: 72, 19, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK
PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

NAWIGACYJNYCH
!3, 13, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH

38,

72, 20, Z, 8ADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I
HUMANISTYCZNYCH

33, 14, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
33, 20, Z, INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA

39

62, 03, Z, OZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI

46, 14, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ
PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW

40

63, 11, Z, PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING)
I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ

46, 18, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH

41 s . 73, 20, Z, BADANIE RYNKU I O PINII PUBLICZNEJ

OKREŚLONYCH TOWARÓW

42

46, 19, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO

43

70, 21, Z, STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
- 70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

RODZAJU
46, 69, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ

44

71, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY

47, 99, Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ S K L E P O W Ą ,.-™

4 5 :/ '

71, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO
TECHNICZNE

46"

71, 20, B, POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

STRAGANAMI I TARGOWISKAMI

1

.%

52, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY'"
52, 22, A, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORDKI

.

________

52, 22, B, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY

t!:

52, 23, Z, OZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT liOTNlCzf

ó‘

O \

47 ? :; 78, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM
PRACOWNIKÓW

.O'’ \ V "-V\5

58, 11, Z, WYDAWANIE KSIĄŻEK

48-

78, 30, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW

49

74, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI

58, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

50

■ 82, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ 08SŁUGĄ BIURA

58, 29, Z, OZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPftOGRAMOWANIAr fifi.‘''.

51

;■ 82, 19, Z, WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA
SPECJALISTYCZNA OZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA

61, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ
61, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ W
WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ_______________________ \ ' ' y

52

35, 59, B, POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLA5YFIKOWANE

53

13, 12, Z, PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUOOWĘ

61. 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ

54 ■

ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI 8EZPRZEWODÓWEJ, Z > V ,

62, 01, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
5S

62, 02, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
62, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII
INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH

2, 13, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI
2, 99, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I
VODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

58.'

( i i Ot

s.

o
o

12, 12, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ

S7

63, 99, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ

I
T5 ■Ws:;V

ł l , 20, Z, ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I
'JIEM1ESZKALNYCH

S6

63, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH

IN

:

4 2, 11, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD

NIESKLASYFIKOWANA
64, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ HOLOINGÓW FINANSOWYCH
64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNOUSZÓW EMERYTALNYCH
68, 32, Z, ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
70, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGOW, Z
WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH___________________________________
74, 1.0, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA

.

----;--- :--------- ;------------------------------------------ _ ---------------- -----------------------------------------v ' «■': . ■ Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

,

Rodzaj dokumentu V•

■.. • ■: •.,• ■.:• ; . .

:V

\

l.Wzmfanka o z ł o ż e n i u .
rocznego, sprawozdania fi:
finansowego

Ń r kolejnyw
polu

Data ztoienla "

1*

fi-.

29.07.2002

2

='

.

:■

3
74, 90, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

4

77, 40, Z, DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z

5

-

'

y

Za okres o<l do

‘

V

01.01.2001 -31.12.2001

02.07.2003

01.01.2002-31.12.2002

18.0S.2004

01.01.2003 - 31.12.2003

22.06.2005

01.01.2004-31.12.2004

14.07.2006

01.01.2005 -31.12.2005

■

CODo

CI/11.07/137/2012

2.Wzmianka o złożeniu opinii
biegłego rewidenta

6

28.02.2007

01.01.2006 - 31.12.Z006

CM.04.2008

01.01.2007 - 31.12.2007

8

16.03.2009

01.01.2008-31.12.2008

9

12.05.2010

01.01.2009 - 31.12.2009

10

17.03.2011

01.01.2010 -31.12.2010

11

13.03.2012

01.01.2011 -31.12.2011

1

*****

01.01.2008 - 31.12.2008

3
3.Wzmianka o złożeniu uchwały 1
lub postanowienia o
2
zatwierdzeniu sprawozdania
3
finansowego

■t

4.W2tnianka o złożeniu

Strona 7 z 10

7

2

sprawozdania z działalności

Operator: Drabik Monika

*****

01.01.2009 - 31.12.2009

*****

01.01.2010 - 31.12.2010

*****

01.01.2001 -31.12.2001

*****

01.01.2002 - 31.12.2002

*****

01.01.2003 - 31.12.2003

*****

01.01.2004-31.12.2004

5

*****

01.01.2005

31.12.2005

6

*****

01.01.2006

31.12.2006

7

*****

01.01.2007

31.12.2007

CODo
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Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów

,Rubryka' 3 - Informaqe o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o
oddaleniu:wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na
• • ;• .
. ,
zaspokojenie kosztów postępowania
Brak wpisów

Rubryka .4.7. Umorzenie prowadzonej; przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się
•„
sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

6

*****

01.01.2008

31.12.2008

*****

01.01.2009

31.12.2009

.<

10

*****

01.01.2010

31.12.2010

• / '. i.

11

*****

01.01.2011

31.12.2011
31.12.2001

Brak wpisów

/

V
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" i ^ \ A

K
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1

*****

01.01.2001

2

*****

01.01.2002- 31.12.2002

3

*****

01.01.2003 - 31.12.2003

*****

01.01.2004-31.12.2004

*****

01.01.2005- 31.12.2005

*****

>1.01.2006 - 31.12.2006

\v >

*****

31.01.2007- 31.12.2007

V

*****

31.01.2008 - 31.12.2008

(:****

>1.01.2009 - 31.12.2009

« ...

>1.01.2010- 31.12.2010

0

Operator: Drabik Monika

Brak wpisów
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CI/11.07/137/2012

?
2
f
_.

D ział 5

-- TT--- —
Rubryka 1 - Kurator

' W i
1
*

Brak wpisów

.'t f
%

.. L i

D ział 6
.A
/ '• ;

Rubryka 1 - Likwidacja

■S •

Brak wpisów

rSr«*'
' ^łitKSOMS

1.01.2011- 31.12.2011

i

Rubryka 2 - Informage o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

• ,

-r

Brak wpisów

^ r\

Rubryka 3 - Nie dotyczy

•

._ _____ ____

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

ta?
L

MA

Brak wpisów
i . . ' ■■ R u b ry k a 4 - I n f o r m a g a o p o łą c z e n iu , p o d z ia le lu b p rz e k s z ta łc e n iu

Dział 4

1.

1.Określenie okoliczności

,s ■

2.0płs sposobu połączenia^ podziału łub
preeksztaloenla
■■ '
...

Rubryka 1 * Zaległości-

....

’

i

•.

PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI
NA PODSTAWIE ART. 492 § 1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH (K.S.H.) W ZWIĄZKU
Z ART. 515 § 1 K.S.H. EGIS POLANO 5P. Z O.O. ŁĄCZY SIĘ Z CGM PROJEKT SP. Z O.O.
POPRZEZ PRZEJĘCIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI CGM PROJEKT SP. Z O.O. PRZEZ EGIS

CODo

0/11.07/137/2012

Operator: Drabik Monika
p o la n o sp.

Strona 9 z 10

z o.o.

POŁĄCZENIE ZOSTAŁO DOKONANE ZGODNIE Z ART. 515 § 1 ORAZ 516 § 6 K.S.H., TJ. 8EZ
PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO EGIS POIAND SP. Z 0 .0 . ORAZ BEZ WYMIANY
UDZIAŁÓW CGM PROJEKT SP. Z 0 .0 . JAKO SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY EGIS
POLAND SP. Z 0 .0 . JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ. NIE NASTĄPIŁY ŻADNE ZMIANY AKTU
ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ, TJ. EGIS POLAND SP. Z 0 .0 .
UCHWAŁA O POŁĄCZENIU ZOSTAŁA PODJĘTA 26 PAŹDZIERNIKA 2010 R. PRZEZ
ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW EGIS POLAND SP. Z 0 .0 . (REP. A NR 7432/2010) ORAZ W
DNIU 26 PAŹDZIERNIKA 2010 R. PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW CGM PROJEKT SP.
Z 0 .0 . (REP. A NR 7429/2010).

Podrubryka 1■■ , . \ r. . •••■•.
•
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału.lub przekształcenia albodane podmiotów
przejmujących całość lub część majątku spółki

■

■fi

■

:

-fi f i -

Brak wpisów
Podrubryka 2

1

■

1.Nazwa lub firma

CGM PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

2.Nazwa rejestru, w którym podmiot
jest zarejestrowany

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

3.Numer w rejestrze

0000051B54

4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr

*******

5.Numer REGON

012474786

.Określenie okoliczności
i.O pis sposobu połączenia, podziału lub
przekształcenia

PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI
NA PODSTAWIE ART. 492 § 1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH (K.S.H.) W ZWIĄZKU
Z ART. 515 § 1 K.S.H. "EGIS POLAND" SP. Z 0 .0 . ŁĄCZY SIĘ Z BIPROGEO-PROJEKT SP. Z
0 .0 . POPRZEZ PRZEJĘCIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI BIPROGEO-PROJEKT SP. Z 0 .0 . PRZEZ
"EGIS POLAND" SP. Z 0 .0 . POŁĄCZENIE ZOSTAŁO DOKONANE ZGODNIE Z ART. 515 § I
ORAZ 516 § 6 K.S.H., TJ. BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO "EGIS POLAND"
SP. Z 0 .0 . ORAZ BEZ WYMIANY UDZIAŁÓW 8IPROGEO-PROJEKT SP. Z 0 .0 . JAKO SPÓŁKI
PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY "EGIS POLAND" SP. Z 0 .0 . JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCO. NIE
NASTĄPIŁY ŻADNE ZMIANY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ, TJ. "EGIS
POLAND" SP. Z 0 .0 .
UCHWAŁY O POŁĄCZENIU ZOSTAŁY PODJĘTE L2 WRZEŚNIA 2011 R. PRZEZ
ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW "EGIS POLAND" SP. Z 0 .0 . ORAZ 12 WRZEŚNIA 2011 R.
PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW BIPROGEO- PROJEKT SP. Z 0 .0 .

Podrubryka 1» • •
‘ fi'- - f i
•• .
'. 'f i. Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów
przejmujących całość lub część majątku spółki-fi
Brak wpisów
Podrubryka 2
fi - .r ‘ ‘
Dane podmiotów, których majątek w całości lub.części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
1.Nazwa lub firma

BIPROGEO - PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

2.Nazwa rejestru, w którym podmiot
Jest zarejestrowany

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

3.Numer w rejestrze
4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr
5.Numer REGON

CODo____________CI/11.07/137/2012

Operator: Drabik Monika

Brak wpisów

■-

•

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

________________________________ Srak wpisów__________________

•

• ' ‘••V- ■

Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
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egis
UZASADNIENIE
zastrzeżenia Załącznika do Formularza Oferty - Szczegółowego Rozbicia Cenowego

W nawiązaniu do pkt. 17 ppkt 2 SIWZ (str. 11), zgodnie, z którym cena złożona w niniejszej ofercie ma
charakter ryczałtowy oraz w związku z pkt 17 ppkt. 4 SIWZ (str. 11), zgodnie, z którym załącznik do
Formularza Oferty - Szczegółowe Rozbicie Cenowe nie ma charakteru wiążącego, stanowi jedynie
kalkulację kosztów realizacji Zamówienia - Wykonawca zastrzegł w/w załącznik jako tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w związku z czym nie
mogą być udostępniane osobom trzecim, w szczególności innym uczestnikom postępowania.

Załącznik niniejszy dla Zamawiającego ma znaczenie jedynie poglądowe, dla Wykonawcy zaś zawiera
informacje dotyczące strategii wycen stosowanej przez spółkę EGIS Poland Sp. z o.o. (w tym poziom
marży przyjmowany przez Wykonawcę oraz stawki ekspertów), w związku z czym zastrzeżenie
niniejszych informacji jest jak najbardziej uzasadnione.
oraz w związku z czym nie mogą być udostępniane osobom trzecim, w szczególności innym
uczestnikom postępowania.

Egłs Poland Sp. z o.o.
ul. Puławska 182 - 02-670 Warszawa - Polska
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS0000036656, NIP: 526-21-53-084, REGON: 012926952, Kapitał zakładowy 17 012 000,00 złotych
e-mail: biuro@egis-poland.com
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ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO UMOWY Z DNIA 19 LISTOPADA 2012R.

Nazwa postępowania: usługi inżyniera kontraktu dla Projektu pn.: Budowa Wielkopolskiej
Sieci Szerokopasmowej
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

WSS-1/12

ZAMAWIAJĄCY:
Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A.
ul. Łąkowa 21/17
61-879 Poznań
Polska
Projekt Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej, zwany dalej Projektem realizowany jest
przez Zamawiającego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej dnia 23 grudnia 2010 r., numer
Projektu UDA - RPWP.02.07.00-30-001/10-00.
Podstawowe dane dotyczące Projektu :
Lp.

Wyszczególnienie
Nazwa Programu Operacyjnego

1.

2.
3.

4.
5.

Numer i nazwa Priorytetu w
ramach Programu Operacyjnego
Numer i nazwa Działania w
ramach Priorytetu Programu
Operacyjnego
Daty rozpoczęcia i zakończenia
realizacji projektu
Podstawowe wskaźniki produktu

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na
lata 2007-2013
II Infrastruktura komunikacyjna
2.7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

1 września 2011 -3 1 marca 2015

Produkty projektu to:
•

6.

7.

4000 km wybudowanej sieci Internetu szerokopasmowego

Całkowity koszt projektu z
podziałem na koszty
kwalifikowalne i niekwalifikowalne
Kwota rzeczywistego poziomu
dofinansowania (PLN)

Całkowity koszt projektu: 410 446 663,51 PLN
Koszty kwalifikowalne: 333 696 880,89 PLN
Koszty niekwalifikowalne: 76 749 782,62PLN
283 642 348,75

Projekt realizowany jest na podstawie Studium Wykonalności, które w całości dostępne jest na stronie
internetowej Zamawiającego: www.szerokopasmowawielkopolska.pl
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Projekt swoim zakresem obejmuje cały obszar Województwa Wielkopolskiego. Sieć dystrybucyjna i
szkieletowa przebiegać będzie przez wszystkie gminy Województwa Wielkopolskiego, a w każdej
gminie powstanie co najmniej 1 punkt dystrybucyjny.
Planowane przebiegi linii światłowodowych i lokalizacje węzłów szkieletowych i punktów
dystrybucyjnych określone zostały odpowiednio w załączniku numer 1 i 2 do niniejszego SOPZ.
Realizacja Projektu, odbywać będzie się w ten sposób, że Zamawiający obszar inwestycji jakim jest
Województwo Wielkopolskie podzielił na 6 obszarów, ponumerowanych kolejno od I do VI, zwanych
dalej Obszarami Inwestycji. Załącznik nr 3 do niniejszego SOPZ określa obszary inwestycyjne. Na
każdy z Obszarów Inwestycji przeprowadzone zostanie odrębne postępowanie przetargowe w oparciu
o ustawę Prawo Zamówień Publicznych w wyniku którego zostanie wybrany jeden wykonawca na
jeden Obszar Inwestycyjny, zwany dalej Wykonawcą Budowlanym. Zadaniem Wykonawcy
Budowlanego będzie dostarczenie gotowego obiektu budowlanego obejmującego w szczególności:
- wykonanie w uzgodnieniu z Zamawiającym dokumentacji projektowej, opracowanej zgodnie z
wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, składająca się z projektu
budowlanego i projektu wykonawczego, informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów
robót;
- wykonanie rurociągu kablowego w technologii doziemnych rur HDPE bądź mikrokanalizacji o
liczbie otworów zapewniających wprowadzenie w określonej relacji kabli światłowodowych o
pojemnościach zgodnych z wymaganiami Zamawiającego wraz z zasobnikami kablowymi i
studniami kablowymi zlokalizowanymi na trasie przebiegu rurociągu;
- montaż dielektrycznego jednomodowego kabla światłowodowego do zastosowań
zewnętrznych lub dielektrycznego jednomodowego mikrokabla światłowodowego do instalacji
metodą pneumatyczną w mikrokanalizacji;
- wykonanie obiektów węzłów szkieletowych w postaci pomieszczeń technicznych bądź
wolnostojących kontenerów wraz z pozyskaniem tytułów prawnych do dysponowania
nieruchomością, na których posadowione zostaną obiekty węzłów, przystosowanych do
umieszczania w nich aktywnych urządzeń telekomunikacyjnych, wyposażonych w pasywne
elementy sieci takie jak: szafy telekomunikacyjne, niezbędne okablowanie i przełącznice
światłowodowe oraz instalacje techniczne niezbędne do prawidłowej pracy urządzeń w tym
klimatyzację, bezprzerwowe zasilanie w energię elektryczną oraz systemy zabezpieczeń;
- wykonanie obiektów węzłów dystrybucyjnych w postaci pomieszczeń technicznych bądź szafy
zewnętrznej wraz z pozyskaniem tytułów prawnych do dysponowania nieruchomością, na
których posadowione zostaną obiekty węzłów, wyposażone w pasywne przełącznice
światłowodowe umożliwiające zakończenie linii optotelekomunikacyjnych;
- wykonanie w jednym z obszarów inwestycyjnych obiektu budowlanego centrum nadzoru sieci
wraz z pozyskaniem tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością, na której
posadowione zostanie centrum nadzoru sieci, składającego się z pomieszczenia technicznego
przeznaczonego na instalację urządzeń aktywnych, pomieszczenia kierownika i operatorów
centrum przystosowane do pracy całodobowej, pomieszczeń socjalnych i magazynowych oraz
archiwum, wyposażonego w pasywne elementy sieci takie jak szafy telekomunikacyjne,
niezbędne okablowanie i przełącznice światłowodowe oraz instalacje techniczne niezbędne do
prawidłowej pracy urządzeń w tym klimatyzację, bezprzerwowe zasilanie w energię
elektryczną oraz systemy zabezpieczeń;
- wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym w szczególności dokumentacji geodezyjnej
powykonawczej, wyników pomiarów, schematy, przekroje i protokoły przekazania przez
usługi inżyniera kontraktu dla Projektu pn.: Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej
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użytkowników terenu czasowo zajętego, dla potrzeb budowy linii stwierdzające prawidłowość
wykonanych prac;
przekazanie Zamawiającemu wykonanej w wyniku realizacji zamówienia sieci
światłowodowej wraz z węzłami szkieletowymi i dystrybucyjnymi, obiektu centrum nadzoru
sieci oraz pozostałą infrastrukturą telekomunikacyjną i nieruchomościami pozyskanymi w
wyniku realizacji zamówienia;
zwanego dalej Obiektem Budowlanym.
Po wyłonieniu Wykonawców Budowlanych Zamawiający przeprowadzi postępowanie na dostawę i
uruchomienie urządzeń aktywnych (Dostawa Urządzeń Aktywnych), w wyniku którego zostanie
wyłoniony dostawca, zwany dalej Dostawcą Urządzeń.
Obowiązkiem Dostawcy Urządzeń będzie w szczególności zaprojektowanie, dostawa, instalacja i
uruchomienie urządzeń aktywnych sieci w obiektach węzłów szkieletowych i Centrum Nadzoru Sieci;
Wskazane w Studium Wykonalności i załączniku numer 1 i 2 do SOPZ przebiegi linii
światłowodowych i lokalizacje węzłów szkieletowych i punktów dystrybucyjnych mają charakter
orientacyjny w tym sensie, że o ostatecznym ich przebiegu decydować będą Wykonawcy Budowlani,
działający pod nadzorem Inżyniera Kontraktu, w uzgodnieniu z Zamawiającym.
Realizacja Obiektu Budowlanego oraz dostawa i uruchomienie urządzeń musi być zgodna z
warunkami określonymi w SIWZ dla postępowań na wybór Wykonawców Budowlanych oraz
Dostawcy Urządzeń, przepisami prawa, projektami budowlanymi i wykonawczymi, dobrą praktyką,
przyjętymi normami, procedurami obowiązującymi przy realizacji projektów finansowanych w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wymaganiami i wytycznymi Instytucji
Zarządzającej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, jak również Komisji
Europejskiej oraz koncepcją realizacji Projektu określoną przez Zamawiającego w Studium
Wykonalności Projektu, Decyzjami Komisji Europejskiej dotyczącymi realizacji Projektu oraz
Umową o dofinansowanie Projektu.
W przypadku, gdy w planowanej relacji sieci istnieje kanalizacja teletechniczna, rurociąg kablowy lub
kabel światłowodowy w rurociągu spełniający wymagania Zamawiającego, Wykonawca Budowlany
będzie mógł, o ile uzna to za uzasadnione ekonomicznie, dokonać uzgodnień z właścicielem tej
infrastruktury w celu jej wykorzystania na potrzeby realizacji Projektu. W odniesieniu do istniejącej
kanalizacji kablowej i rurociągu kablowego Zamawiający dopuszcza realizację sieci światłowodowej
poprzez nabycie prawa własności lub wieloletniego nieodwołalnego prawa użytkowania (dzierżawa
IRU) na zasadach określonych przez Zamawiającego. W odniesieniu do istniejących kabli
światłowodowych Zamawiający dopuszcza wyłącznie nabycie prawa własności przez Zamawiającego
kabla światłowodowego lub wydzielonych w nim włókien światłowodowych.
1. Ogólne warunki świadczenia usług inżyniera kontraktu
1. Niniejszy SOPZ określa obowiązki Inżyniera Kontraktu wyłonionego w ramach niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi inżyniera kontraktu przy realizacji
Projektu.
2. Inżynier Kontraktu będzie zarządzał i nadzorował realizację Projektu w przedstawionym w SIWZ
zakresie. Będzie niezależny, aczkolwiek w zakresie wszystkich swoich zadań i obowiązków
usługi inżyniera kontraktu dla Projektu pn.: Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej

PROGRAMY REGIONALNE
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

wyszczególnionych w SIWZ będzie podlegał Zamawiającemu. Inżynier Kontraktu za realizację
swoich zadań odpowiedzialny będzie bezpośrednio przed Zamawiającym.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje pełny nadzór nad procesem inwestycyjnym realizowanym przez
Zamawiającego w ramach Projektu oraz nad realizacją komponentu informacyjno-promocyjnego
dla Projektu oraz kompleksowe rozliczenie finansowe Projektu.
4. W zakresie obowiązków Inżyniera Kontraktu pozostają wszystkie usługi i czynności, które będą
niezbędne do właściwego wykonania nadzoru nad terminową i prawidłową realizacją Projektu.
5. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest dysponować kadrą wykwalifikowanych specjalistów o
minimalnych kompetencjach opisanych w ogłoszeniu o przetargu.
6. Zamawiający zatwierdzać będzie wszelkie raporty i oceny przygotowane przez Inżyniera
Kontraktu.
7. Inżynier Kontraktu konsultować będzie istotne z punktu widzenia realizacji Projektu decyzje z
wydelegowanymi w danej branży przedstawicielami Zamawiającego, a jeżeli wymagać tego
będzie waga problemu - z całym zespołem Zamawiającego na zebraniach. Zebrania zespołu
Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu w celu omówienia bieżących spraw związanych z
Projektem w czasie obowiązywania Umowy odbywać się będą minimum raz na dwa tygodnie
(zebrania zwyczajne). Ponadto Inżynier Kontraktu lub Zamawiający mogą żądać zwołania w
każdym czasie zebrania nadzwyczajnego o ile jest to uzasadnione okolicznościami i wymaga tego
dobro Projektu.
8. Inżynier Kontraktu nie będzie uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych, w stosunku do
Wykonawców Budowlanych, Dostawcy Urządzeń, autorów dokumentacji projektowej czy
projektowo-kosztorysowej oraz innych uczestników procesu inwestycyjnego.
9. Inżynier Kontraktu nie będzie uprawniony do zwalniania Wykonawców Budowlanych lub
Dostawcy Urządzeń z obowiązków wynikających z umowy zawartej przez te podmioty z
Zamawiającym.
10. Inżynier Kontraktu odpowiedzialny będzie za nadzór nad wykonaniem robót budowlanych
realizowanych w ramach Projektu zgodnie z:
a. warunkami określonymi w SIWZ;
b. przepisami prawa;
c. projektami budowlanymi i wykonawczymi;
d. dobrą praktyką;
e. przyjętymi normami;
f. procedurami obowiązującymi przy realizacji projektów finansowanych w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
g. wymaganiami i wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego (dalej też zwanego WRPO), jak również Komisji Europejskiej;
h. koncepcją realizacji Projektu określoną przez Zamawiającego w aktualnie obowiązującej
wersji Studium Wykonalności Projektu opublikowanym na stronie internetowej
Zamawiającego wskazanej w SIWZ w tym z każdorazowo zatwierdzanymi przez
Zamawiającego zmianami do Studium Wykonalności Projektu;
i. Umową o dofinansowanie Projektu z dnia 23.12.2010 r. wraz z jej aneksami,
j. Decyzjami Komisji Europejskiej dotyczącymi Projektu,
k. Umowami zawartymi pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami Budowlanymi i Dostawcą
Urządzeń,
1. z wszelkimi innymi wytycznymi Zamawiającego.
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11. Językiem obowiązującym w komunikacji pomiędzy Inżynierem Kontraktu, Zamawiającym oraz
innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego związanego z Projektem jest język polski.
2. Podstawowe obowiązki Inżyniera Kontraktu.
Podstawowym obowiązkiem Inżyniera Kontraktu jest kompleksowe nadzorowanie wykonawców
realizujących obiekty budowlane (Wykonawców Budowlanych) oraz Dostawcy Urządzeń o jakich
była mowa na wstępie niniejszego dokumentu w poszczególnych sześciu Obszarach
Inwestycyjnych.
Obowiązki Inżyniera Kontraktu obejmować będą w szczególności:
1) opracowanie w konsultacji z Zamawiającym w terminie 4 tygodni od zawarcia Umowy
metodyki zarządzania realizacją Projektu,
2) nadzór nad wykonaniem przez Wykonawców Budowlanych robót budowlanych prowadzonych
w ramach realizacji Projektu, nadzór nad przygotowaniem dokumentacji projektowej oraz
przygotowaniem dokumentów formalno-prawnych potrzebnych do uzyskania w imieniu
Zamawiającego zgody właściwego organu administracji publicznej na przeprowadzenie robót
budowlanych w oparciu o obowiązujące przepisy (pozwolenie na budowę lub zaświadczenie o
nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych), jak również wszelkich innych
wymaganych prawem zaświadczeń, uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń i innych decyzji, celem
zachowania zgodności projektów i dokumentów z założeniami Projektu,
3) nadzór nad przygotowaniem dokumentacji projektowej oraz nadzór nad procesem dostawy,
montażu i uruchomienia urządzeń aktywnych realizowanym przez Dostawcę Urządzeń,
4) nadzór nad uzyskaniem zgód i decyzji koniecznych dla realizacji robót budowlanych
wykonywanych w celu realizacji Projektu, wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
5) reprezentowanie Zamawiającego na budowie jako inwestora w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z Projektem i
pozwoleniami na budowę oraz przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej,
6) pełnienie w imieniu Zamawiającego nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji Projektu, w
tym nadzorowanie prawidłowości realizacji robót budowlanych przez Wykonawców
Budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez Dostawcę Urządzeń, sprawdzanie jakości
wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych oraz innych urządzeń objętych
Projektem, w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, dokonywanie odbiorów robót budowlanych
ulegających zakryciu lub zanikających, dokonywanie odbiorów innych robót budowlanych,
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i
przewodów kominowych, przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów
budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
7) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,
8) nadzór nad przekazaniem Zamawiającemu budynków, pomieszczeń, sprzętu i urządzeń, łączy i
innej infrastruktury nabytej przez Zamawiającego w ramach realizacji Projektu, w tym
infrastruktury telekomunikacyjnej nabytej na zasadach IRU lub innej podstawie prawnej
dopuszczanej przez Zamawiającego,
9) uczestniczenie w imieniu Zamawiającego we wszelkich postępowaniach i kontrolach
prowadzonych przez organy władzy publicznej, w szczególności organy nadzoru budowlanego
w zakresie realizacji Projektu,
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10) nadzór nad pozyskiwanymi przez Wykonawców Budowlanych w imieniu Zamawiającego
prawami do nieruchomości koniecznych do wybudowania lub wykorzystania infrastruktury
objętej realizacją Projektu,
11) nadzór nad pozyskiwaniem pozwoleń na użytkowanie lub wykonywaniem innych czynności
potrzebnych do zgodnego z prawem rozpoczęcia użytkowania wykonanych obiektów,
12) nadzór nad zabezpieczeniem urządzeń, sprzętu, budynków, pomieszczeń, łączy i innej
infrastruktury do czasu przekazania ich Operatorowi Infrastruktury,
13) przygotowanie do przekazania i przekazanie w imieniu Zamawiającego urządzeń, sprzętu,
budynków, pomieszczeń, łączy i innej infrastruktury Operatorowi Infrastruktury do korzystania
i pobierania pożytków, wraz z kompletną dokumentacją,
14) współpraca w imieniu Zamawiającego z Operatorem Infrastruktury w zakresie projektowania,
wykonywania i eksploatacji sieci telekomunikacyjnej utworzonej w ramach realizacji Projektu,
15)nadzór nad przygotowaniem i realizacją komponentu informacyjno-promocyjnego dla
Projektu, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Studium Wykonalności i Umowie o
dofinansowanie Projektu,
16)Przygotowanie i realizacja strony internetowej, na której Inżynier Kontraktu umieszczał będzie
na bieżąco informacje o przebiegu realizacji Projektu przez cały okres trwania umowy.
17)bieżące dokonywanie weryfikacji wszelkich dokumentów i faktur dokumentujących wydatki
Zamawiającego ponoszone w związku z zawartymi przez Zamawiającego umowami z
Wykonawcami Budowlanymi i Dostawcą Urządzeń,
18) bieżące prowadzenie rozliczeń dofinansowania Projektu z Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, w szczególności przygotowywania i
weryfikowania wymaganej dokumentacji, dokonywania rozliczeń dofinansowania, udzielania
wyjaśnień, prowadzenia korespondencji z uczestnikami procesu inwestycyjnego w ramach
Projektu w zakresie rozliczeń finansowych,
19) dokonanie rozliczeń częściowych oraz rozliczenia końcowego prac projektowych, robót
budowlanych oraz innych czynności realizowanych przez Wykonawców Budowlanych oraz
dostaw i usług zrealizowanych przez Dostawcę Urządzeń wyłonionych przez Zamawiającego
w trybie zamówień publicznych oraz rozliczenia Projektu z uwzględnieniem rozliczenia i
przekazania środków trwałych zgodnie z wytycznymi dla projektów realizowanych z
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
20)udzielenie przez Inżyniera Kontraktu gwarancji na świadczone usługi przez okres 24 miesięcy
od dnia zakończenia przez Inżyniera Kontraktu realizacji Umowy zawartej w wyniku
niniejszego postępowania oraz zobowiązanie Inżyniera Kontraktu do składania w tym okresie
wszelkich koniecznych wyjaśnień dotyczących wykonywanych przez Inżyniera Kontraktu w
czasie realizacji Umowy usług,
21) uwzględnianie uwag Zamawiającego w zakresie:
a) wydawanych Inżynierowi Kontraktu oraz kierownikom budowy poleceń, w tym
potwierdzanych wpisem do dziennika budowy, odnoszących się do:
• usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń,
• wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów
zakrytych,
• przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów
dopuszczenia do stosowania wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
b) żądania od Inżyniera Kontraktu i kierowników budowy podjęcia działań koniecznych dla
dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,

usługi inżyniera kontraktu dla Projektu pn.: Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej

PROGRAMY REGIONALNE
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

c) wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja może
wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektami albo z
pozwoleniem na budowę.
22) Stosowanie się do wszelkich uwag i zaleceń Zamawiającego, związanych z realizacją Projektu,
o ile nie naruszają obowiązujących przepisów prawa
3. Etapy realizacji usług inżyniera kontraktu.
Przedmiot zamówienia będzie obejmował następujące etapy wykonywania Umowy:
1) Etap I obejmować będzie opracowanie w porozumieniu z Zamawiającym szczegółowej
metodyki zarządzania Projektem, obejmującej zapewnienie stałej i należytej kontroli nad
realizacją Projektu, opracowanie procedur zarządzania Projektem, komunikacji, raportowania,
zarządzania ryzykiem i odbiorami, a także analizę, optymalizację i konfigurację modelu
zarządzania Projektem. W ramach tego Etapu Inżynier Kontraktu przedstawi Zamawiającemu
do oceny i akceptacji założenia opisanej metodyki, a po uzyskaniu akceptacji od
Zamawiającego dotyczącej wstępnych założeń, w dalszej kolejności przygotuje pełną
metodykę oraz przedstawi ją Zamawiającemu do ostatecznej akceptacji.
Metodyka
zarządzania Projektem sporządzona musi być zgodnie z koncepcją Projektu określoną przez
Zamawiającego w Studium Wykonalności Projektu oraz zgodnie z sugestiami Zamawiającego.
Metodyka zarządzania Projektem określać będzie szczegółowe procedury zapewniające
prawidłową realizację Projektu oraz właściwą kontrolę i nadzór nad jego realizacją. Metodyka
powinna zawierać wskazanie stosowanych narzędzi informatycznych do zarządzania
Projektem oraz sposób ich wdrożenia i funkcjonowania w procesach związanych z realizacją
obowiązków Inżyniera Kontraktu Inżynier Kontraktu opracuje w I etapie koncepcję strony
internetowej oraz przedstawi sposób jej funkcjonowania. Ostateczna wersja dokumentu
metodyki zarządzania Projektem, po uprzednich poprawkach i uwagach Zamawiającego,
dostarczona zostanie Zamawiającemu najpóźniej w terminie 4 tygodni od dnia podpisania
Umowy (pomiędzy Zamawiającym a Inżynierem Kontraktu). Metodyka ta po przyjęciu przez
Zamawiającego kształtować będzie obowiązki stron Umowy, przy czym nigdy nie będą one
sprzeczne z SIWZ. Po przyjęciu opisanej metodyki przez Zamawiającego, wszelkie jej zmiany
wymagać będą zgody Zamawiającego.
2) Etap II obejmować będzie usługi polegające na pełnieniu nadzoru nad przygotowaniem robót
budowlanych realizowanych przez Wykonawców Budowlanych wybranych przez
Zamawiającego w trybie procedury przetargowej, obejmujące w szczególności:
a) nadzór nad wykonaniem przez Wykonawców Budowlanych dokumentacji projektowej
budowlanej i wykonawczej oraz przygotowaniem odpowiednich dokumentów formalno
- prawnych potrzebnych do uzyskania w imieniu Zamawiającego zgody właściwego
organu na przeprowadzenie robót w oparciu o obowiązujące przepisy (pozwolenie na
budowę lub zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót
budowlanych), jak również wszelkich innych wymaganych prawem zaświadczeń,
uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń i innych decyzji,
b) nadzór nad uzyskaniem przez Wykonawców Budowlanych zgód i decyzji o których
mowa w a), w tym zgód na korzystanie z nieruchomości na cele budowlane,
c) Nadzór nad pozyskaniem przez Wykonawców Budowlanych istniejącej infrastruktury
w zakresie dopuszczonym przez Zamawiającego poprzez analizę dopuszczalności
wykorzystania istniejącej infrastruktury, parametrów minimalnych istniejącej
infrastruktury określonych przez Zamawiającego, analizę poprawności określanych
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światłowodowych (OPEX).
3) Etap III obejmować będzie czynności nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych a także
dostaw i usług, w szczególności:
a) pełnienie w imieniu Zamawiającego funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w
rozumieniu art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane,
b) nadzór nad wykonaniem sieci szkieletowej i dystrybucyjnej, w tym nad budową linii
światłowodowych, budową węzłów, wyposażeniem węzłów, budową i wyposażeniem
Centrum Zarządzania Siecią, w szczególności nadzór nad realizowaniem przez
Wykonawców Budowlanych i Dostawcę Urządzeń należycie i terminowo robót
budowlanych, dostaw i usług zgodnie z harmonogramami rzeczowo - finansowymi, do
których realizacji zobowiązani będą Wykonawcy Budowlani i Dostawca Urządzeń,
c) nadzór nad przekazaniem Zamawiającemu budynków, pomieszczeń, sprzętu i urządzeń,
łączy i innej infrastruktury nabytej przez Zamawiającego, w tym pozyskanych na
zasadach IRU lub innych form prawnych dopuszczonych przez Zamawiającego,
d) uczestniczenie w imieniu Zamawiającego we wszelkich postępowaniach i kontrolach
prowadzonych przez organy władzy publicznej, w szczególności organy nadzoru
budowlanego w czasie obowiązywania Umowy i w okresie gwarancyjnym,
e) nadzór nad pozyskiwaniem pozwoleń na użytkowanie lub wykonywaniem innych
czynności potrzebnych do zgodnego z prawem rozpoczęcia użytkowania wykonanych
obiektów,
f) nadzór nad zabezpieczeniem urządzeń, sprzętu, budynków, pomieszczeń, łączy i innej
infrastruktury do czasu przekazania Operatorowi Infrastruktury,
g) współpraca w imieniu Zamawiającego z Operatorem Infrastruktury na etapie
projektowania i wykonywania sieci,
h) przygotowanie do przekazania i przekazanie w imieniu Zamawiającego urządzeń,
sprzętu, budynków, pomieszczeń, łączy i innej infrastruktury Operatorowi
Infrastruktury do korzystania i pobierania pożytków, wraz z kompletną dokumentacją.
4) W ramach Etapów I - III Inżynier Kontraktu opracuje w porozumieniu z Zamawiającym stronę
internetową, na której Inżynier Kontraktu umieszczał będzie na bieżąco informacje o przebiegu
realizacji Projektu.
5) W ramach Etapów II - III Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie do prowadzenia bieżących
rozliczeń finansowych Projektu oraz rozliczeń wykonywanych przez Wykonawców
Budowlanych i Dostawcę Urządzeń wyłonionych przez Zamawiającego. W szczególności w
tym zakresie Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie do:
a) bieżącego dokonywania weryfikacji wszelkich dokumentów i faktur dokumentujących
wydatki Zamawiającego ponoszone w wykonaniu kontraktów zawartych w następstwie
postępowań przetargowych na realizację Projektu,
b) bieżącego prowadzenia rozliczeń dofinansowania Projektu z Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO), w szczególności przygotowywanie i
weryfikowanie dokumentacji stanowiącej podstawę rozliczeń, dokonywanie rozliczeń
dofinansowania, udzielanie wyjaśnień, prowadzenie korespondencji,
c) dokonywania rozliczeń częściowych z Wykonawcami Budowlanymi i Dostawcą
Urządzeń realizowanych w ramach Projektu oraz dokonania rozliczenia końcowego
Inwestycji zgodnie z wytycznymi dla projektów realizowanych z WRPO, umową o
dofinansowanie, umowami zawartymi między Zamawiającym a kontrahentami oraz
zaleceniami Zamawiającego.
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6) Etap II rozpoczyna się z dniem podpisania przez Zamawiającego pierwszej umowy z
Wykonawcą Budowlanym i trwać będzie do zakończenia ostatnich prac objętych nadzorem w
ramach tego etapu przez każdego z Wykonawców Budowlanych i Dostawcę Urządzeń.
7) Etap III rozpoczyna się wraz z przystąpieniem pierwszego z Wykonawców Budowlanych do
realizacji prac budowlanych objętych nadzorem w ramach tego etapu i trwać będzie do
zakończenia ostatnich prac objętych nadzorem w ramach tego etapu przez każdego z
Wykonawców Budowlanych i Dostawcę Urządzeń.

4. Szczegółowy zakres obowiązków Inżyniera Kontraktu.
Szczegółowe obowiązki Inżyniera Kontraktu obejmować będą w szczególności:
1. Opracowanie szczegółowej metodyki zarządzania Projektem obejmującej zapewnienie stałego
nadzoru i kontroli nad Projektem oraz jego realizacją, opracowanie procedur zarządzania
Projektem, komunikacji, raportowania, zarządzania ryzykiem i odbiorami, w tym:
a. opracowanie wzorów dokumentów wykorzystywanych w trakcie realizacji Projektu, w
tym sprawozdań i protokołów odbioru,
b. opracowanie modelu organizacji i zarządzania Projektem; w szczególności model ten
powinien obejmować zarządzanie na dwóch poziomach: I poziom - Komitet Sterujący z
udziałem Zamawiającego odpowiedzialny za podejmowanie kluczowych decyzji w
realizacji Projektu, II poziom - Zespoły Dziedzinowe: budowlany, telekomunikacyjny,
prawny, ds. rozliczenia Projektu; II poziom zarządzania nie powinien przewidywać
udziału Zamawiającego,
c. opracowanie procesu przekazywania wybudowanej infrastruktury do użytkowania
przez Operatora Infrastruktury - infrastruktura telekomunikacyjna wykonana w ramach
Projektu, jak również budynki, budowle i urządzenia powinny być oddawane do
użytkowania sukcesywnie po dokonaniu odbioru poszczególnych elementów tej
infrastruktury,
d. opracowania ramowego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla robót
budowlanych wykonywanych w ramach Projektu,
e. opracowanie metodyki realizacji obowiązków Wykonawców Budowlanych i Dostawcy
Urządzeń z tytułu gwarancji i rękojmi na realizowane w ramach Projektu roboty
budowlane i dostawy, w szczególności obejmującej proces zgłaszania i usuwania wad i
usterek, w okresie gwarancji jakości i rękojmi,
f. bieżące identyfikowanie obszarów problemowych i ryzyk w implementacji Projektu
oraz zaplanowanie środków zaradczych.
g. Wskazanie narzędzi informatycznych wraz z opisem funkcjonalnym i instrukcją
użytkownika, które będą stosowane w celu wsparcia procesów związanych z obsługą
procesu inwestycyjnego
h. opracowanie modelu komunikacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu
inwestycyjnego
2. Wsparcie procesów związanych z zarządzaniem i rozliczaniem Projektu poprzez
wykorzystanie narzędzi informatycznych Inżyniera Kontraktu i udostępnienie ich
Zamawiającemu, w szczególności w zakresie:
a. budżet - rejestracja i rozliczenie budżetu Projektu na zadania (według klasyfikacji
budżetowej, kategorii wydatku kwalifikowanego, itp.) w układzie: rok / kwartał / miesiąc,
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b. zadania - rejestracja i klasyfikacja zadań,
c. obiekty - rejestracja, parametryzacja (parametry techniczne, itp.), klasyfikacja (GUS,
PKOB, itp.) obiektów inwestycyjnych oraz inwentarzowych,
d. harmonogramy - rejestracja harmonogramów robót (działania, etapy, zlecenia) w ramach
zadania,
e. umowy - rejestracja i rozliczanie zawartych umów trakcie realizacji Projektu,
f. realizacja finansowa - rejestracja dokumentów nakładowych (faktury, rachunki, itp.),
klasyfikacja nakładu (klasyfikacja budżetowa, kategoria wydatku kwalifikowanego,
klasyfikacja własna, tzn. na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego) zapłaty, rozliczenie źródeł finansowania, przydział nakładu do projektu,
zadania, obiektu,
g. protokoły - rejestracja protokołów odbioru, przekazania do użytkowania, itp.,
h. dowody OT - wartościowanie środków trwałych - majątku, wystawianie dowodów OT,
rozliczanie kosztów pośrednich,
i. archiwizacja - skanowanie dokumentów związanych z procesem inwestycyjnym,
archiwizacja zdjęć, plików, itp.,
j. sprawozdawczość (własna tzn. na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego oraz unijna).
3. Bieżące kompleksowe zarządzanie Projektem i doradzanie Zamawiającemu.
4. Identyfikację obszarów problemowych i ryzykownych w implementacji Projektu oraz
zaplanowanie środków zaradczych.
5. Reprezentowanie Zamawiającego w kontaktach z jednostkami samorządu terytorialnego,
operatorami telekomunikacyjnymi oraz innymi podmiotami w sprawach związanych z
Projektem na podstawie udzielonych przez Zamawiającego pełnomocnictw.
6. Udział w posiedzeniach Zarządu Województwa, Sejmiku Województwa, komisjach
dziedzinowych Sejmiku Województwa na wskazanie Zamawiającego lub naradach czy
spotkaniach organizowanych także przez inne instytucje w sprawie realizacji Projektu.
7. Świadczenie usług doradczych związanych z kontrolami Projektu przez organy do tego
uprawnione.
8. Weryfikację dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej realizacji Projektu.
9. Sporządzanie raportów (sprawozdań) z postępów realizacji Projektu oraz postępów pracy
Inżyniera Kontraktu dla każdego obszaru inwestycyjnego:
a. Tygodniowych - opracowywanych do 2 dnia tygodnia po zakończeniu tygodnia
objętego raportem - na żądanie Zamawiającego,
b. Miesięcznych - opracowywanych do 5 dnia miesiąca po zakończeniu miesiąca objętego
raportem,
c. Kwartalnych - opracowywanych do 15 dnia pierwszego miesiąca po zakończeniu
każdego kwartału kalendarzowego,
d. Rocznych - opracowywanych do 15 dnia stycznia po zakończeniu każdego roku
kalendarzowego,
e. Końcowych - opracowywanych dla każdego z obszarów inwestycyjnych w terminie do
15 dni od zakończenia robót budowlanych, instalacji urządzeń aktywnych sieci i innych
usług w ramach danego obszaru inwestycyjnego,
f. Końcowego z wykonania Projektu - opracowanego w terminie do 30 dni od dnia
zakończenia realizacji ostatniego z Kontraktów realizowanych w ramach Projektu.
10. Monitoring postępów w realizacji Projektu przez Wykonawców Budowlanych i Dostawcę
Urządzeń, zgodnie z zweryfikowaną dokumentacją oraz zatwierdzonymi harmonogramami
realizacji zadań i robót.
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11. Sprawdzanie i uaktualnianie harmonogramów realizacji Projektu oraz poszczególnych zadań i
robót.
12. Kontrolowanie przepływów finansowych zgodnie z harmonogramami zadań i robót.
13. Realizację zadań w zakresie rozliczenia finansowego i sprawozdawczości dla Projektu z
Instytucją Zarządzającą, zgodnie z wytycznymi dla projektów realizowanych z WRPO:
a. analizowanie i opiniowanie harmonogramów rzeczowo-finansowych realizacji Projektu
opracowanych przez Wykonawców Budowlanych i Dostawcę Urządzeń, a w
przypadkach koniecznych dokonanie ich aktualizacji, w konsultacji z tymi
wykonawcami a następnie rekomendowanie Zamawiającemu harmonogramu do
akceptacji;
b. opracowanie harmonogramu płatności dla Instytucji Zarządzającej WRPO oraz
Zamawiającego, w podziale na poszczególne obszary inwestycyjne, rekomendacja
Zamawiającemu harmonogramów do akceptacji;
c. opracowanie wniosków o płatność wraz z przygotowaniem niezbędnych załączników,
w celu rozliczenia wydatków w ramach Projektu oraz uzyskania zaliczek
dofinansowania, zgodnie z terminami zapisanymi w harmonogramie płatności;
d. sporządzanie raportów z przebiegu realizacji inwestycji zgodnie z procedurą
obowiązującą przy realizacji inwestycji w ramach WRPO.
e. Prowadzenie pełnej kompleksowej dokumentacji wymaganej przez IZ niezbędnej do
zapewnienia prawidłowych przepływów finansowych pomiędzy IZ, Zamawiającym,
Inżynierem Kontraktu oraz kontrahentami.
14. Współpracę z przedstawicielami Zamawiającego w zakresie rozliczeń Projektu i dostarczanie
wszystkich niezbędnych dokumentów dotyczących tych rozliczeń.
15. Weryfikację, analizę i rekomendowanie do wypłaty faktur wystawionych przez Wykonawców
Budowlanych i Dostawcę Urządzeń oraz opisanie tych faktur zgodnie z wytycznymi Instytucji
Zarządzającej WRPO.
16. Dokonanie rozliczeń częściowych oraz rozliczenia końcowego Projektu z uwzględnieniem
rozliczenia i przekazania środków trwałych, zgodnie z wytycznymi dla projektów
realizowanych z WRPO.
17. Rejestracja danych i raportowanie związane z realizacją Projektu z wykorzystaniem narzędzi
informatycznych, o których mowa w Rozdział 4, Pkt. 2 niniejszego SOPZ.
18. Opiniowanie podwykonawców proponowanych przez Wykonawców Budowlanych i Dostawcę
Urządzeń w ramach Projektu.
19. Zatwierdzania poprawek do szczegółowej dokumentacji technicznej.
20. Odbiór od Wykonawców Budowlanych i Dostawcy Urządzeń w imieniu Zamawiającego robót
budowlanych, dostaw i usług, przygotowanie rozliczeń wykonanych prac wraz z koniecznymi
do rozliczenia załącznikami. Odbiory końcowe wykonania robót budowlanych, usług i dostaw
skutkujące powstaniem zobowiązania finansowego wymagają udziału w tych odbiorach
przedstawiciela Zamawiającego. W tym przypadku Inżynier Kontraktu rekomenduje
dokonanie odbioru lub odmowę odbioru i zakres koniecznych poprawek.
21. Bezkonfliktowa współpraca ze wszystkimi osobami lub podmiotami, jakie Zamawiający
zaangażuje podczas realizacji Projektu.
22. Udzielanie Zamawiającemu koniecznych konsultacji i doradztwa technicznego i finansowego
w ramach realizacji Projektu w czasie obowiązywania Umowy.
23. Weryfikowanie pod względem prawnym i ekonomicznym propozycji Wykonawców
Budowlanych w zakresie pozyskiwania przez nich w imieniu Zamawiającego istniejącej
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infrastruktury teleinformatycznej jako rozwiązania bardziej efektywnego ekonomicznie,
składanie w tym zakresie pisemnych rekomendacji Zamawiającemu.
24. Nadzór nad budżetem Wykonawców Budowlanych i Dostawcy Urządzeń, stanowiącym ich
wynagrodzenie na podstawie umowy Wykonawcy Budowlanego i Dostawcy Urządzeń z
Zamawiającym, co obejmuje w szczególności monitoring i nadzór nad prawidłowością
rozliczeń Wykonawców Budowlanych i Dostawcy Urządzeń ze swoimi podwykonawcami,
poddostawcami oraz innymi kontrahentami zaangażowanymi przez Wykonawców
Budowlanych i Dostawcę Urządzeń przy realizacji Projektu.
25. Nadzór nad budżetem Wykonawców Budowlanych, stanowiącym ich wynagrodzenie na
podstawie umów Wykonawcy Budowlanego z Zamawiającym, zapewniającym iż
zobowiązania zaciągnięte przez Wykonawcę Budowlanego na rzecz Zamawiającego z tytułu
odpłatnego korzystania z istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej oraz odpłatnego
korzystania z zajętych na potrzeby Projektu nieruchomości, nie będą stanowić przeszkody w
prawidłowej realizacji wszystkich pozostałych obowiązków umownych Wykonawcy
Budowlanego, w tym w szczególności w terminowym i prawidłowym zakończeniem prac
projektowych i budowlanych.
26. Każdorazowej weryfikacji i oceny dokumentacji powykonawczej. W terminie 14 dni licząc od
daty otrzymania dokumentacji od Wykonawców Budowlanych i Dostawcy Urządzeń Inżynier
Kontraktu przekaże Zamawiającemu raport/ocenę i wnioski w zakresie ewentualnej korekty,
usunięcia wad i usterek ww. dokumentacji lub protokół bezusterkowego odbioru ww.
dokumentacji.
27. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do przekazania każdorazowo Zamawiającemu
kompletów dokumentacji związanej z realizacją Projektu w ilości wynikającej z umowy z
Wykonawcą Budowlaną i Dostawcą Urządzeń. Przez komplet dokumentacji rozumie w
szczególności:
a. projekty budowlane,
b. projekty wykonawcze,
c. dokumentację powykonawczą,
d. wszystkie instrukcje obsługi i konserwacji,
e. wszystkie instrukcje eksploatacji.
Dokumentacja powykonawcza powinna być dostarczona do siedziby Zamawiającego w wersji
papierowej oraz elektronicznej. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do udzielenia wszelkich
informacji na każde żądanie Zamawiającego w sprawie tej dokumentacji w terminie nie
dłuższym niż 24 godziny.
28. Kompleksowy nadzór nad realizacją umów z Wykonawcami Budowlanymi i Dostawcą
Urządzeń w ramach Projektu.
29. Uczestniczenie w przekazywaniu placu budowy.
30. Rozwiązywanie problemów i sporów oraz kolizji powstałych w czasie realizacji umów z
Wykonawcami Budowlanymi i Dostawcą Urządzeń w zakresie mediacji polubownej.
31. Wykonywanie zadań inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25, 26 Prawa
Budowlanego - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r.
Nr 156 poz. 1118 ze zm.).
32. Wykonywanie zadań koordynatora czynności nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 27 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane w razie powołania więcej niż jednego inspektora
nadzoru inwestorskiego.
33. Zorganizowanie i prowadzenie biura Inżyniera Kontraktu w godzinach wymaganych przez
Wykonawców Budowlanych, nie mniej jednak niż od 8.00 do 18.00. Inżynier Kontraktu w
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ramach swojego budżetu uwzględni koszty osobowe, koszty prowadzenia biura,
zakwaterowania dla członków zespołu, koszty delegacji i inne konieczne do prawidłowej
realizacji usług objętych Umową.
34. Zapewnienie codziennej gotowości do działania w zakresie nadzoru na placu budowy.
35. Ocenę zgodności robót budowlanych z projektem budowlanym, prawidłowej jakości robót oraz
prawidłowej jakości materiałów.
36. Ocenę postępu robót w stosunku do założonego harmonogramu rzeczowo-finansowego
Wykonawców Budowlanych i Dostawcy Urządzeń realizowanych w ramach Projektu.
37. Interpretację na żądanie Zamawiającego dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
w zakresie, w jakim interpretacja ta nie będzie objęta obowiązkiem projektantów.
38. Ocenę wypełniania warunków umowy przez Wykonawców Budowlanych i Dostawcę
Urządzeń.
39. Wydawanie opinii, zgody, akceptacji i wniosków na piśmie według wzorów ustalonych w
opracowanej szczegółowej metodyce zarządzania Projektem oraz jednoczesne sporządzanie
wszelkich niezbędnych sprawozdań i raportów.
40. Kompleksowa realizacja metodyki zarządzania Projektem w zakresie obowiązków leżących po
stronie Inżyniera Kontraktu
41. Organizację pracy związanej z nadzorem nad realizacją Projektu w sposób pozwalający
zachować ciągłość w realizacji robót, dostaw, usług przez Wykonawców Budowlanych i
Dostawcę Urządzeń.
42. Dopuszczanie do stosowania lub odrzucanie materiałów, prefabrykatów, mieszanek, betonów
do wszystkich elementów, urządzeń przewidzianych w dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych oraz normach i przepisach związanych z nadzorowanym
Projektem.
43. Nadzór nad zapewnieniem ciągłości ubezpieczenia Wykonawców Budowlanych i Dostawcy
Urządzeń zgodnie z umowami zawartymi z Wykonawcami Budowlanymi i Dostawcą
Urządzeń.
44. Udzielania Wykonawcom Budowlanym i Dostawcy Urządzeń informacji, wyjaśnień,
wskazówek dotyczących prawidłowej realizacji Projektu.
45. Wnioskowanie, w razie wystąpienia takiej konieczności, do właściwego podmiotu
uczestniczącego w realizacji Projektu:
a) o wprowadzenie niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej robót,
b) o przeprowadzenie niezbędnych ekspertyz i badań technicznych,
c) o uzyskanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w
nim rozwiązań,
d) o wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową, dokumentacją
projektową i przepisami BHP.
46. Przedkładanie Zamawiającemu wszystkich raportów, oświadczeń i zapytań dostarczonych
przez Wykonawców Budowlanych i Dostawcę Urządzeń wraz z odpowiedziami Inżyniera
Kontraktu.
47. Dbanie o przestrzeganie przez Wykonawców Budowlanych i Dostawcę Urządzeń przepisów
BHP zgodnie z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
48. Zwoływanie rady budowy w każdym przypadku, gdy Inżynier Kontraktu uzna to za zasadne, a
także na żądanie Zamawiającego oraz sporządzanie protokołów z posiedzeń, narad rady
budowy i przekazywanie ich zainteresowanym stronom (Zamawiający, Wykonawcy
Budowlani i Dostawca Urządzeń), najpóźniej w terminie do 5 dni po odbytej radzie, oraz
dopilnowanie realizacji ustaleń i decyzji rady budowy.
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49. Nadzorowanie pomiarów i badań materiałów i robót na placu budowy, a w szczególności:
a) weryfikowanie materiałów w stosunku do wymagań specyfikacji technicznych,
b) dopuszczenie do użycia danych materiałów,
c) weryfikowanie receptury i technologii w stosunku do wymagań specyfikacji
technicznej,
d) kontrolowanie
sposobu składowania i przechowywania materiałów
oraz
uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót,
e) akceptowanie sprzętu i środków transportu używanego do robót, ze względu na
celowość ich użycia,
f) wykonanie, na żądanie Zamawiającego, laboratoryjnych pomiarów i badań kontrolnych
oraz uczestniczenie przy pobieraniu próbek i dokonaniu oceny wyników badań i
pomiarów,
g) ustalanie metody obmiaru robót oraz uczestniczenie przy dokonywaniu obmiarów robót
wykonanych przez wykonawców robót budowlanych,
h) akceptowanie urządzeń i sprzętu pomiarowego stosowanego w czasie prowadzenia
robót i ich obmiaru;
50. Kontrole wykonanych robót budowlanych oraz powiadamianie Wykonawców Budowlanych i
Dostawcy Urządzeń o wykrytych wadach, ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do
wykonania robót poprawkowych oraz poświadczanie usunięcia wad przez wykonawcę robót
budowlanych.
51. Kontrole wykonywania prac na danym odcinku robót na placu budowy, które powinny być
przeprowadzane przez Inżyniera Kontraktu z częstotliwością niezbędną do zapewnienia
należytego i terminowego wykonania robót (częstotliwość kontroli powinna być
dostosowywana do stopnia trudności wykonywanych robót).
52. Dokonanie odbioru technicznego: gotowych elementów, robót zanikających, ulegających
zakryciu, odbioru częściowego robót oraz prac z zakresu obsługi geodezyjnej.
53. Nadzór nad wykonywaniem wszelkich prób w zakresie wykonanych robót budowlanych, z
zastrzeżeniem, że koszty takich prób będą pokryte przez Wykonawców Budowlanych i
Dostawcę Urządzeń. Inżynier Kontraktu przekaże Wykonawcom Budowlanym i Dostawcy
Urządzeń nie później niż w ciągu 24 godzin zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia
inspekcji lub obecności w czasie prób. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do uczestnictwa w
próbach końcowych robót budowlanych.
54. Weryfikowanie zestawień wykonanych robót budowlanych zgłoszonych przez Wykonawców
Budowlanych i Dostawcę Urządzeń do odbioru częściowego oraz ich wartości i potwierdzanie
kwoty do wypłaty (w ciągu 14 dni od złożenia zestawienia przez wykonawcę robót
budowlanych).
55. Dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawców Budowlanych i Dostawcę Urządzeń terenu
budowy w przypadku wypowiedzenia umowy.
56. Rozliczanie zrealizowanego zakresu robót budowlanych w przypadku przerwania jego
realizacji przez Wykonawców Budowlanych i Dostawcę Urządzeń.
57. Reprezentacja Zamawiającego na obszarach prowadzonych robót budowlanych wobec
organów władzy rządowej i samorządowej, właścicieli nieruchomości, ludności miejscowej w
zakresie objętym Projektem.
58. Dokonywanie koniecznych wpisów w Dzienniku Budowy.
59. Dokonywanie czynności związanych z przygotowaniem inwestycji do odbioru i przekazania
jej w użytkowanie zgodnie przepisami prawa.
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60. Uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez organy nadzoru budowlanego i inne
organy uprawnione do kontroli przebiegu realizacji robót budowlanych realizowanych w
ramach Projektu oraz dopilnowanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas kontroli.
61. Przygotowanie oceny technicznej robót budowlanych, dostaw i usług zrealizowanych przez
Wykonawców Budowlanych i Dostawcę Urządzeń, z którymi Zamawiający zawrze umowy w
ramach realizacji Projektu na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług.
62. Nadzór nad realizacją warunków ustalonych w decyzji o pozwoleniu na budowę i w decyzjach
i uzgodnieniach opiniujących realizację inwestycji.
63. Prowadzenie działań promocyjnych, informacyjnych związanych z Projektem, w tym w
szczególności:
a) przygotowanie do akceptacji przez Zamawiającego koncepcji strony internetowej oraz
działania infolinii dot. realizowanych prac w ramach Projektu,
b) wykonanie strony internetowej (elektronicznego dziennika budowy) według koncepcji
zatwierdzonej przez Zamawiającego,
c) publikowanie i aktualizowanie informacji dot. realizowanych prac w ramach Projektu
na ww. stronie internetowej nie rzadziej niż co 7 dni oraz każdorazowo w związku z
istotnymi zdarzeniami dot. realizacji Projektu, w szczególności dotyczącymi odbiorów i
oddania infrastruktury do użytkowania,
d) opiniowanie lub opracowywanie materiałów dla Zamawiającego, tj.: informacji dla
prasy i władz lokalnych, itp.
64. Zarządzanie procesem przekazania sieci telekomunikacyjne utworzonej w ramach realizacji
Projektu do użytkowania.
65. Nadzór nad przeprowadzeniem konsultacji środowiskowych, jeśli będą konieczne.
66. Weryfikacja dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym.
67. Sprawdzenie kwalifikacji osób zatrudnionych przez Wykonawców Budowlanych i Dostawcę
Urządzeń.
68. Sprawdzenie terminu ważności ubezpieczeń zatrudnionych przy realizacji Projektu osób i
używanych maszyn.
69. Organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych spotkań.
70. Wydawanie kierownikowi budowy poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy,
dotyczących w szczególności: wykonania prób, wymagających odkrycia robót lub elementów
zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzenia robót budowlanych.
71. Żądanie wstrzymania robót w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła zagrozić życiu lub
zdrowiu bądź spowodować znaczne straty materialne.
72. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do przeszkolenia zespołu osób wskazanych przez
Zamawiającego (nie więcej niż 10 osób) z opracowanej metodyki zarządzania.
73. Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie do przeniesienia bez dodatkowego wynagrodzenia na
Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 90,
poz. 631 ) powstałych w wyniku wykonywania niniejszej Umowy na następujących polach
eksploatacji:
a) w zakresie używania,
b) w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian
utworu.
c) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową,
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w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. d publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

74. Inżynier Kontraktu, po uzgodnieniu z Zamawiającym, wykona wszystkie inne czynności nie
wymienione w Umowie, które zostaną uznane za niezbędne dla prawidłowej realizacji
Projektu, jak również utrzymania jego trwałości przez okres 5 lat, określonej zgodnie z
wymogami Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
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ZAŁĄCZNIK NR 5 - WZÓR WYKAZU OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA WRAZ Z INFORMACJAMI NA TEMAT
KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, DOŚWIADCZENIA I WYKSZTAŁCENIA NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA, A
TAKŻE ZAKRESU WYKONYWANYCH PRZEZ TE OSOBY CZYNNOŚCI
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

WSS-1/12

ZAMAWIAJĄCY:
Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A.
ul. Łąkowa 21/17
61-879 Poznań
Polska
WYKONAWCA:
Niniejszy wniosek zostaje złożony przez:
L.p.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

1.

Egis Poland Sp. z o.o.

ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby:
Podstawa

ip

Imię i nazwisko

1

Janusz
Konieczny

Stanowisko w
zespole inżyniera
kontraktu

W ykształcenie/doświadczenie I
kwalifikacje

Numer uprawnień

dysponowania/

budowlanych (jeżeli dotyczy),
przynależność do właściwej
izby samorządu zawodowego

Nazwa
podmiotu
udostępniające

. ..

m
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:• "n

ń

U

§

Kierownik Projektu

Doświadczenie i kwalifikacje:
12.2003 - 08.2010 - Inżynier Rezydent
Kierowanie pracą wieloosobowego zespołu Inżyniera dla projektu inwestycyjnego o wartości powyżej 50
min PLN brutto, współfinansowanego ze środków publicznych w Toruniu pn. „Gospodarka wodno ściekowa w Toruniu", w tym m.in. dla następujących kontraktów na roboty:
- Kontrakt W07, który obejmował zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacyjnej dla osiedli
mieszkaniowych Wrzosy, Kaszczorek i Winnica.

Nie dotyczy

9°

_

Dysponujemy we
własnym
zakresie
na
podstawie
umowy

U?

Jerzy
Guziewicz

Kierownik Techniczny

- Kontrakt W08, który obejmował zaprojektowanie i wybudowanie 91 km sieci kanalizacji.
Obowiązki inżyniera obejmowały m.in. czynności polegające na nadzorowaniu w imieniu inwestora
wykonania prac projektowych i wykonania robót budowlanych oraz prowadzenie rozliczeń pomiędzy
inwestorem a wykonawcami robót budowlanych._______________________________________________
Doświadczenie i kwalifikacje:
Ponad 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi,
zdobyte po uzyskaniu uprawnień budowlanych
04.2008-08.2011 Projektant
Doświadczenie przy opracowaniu m.in.:
- Modernizacji linii kolejowej E20 Lot D etap I na ode. Siedlce - Terespol szlak Chotyłów Małaszewicze (telekomunikacja)
- Modernizacja linii kolejowej E30 na ode. Opole - Wrocław Legnica, przebudowa ST. Oława
- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym na
stacji Świebodzice
- Przebudowa szlaku Opole Wschód - Czarnowąsy na linii CE 30
- Projekt, dostawa o zabudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym na odcinku Opole - Wrocław.
Etap II wraz z robotami towarzyszącymi
10.2007- 01.2009 Inspektor nadzoru branży teletechnicznej Nadzorowanie robót branży
telekomunikacyjnej w ramach projektu Modernizacja linii kolejowej E30 odcinek Węgliniec - Legnica.

Marian Biały

Projektant
Sprawdzający

01.10.1998-01-2009 Inspektor nadzoru branży teletechnicznej / Projektant
Wykonane projekty:
- Opracowywanie projektów w zakresie telekomunikacji dla obiektów związanych z modernizacją linii
kolejowych E30 i CE30 tj. stacja Opole Zachodnie, podg. Przeczą, st. Czernica i szlak Czernica
Zakrzów Kotowice.
- Opracowanie projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych linii kolejowej E65 Warszawa
- Gdynia, odcinek LCS Działowo.
- Opracowanie projektu koncepcyjnego i budowlanego linii kolejowej E2- odcinek Biała Podlaska Terespol,._____________________________________________________________________________
Doświadczenie i kwalifikacje:
Ponad 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania w telekomunikacji przewodowej,
zdobyte po uzyskaniu uprawnień budowlanych
01.1999 - 12.2011 Starszy Projektant
Doświadczenie w zakresie projektowania telekomunikacji przewodowej w ramach opracowywania m.in.:
- Modernizacja linii E65 na odcinku Nowy Dwór Mazowiecki - Modlin projekt przebudowy oraz budowy
nowych urządzeń i systemów teletransmisyjnych łączności przewodowej oraz radiowej, transmisji
danych, systemów teleinformatycznych, nagłośnienia oraz informacji podróżnych w terenie PKP 10km
- KLŚ dla potrzeb inwestycji Pionier - Projekt budowy kabla światłowodowego na trasie Parczew Lublin - Zamość - Biłgoraj w pasie kolejowym PKP - 165km
- KLŚ Przeworsk - Medyka - Projekt budowy kabla światłowodowego na trasie
Przeworsk Medyka w pasie kolejowym PKP - 65km,
- KLŚ Sulejówek Miłosna - Mińsk Mazowiecki - projekt budowy kabla światłowodowego na trasie
Sulejówek Miłosna - Mińsk Mazowiecki w pasie kolejowym PKP - 20km
- KLŚ Kraków - Cieszyn - Projekt budowy kabla światłowodowego na terenie Kraków-Cieszyn w pasie
kolejowym PKP - 1 30km_________________________________________________________________
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Uprawnienia
budowlane
w
specjalności telekomunikacyjnej w
zakresie projektowania i kierowania
robotami
budowlanymi
bez
ograniczeń nr 138/DOS/05 z dn.
04.07.2005r.

Dysponujemy we
własnym
zakresie na
podstawie
umowy

Uprawnienia
budowlane
do
projektowania i kierowania robotami
budowlanymi
w
specjalności
instalacyjno inżynieryjnej
w
zakresie instalacji elektrycznych nr
220/86/UW z dnia 3.11.1986r.
Przynależność do właściwej
samorządu
zawodowego
DOŚ/IE/1121/03

izby
nr

Uprawnienia budowlane w
telekomunikacji do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi w
specjalnościach instalacyjnych w
telekomunikacji przewodowej wraz z
infrastrukturą towarzyszącą bez
ograniczeń Nr 439/99, z dnia
28.01.1999r.
Przynależność do właściwej
samorządu
zawodowego
LUB/BT/0399/04;

Dysponujemy we
własnym
zakresie na
podstawie
umowy

izby
nr

ty

-

Grzegorz
Giermakowski

4

Projektant
Sprawdzający

5

Marcin Biedroń

Specjalista ds.
realizacji kontraktu

6.

Stanisław

Inspektor nadzoru ds.
telekomunikacyjnych

Furgo

KLŚ Pilawa- Dęblin - Projekt budowy kabla światłowodowego na terenie Pilawa-Dęblin w pasie
kolejowym PKP-48km
- Projekty kompleksowej telefonizacji gmin i miast województwa podkarpackiego: Sieniawa,
Przeworsk, Roźwienica, Horyniec, Jawornik Polski obejmującej projekty sieci miejscowych oraz
zasilanie kiś punktów dostępowych ONU o łącznej długości kiś - 145km dla TP S.A.
- Projekty na terenie województwa lubelskiego w ramach likwidacji central ręcznych: Nielisz,
Werbkowice, Dołhobyczów obejmującej projekty sieci miejscowych oraz zasilanie kiś punktów
dostępowych ONU o łącznej długości kiś - 78km dla TP S.A.
Doświadczenie i kwalifikacje:
Ponad 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania w telekomunikacji przewodowej,
zdobyte po uzyskaniu uprawnień budowlanych
04.2004 -03.2012 Projektant
Doświadczenie w zakresie projektowania telekomunikacji przewodowej w ramach opracowywania m.in.
-Przebudowa sieci telekomunikacyjnej kolidującej z przebudową drogi krajowej nr 7, odcinek
Białobrzegi - Jedlińsk (około 10 km drogi) - projekty budowlane, wykonawcze i przetargowe;
-Przebudowa sieci telekomunikacyjnej kolidującej z przebudową drogi krajowej na odcinku Radzymin Wyszków (około 15 km drogi) - projekty budowlane, wykonawcze i przetargowe;
-Przebudowa sieci telekomunikacyjnej kolidującej z budową Południowej Obwodnicy Warszawy,
odcinek Al. Jerozolimskie - ul. Puławska oraz trasa NS, odcinek ul. Marynarska - POW (około 15 km
drogi) - koncepcja, projekty budowlane, wykonawcze i przetargowe;
-Przebudowa sieci telekomunikacyjnej kolidującej z budową drogi ekspresowej Salomea - Wolica wraz
z powiązaniem z drogami krajowymi nr 7 - Katowice i nr 8 - Kraków, (około 15 km drogi) - koncepcja,
projekty budowlane, wykonawcze i przetargowe;
-Przebudowa sieci telekomunikacyjnej kolidującej z budową drogi ekspresowej Poznań - Gniezno
(około 15 km drogi) - koncepcja, projekty budowlane, wykonawcze i przetargowe;
-Przebudowa sieci telekomunikacyjnej kolidującej z budową autostrady A1 od granicy województwa
kujawsko-pomorskiego do Węzła Sójki obwodnicy (około 14 km drogi) - koncepcja, projekty
budowlane, wykonawcze i przetargowe;
Doświadczenie i kwalifikacje
Doświadczenie w procesie inwestycyjnym w zakresie telekomunikacji,
na stanowisku Specjalisty ds. Raportowania, w tym w sporządzaniu wymaganych raportów i analiz,
monitorowaniu zdarzeń, archiwizacji dokumentacji technicznej oraz aktualizacji danych przeznaczonych
do publikacji raportów o realizacji inwestycji pn.: „Kontynuacja nadzoru i zarządzania Modernizacją linii
kolejowej E30 na odcinku Legnica - Węgliniec w ramach Projektu 2001/PL/16/P/PT/013”, w tym w
szczególności dla Kontraktu nr 6 na projekt i zabudowę urządzeń sterowania ruchem pociągów i
łączności na ode. Legnica - Węgliniec.
Doświadczenie i kwalifikacje
Ponad 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w telekomunikacji przewodowej, zdobyte po uzyskaniu uprawnień budowlanych,
09.2008-09.2009 Projekt budowy Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - zadanie 1 od ul.
Osobowickiej do ul. Żmigrodzkiej - Projektant (w tym telekomunikacja przewodowa)

;•

1 x S

08.2005-05.2008 Proiekt budowv Zachodniej Obwodnicy miasta Poznania w ciaau droai kraiowei nr S11
na odcinku Złotkowo - autostrada A2 i w ciągu drogi krajowej nr S5 w rejonie węzła „Głuchowo"
autostrady A2 - Projektant (w tym telekomunikaq'a przewodowa)

i

01.2005-06.2007 Projekt budowlano-wykonawczy budowy jezdni wschodniej drogi wojewódzkiej Bielany-

\
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Uprawnienia budowlane w
telekomunikacji do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi w
specjalnościach instalacyjnych w
telekomunikacji przewodowej wraz z
infrastruktura towarzyszącą bez
ograniczeń nr DTK-WSB-61203199/04(3) z dnia 26.04.2004r.

Dysponujemy we
własnym
zakresie na
podstawie
umowy

Przynależność do właściwej izby
samorządu
zawodowego
nr
MAZ/IE/0639/04

Nie dotyczy

Uprawnienia
budowlane
nr
655/94/UW do projektowania i
kierowania robotami w specjalności
instalacyjno-inżynieryjnej
zakresie
sieci
i instalacji elektrycznych
wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących
przepisów
(do
projektowania i kierowania robotami
w
zakresie
sieci i
instalacji
elektrycznych
i
telekomunikacyjnych)

Dysponujemy we
własnym
zakresie na
podstawie
umowy

Dysponujemy we
własnym
zakresie
na
podstawie
umowy

Łany - Długołęka etap IV (odcinek drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej nr 455 - część
teletechniczna (w tym telekomunikacja przewodowa) wraz z przedmiarami i specyfikacjami

7.

Jan Laszenko

Inspektor nadzoru ds.
telekomunikacyjnych

1999-2002 Nadzór branży telekomunikacyjnej (w tvm telekomunikacji Drzewodowei):
- Nadzór inwestorski przebudowy drogi Kamienna Góra-Lubawka
- Nadzór autorski budowy obwodnicy Głogowa.
Doświadczenie i kwalifikacje
Ponad 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w telekomunikacji przewodowej, zdobyte po uzyskaniu uprawnień budowlanych,
11.2010 - 03.2012 Projektant / Inspektor nadzoru inwestorskiego m.in. dla projektów:
- Projektowanie branży telekomunikacyjnej (w tym telekomunikacji przewodowej) dla „Rewitalizacji
Starego Miasta we Włocławku”;
- Inspektor nadzoru branży telekomunikacyjnej (w tym telekomunikacji przewodowej) dla: „Zarządzania
budową Autostrady A-1 Toruń-Stryków na odcinku od Czerniewic do Kowala, w tym wykonanie nadzoru
inwestorskiego nad realizacją robót
04.2008 - 03.2010 Kierownik Robót Teletechnicznych (w tym telekomunikacji przewodowej) m. in. dla
projektów:
- Przebudowa sieci telefonicznej w M Brodnica w celu likwidacji Host-a
- Budowa kabli światłowodowych w m. Toruń w relacji RSU-21 Szosa lubicka - Cergia ul. Ceramiczna
- Przebudowa sieci telefonicznej związanej ze skomplikowaniem terenów inwestycyjnych miasta
Włocławka, przebudowa ul. Kapitulnej
- Budowa światłowodu w relacji Zła Wieś Wielka - Toruń

co

Andrzej GruntMejer

Inspektor nadzoru ds.
telekomunikacyjnych

11.1996 - 03.2010 Kierownik Inspektorów nadzorów (w tym telekomunikacji przewodowej) dla Netii
Telekom SA
Doświadczenie i kwalifikacje
Ponad 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w telekomunikacji przewodowej, zdobyte po uzyskaniu uprawnień budowlanych,
07.1998 - 03.2012 Projektant / Inspektor nadzoru branży telekomunikacyjnej (w tym telekomunikacji
przewodowej) m.in. dla projektów:

£ ^ / l) (

f
5
;i
S

...

- Budowa wiaduktu w Olsztynie - przebudowa sieci telekomunikacyjnych TP S.A., PKP - Inspektor
nadzoru z przydziałem projektowania (w tym telekomunikacja przewodowa)
- Budowa wiaduktu Herburtowo - przebudowa sieci telekomunikacyjnych TP S.A., PKP, Dialog Inspektor nadzoru z przydziałem projektowania (w tym telekomunikacja przewodowa)
- Projekt sieci OTK dla systemów informatycznych Zakładu Telekomunikacji Kolejowej - Inspektor
nadzoru z przydziałem projektowania (w tym telekomunikacja przewodowa)
- Projektowanie sieci telekomunikacyjnych (PKP, TP S.A.) i nadzorowanie zakresu teletechnicznego
przy modernizacji kanału Uligi i przebudowy wałów rzeki Odry w Opolu
- projektowanie, sprawdzanie, opiniowanie dot. sprzętu transmisyjnego stacji Lizawce, szlak Lizawce Zębice
- Przebudowa teletechniki (PKP, TP S.A., NETIA) na potrzeby budowy wiaduktu nad torami w
Prudniku- Projektant (w tym telekomunikacja przewodowa)
- Przebudowa teletechniki PKP przy budowie węzła komunikacyjnego w Opolu ul. Niemodlińska Projektant (w tym telekomunikacja przewodowa)
- Przebudowa teletechniki - wiadukt w Kłobuczynie, Bolesławcu - Inspektor nadzoru branży

Przynależność do właściwej
samorządu
zawodowego
DOŚ/IE/0426/03

izby
nr

Uprawnienia budowlane w
telekomunikacji do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi w
specjalnościach instalacyjnych w
telekomunikacji przewodowej wraz z
infrastrukturą towarzyszącą w
zakresie linii, instalacji i urządzeń
liniowych nr L.dz.GI/DBŁ/3295/96 z
dn. 29.08.1996r.

Dysponujemy we
własnym
zakresie na
podstawie
umowy

Przynależność do właściwej izby
samorządu zawodowego nr
KUP/BT/0212/09

Uprawnienia budowlane w
telekomunikacji nr 1188/98/U z dnia
09.07.1998 r. do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi w
specjalnościach instalacyjnych w
telekomunikacji przewodowej wraz z
infrastrukturą towarzyszącą w
zakresie linii, instalacji i urządzeń
liniowych oraz stacyjnych
Przynależność do właściwej izby
samorządu zawodowego nr
DOŚ/IE/0697/04

Dysponujemy we
własnym
zakresie na
podstawie
umowy

Ryszard
Klusiewicz

g

Inspektor nadzoru ds.
telekomunikacyjnych

Anatol
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Inspektor nadzoru ds.
telekomunikacyjnych

Mekwiński

ITl
ś

ProKureni
Egis Poland Sp. z o.o.

*

fi
v|
3

&’

i

w
ST

Stanisław
'

Olszewski

04.1999 - 03.2012 Projektant / Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych (w tym telekomunikacji
przewodowej) m.in. dla realizacji:
- Inspektor nadzoru inwestorskiego branży telekomunikacyjnej dla zarządzania Kontraktami na
zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych autostrady A2 od Strykowa do Konotopy, w tym
pełnienia nadzorów nad projektowaniem i realizacją robót.
- Inspektor nadzoru autorskiego w branży teletechnicznej na budowie drogi szybkiego ruchu S8,
- Autor projektu, zmian projektowych i koordynacji projektowej infrastruktury teletechnicznej dla drogi
szybkiego ruchu S8,
- Autor koncepcji i projektu rozwiązania zasilania nowobudowanych obiektów technicznych
POLKOMTEL w Warszawie,
Doświadczenie i kwalifikacje
Ponad 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w telekomunikacji przewodowej, zdobyte po uzyskaniu uprawnień budowlanych,
10.1999 - 03.2012 doświadczenie w telekomunikacji przewodowej m.in. na projektach:
- Inspektor Nadzoru Telekomunikacyjnego dla projektu: „Zarządzanie Kontraktem na dostosowanie
autostrady A2, odcinek Konin - Stryków do standardów autostrady płatnej, w tym pełnienie nadzoru
nad realizacją robót";
- Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych dla zadania: Rozbudowa drogi krajowej Nr 12 na
odcinku Grabowiec - Czechy”, usunięcie kolizji teletechnicznych;
- Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych dla zadania: Łódzki Tramwaj Regionalny, Budowa
kanalizacji teletechnicznej, budowa światłowodów;
- Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych dla zadania; Przebudowa skrzyżowania ul. 1 Maja i 3
Maja w Zgierzu, przebudowa kanalizacji teletechnicznej, kabli miedzianych i światłowodów;
- Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych dla zadania: Budowa ul. Lipowej w Ozorkowie,
usunięcie kolizji teletechnicznych.
-Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych dla zadania: Remont wiaduktu w ul. Łęczyckiej nad
torami kolejowymi PKP w Kutnie, przebudowa kanalizacji teletechnicznej i kabli;
- Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych dla zadania: Przebudowa Drogi Krajowej nr 1 Łęczyca
- Krośniewice, usunięcie kolizji teletechnicznych.
-Projektowanie przebudowy sieci teletechnicznych i urządzeń telekomunikacyjnych dla trasy Górna w
Łodzi;
-Projektowanie przebudowy sieci teletechnicznych w ul. Rudzkiej w łodzi
-Projektowanie przebudowy sieci teletechnicznych w ul. Kopczyńskiego na wiadukcie nad ul Tuwima
w Wolicy.
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telekomunikacyjnej (w tym telekomunikacji przewodowej)
- Przebudowa teletechniki (PKP, Straż Graniczna i Urząd Celny) przy budowie przejścia granicznego w
Międzylesiu - Inspektor nadzoru branży telekomunikacyjnej (w tym telekomunikacji przewodowej)
Doświadczenie i kwalifikacje
Ponad 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w telekomunikacji przewodowej, zdobyte po uzyskaniu uprawnień budowlanych,

Inspektor nadzoru ds.
telekomunikacyjnych

Doświadczenie i kwalifikacje:
Ponad 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w telekomunikacji przewodowej, zdobyte po uzyskaniu uprawnień budowlanych,
02.2010-05.2011

Weryfikator dokumentacji

projektowej

w

branży

telekomunikacyjnej

(w

tym

Uprawnienia budowlane w
telekomunikacji do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi w
specjalnościach instalacyjnych w
telekomunikacji przewodowej wraz z
infrastrukturą towarzyszącą w
zakresie linii, instalacji i urządzeń
liniowych nr L.dz.GI/DBŁ/1952/99 z
dn. 28.04.1999r.

Dysponujemy we
własnym
zakresie na
podstawie
umowy

Przynależność do właściwej izby
samorządu zawodowego nr
MAZ/IE/7605/03
Uprawnienia budowlane w
telekomunikacji do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi w
specjalnościach instalacyjnych w
telekomunikacji przewodowej wraz z
infrastrukturą towarzyszącą w
zakresie linii, instalacji i urządzeń
liniowych nr L.dz.GI/DBŁ/4047/99 z
dn. 01.10.1999

Dysponujemy we
własnym
zakresie na
podstawie
umowy

Przynależność do właściwej izby
samorządu zawodowego nr
ŁOD/IE/O510/02

Uprawnienia budowlane w
telekomunikacji nr
L.dz.Gl/DBŁ/2585/96 z dn.
09.07.1996r. do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi

Dysponujemy we
własnym
zakresie na
podstawie
umowy

UQ

telekomunikacji przewodowej) dla:
- .Zarządzania budową Autostrady A-1 Toruń-Stryków na odcinku od Czerniewic do Kowala od km
151+900 do km 215+850”
- .Zarządzania Kontraktem na projekt i budowę Autostrady A2 od Strykowa do Konotopy od km
365+261,42 (od węzła „Stryków I" bez węzła) do km 456+239,67 (do węzła Konotopa włączając
węzeł), w tym pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót”. Ode. „D" o długości 17,6 km.
09.2009-05.2011 Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych (w tym telekomunikacji przewodowej)
dla Zarządzania kontraktem w zakresie Budowy obwodnicy Mińska Mazowieckiego na parametrach
autostrady w ciągu drogi krajowej nr 2 na odcinku Choszczówka - węzeł Ryczołek

w specjalnościach instalacyjnych w
telekomunikacji przewodowej wraz
z infrastrukturą towarzyszącą w
zakresie linii, instalacji i urządzeń
liniowych
Przynależność do właściwej izby
samorządu zawodowego nr
MAZ/IE/3789/02;

03.2006-08.2009 Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych (w tym telekomunikacji przewodowej)
dla: Zarządzania i nadzoru nad Budową obwodnicy Wyszkowa w ciągu dr krajowej nr 8 Warszawa Białystok oraz odcinka Radzymin Wyszków.
03.2000 - 10.2004 Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych (w tym telekomunikacji przewodowej)
dla projektu: Nadzór nad Budową obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej w ciągu dr krajowej nr 8 Warszawa
- Białystok
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P iotr Rudnicki

Inspektor nadzoru ds.
instalacji
elektroenergetycznych

02.2003-03.2006 Projektant branży telekomunikacyjnej (w tym telekomunikacji przewodowej)
Doświadczenie w zakresie projektowania zdobyte w ramach opracowywania m.in.:
- Projekt obwodnicy Ostrowii Mazowieckiej (DK nr 8)
- Projekt budowlany przebudowy skrzyżowania drogi 62 i 621 w m. Dębe.
- Projekt budowlany przebudowy drogi krajowej nr 61 od km 119+800 do km 126+087 (OstrołękaŁomża)
- Projekt budowlany drogi krajowej nr 50 od km 33+500 do km 35+500 - przejście przez Łochów.
- Projekt wykonawczy przebudowy linii kablowych w rejonie węzła Brok DK nr 8 kontrakt 86.1
- Koncepcja programowa przebudowy DK nr 61 i obwodnicy Jabłonny.
- PB + PW - przebudowy istniejących urządzeń telekomunikacyjnych kolidujących z projektowaną
przebudową DK nr 62 na odcinku od skrzyżowania z drogą do Łach od km 219+417 do km 22+800,
- PB + PW - przebudowy istniejących urządzeń telekomunikacyjnych kolidujących z projektowaną
budową obwodnicy Jabłonny oraz przebudową DK nr 61 na łącznej długości od km 14+196 do km
17+901,
Doświadczenie i kwalifikacje:
Ponad 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, zdobyte po uzyskaniu
uprawnień budowlanych
08.2009 - 03.2012 Inspektor Nadzoru Elektrycznego dla projektu Zarządzanie kontraktem w zakresie
budowy „Budowa obwodnicy Mińska Mazowieckiego na parametrach autostrady w ciągu drogi krajowej
nr 2 na odcinku Choszczówka - węzeł Ryczołek, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót

tgis Poland

07.2006 - 09.2009 Inspektor Nadzoru Elektrycznego
„Zarządzanie projektem Funduszu Spójności nr 2004/PL/16/C/PT/002 - Budowa drogi ekspresowej S-8
Radzymin - Wyszków wraz z obwodnicą Wyszkowa, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót.
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2004 - 2007 Projektant branży elektrycznej
Projektowanie branży elektroenergetycznej m.in. dla projektów:
- Projekt poprawy bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu Drogi Krajowej nr 50 z drogą nr 694 w

Uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i
elektroenergetycznych nr
MAZ/0172/PWOE/04 z dn.
26.06.2004r.
Przynależność do właściwej izby
samorządu zawodowego nr
MAZ/IE/1241/04

Dysponujemy we
własnym
zakresie na
podstawie
umowy

mieście Brok
Projekt przebudowy urządzeń energetycznych dla Rozbudowy Drogi Krajowej nr 62 na fragmencie
przejścia przez miasto Wyszków od granic miasta do Drogi Krajowej nr 8 (km 244+190 do 246+290)
- Projekty PB i PW Przebudowy Drogi Krajowej nr 4 na odcinku Balice - Opatkowice
Doświadczenie i kwalifikacje:
Ponad 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania robotami budowlanymi, zdobyte po
uzyskaniu uprawnień budowlanych
-

Jolanta
M osdorf Rynkowska
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Inspektor nadzoru ds.
budowlanych

02.2005- 03.2012 Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno budowlanych m.in. przy projektach:
- Zarządzanie Kontraktem na dostosowanie autostrady A2, odcinek Konin - Stryków do standardów
autostrady płatnej, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót
- Przebudowa i adaptacja budynku przędzalni IK Poznańskiego w Łodzi. Pełen zakres robót
konserwacyjno - elewacyjnych i ogólnobudowlanych przebudowy. Kubatura 172 400 m3
- Zabudowania pofabryczne Scheiblera w Łodzi. Pełen zakres robót konserwacyjno - elewacyjnych i
ogólnobudowlanych przebudowy. Kubatura 750 000 m3
- Hotel Campanille w Łodzi. Pełen zakres prac ogólnobudowlanych i architektonicznych. Kubatura 13
844 m3
- Kompleks handlowy MANUFAKTURA w Łodzi; (w tym odbiory konstrukcji żelbetonowych części
nowych)
- Pełnienie Nadzoru budowlanego na części zabytkowej wraz z rozbudową. Kubatura ok. 885 000 m3
14

Uprawnienia budowlane nr
310/81/WMŁ z dnia 2.12.1981 r. do
kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjnobudowlanej bez ograniczeń
Przynależność do właściwej izby
samorządu
zawodowego
nr
ŁOD/BO/0022/02

Joanna
K onikiew icz

Główny
Rozliczeniowiec

Doświadczenie i kwalifikacje:
Doświadczenie jako Inspektor nadzoru ds. Rozliczeń w Zespole Inżyniera w zakresie rozliczeń projektu
inwestycyjnego pn.: „ Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia", współfinansowanym ze
środków publicznych. Wartość nadzorowanych robót 272 414 770,45 PLN brutto

Nie dotyczy

Specjalista ds.
rozliczeń kosztorysów

Doświadczenie i kwalifikacje:
Ponad 3-letnie doświadczenie na stanowisku związanym z opracowywaniem kosztorysów inwestorskich,
sporządzaniem kosztorysów projektu oraz rozliczeniem inwestycji w zakresie budowy sieci
telekomunikacyjnych m.in. dla projektów:

Nie dotyczy

Daniel Świeciak
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Dysponujemy we
własnym
zakresie na
podstawie
umowy

Dysponujemy we
własnym
zakresie na
podstawie
umowy
Dysponujemy we
własnym
zakresie na
podstawie
umowy

02.2009 - 12.2010 Projektant branży telekomunikacyjnej dla inwestycji: Modernizacja torowiska
tramwajowego na odcinku od Placu Wolności do Katowickiego Rynku - w tym opracowanie w branży
telekomunikacyjnej kosztorysu inwestorskiego i kosztorysu projektu.
Hgis Polsnd Sp

O

02.2009 - 12.2010 Projektant branży telekomunikacyjnej dla inwestycji: Modernizacja torowiska
tramwajowego wbudowanego w ul. Obrońców Westerplatte - w tym opracowanie w branży
telekomunikacyjnej kosztorysu inwestorskiego i kosztorysu projektu.
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Dominika
Fistek

Specjalista ds. umów
budowlanych

06.2008 - 01.2012 Kierowanie robotami budowlanymi, projektowanie i sprawowanie nadzoru
inwestorskiego nad inwestycjami dla Telekomunikacji Polskiej S.A. i Centertel na terenie województw
warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, w tym w szczególności kierowanie robotami budowy
sieci i przyłączy telekomunikacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń dla telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i telekomunikacji radiowej w Kętrzynie (ul. Powstańców
Warszawy), Piszu ( ul. Gizewiusz, Warszawska, Zagłoby) oraz w Gajewie ( ul. Leśna) - doświadczenie
na stanowisku związanym z rozliczeniem inwestycji w zakresie budowy sieci telekomunikacyjnych.
Wykształcenie: wyższe prawnicze
Doświadczenie i kwalifikacje:

Sł

Nie dotyczy

Dysponujemy we
własnym
zakresie na

oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi prawnej umów o roboty
budowlane dla co najmniej 3 inwestycji o wartości robót budowlanych minimum 30 000 000 PLN brutto
każda:

podstawie
umowy

06.2008 - 03.2012 Prawnik
Doświadczenie w zakresie obsługi prawnej m. innymi następujących umów:
1.

2.

3.
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Marcin
Pogorzelec

Specjalista ds.
postępowań
administracyjnych

Obsługa prawna Umowy na Projekt i Budowę Obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej Nr
8 (na odcinku od Węzła Augustów do Węzła Szkocja - włączając węzły) i drogi ekspresowej S61 (na odcinku od Węzła Szkocja do Węzła Lotnisko - włączając węzły), w tym pełnienie
nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót. Wartość robót powyżej 30 min PLN brutto
Obsługa prawna Umowy na Budowę autostrady A4 Odcinek Kraków - Tarnów ODCINEK
WĘZEŁ SZARÓW - WĘZEŁ BRZESKO OD KM 455+900 DO KM 479+000. Wartość robót
powyżej 30 min PLN brutto
Obsługa prawna Umowy na Budowę Autostrady A-1 Toruń-Stryków, odcinek CzerniewiceKowal od km 151+900 do km 215+850
Zadanie I - Budowa Autostrady A-1 Toruń-Stryków. Odcinek I Czerniewice-Odolion od km
151+900 do km 163+300, Odcinek II Odolion-Brzezie od km 163+300 do km 186+366.
Zadanie II - Budowa Autostrady A-1 Toruń-Stryków. Odcinek III Brzezie-Kowal od km 186+348
do km 215+850. Wartość robót powyżej 30 min PLN brutto

Wykształcenie: wyższe prawnicze
Doświadczenie i kwalifikacje:
doświadczenie zawodowe w reprezentowaniu stron postępowania w co najmniej 30 postępowaniach
administracyjnych przed organami administracji publicznej właściwymi w sprawach regulowanych
przepisami ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane, w tym co najmniej 15 postępowań przed
organami nadzoru budowlanego:

Postępowania w przedmiocie wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydania
pozwolenia na budowę (co najmniej 35 postępowań) - postępowania przed Prezydentem Miasta
Stołecznego Warszawy oraz Wojewodą Mazowieckim jako organem II instancji (co najmniej 25
postępowań);
Postępowania w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego wydaniem decyzji o
zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę (4 postępowania) postępowania przed Prezydentem Miasta Stołecznego Warszawy;
Postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i
wydania pozwolenia na budowę (6 postępowań) - postępowania przed Prezydentem Miasta
Stołecznego Warszawy;
Postępowania w przedmiocie wydania decyzji o zmianie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i
wydania pozwolenia na budowę (5 postępowań) - postępowania przed Prezydentem Miasta Stołecznego
Warszawy;
Postępowania w przedmiocie uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektu budowlanego (4
postępowania) - postępowania przed Prezydentem Miasta Stołecznego Warszawy;

€ J ~
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Postępowania w przedmiocie przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę (8 postępowań) postępowania przed Prezydentem Miasta Stołecznego Warszawy;
Postępowania na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 4 ustawy prawo budowlane w sprawie legalizacji robót
budowlanych wykonanych w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w
pozwoleniu na budowę (2 postępowania) - postępowania przed Powiatowym Inspektorem Nadzoru
Budowlanego dla Miasta Stołecznego Warszawy oraz Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorem
Nadzoru Budowlanego jako organem II instancji (1 postępowanie);
Postępowania w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją Inspektora
Nadzoru Budowlanego wydaną w przedmiocie zatwierdzenia zamiennego projektu budowlanego (3
postępowania) - postępowania przed Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego dla Miasta
Stołecznego Warszawy oraz Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego jako
organem II instancji (1 postępowanie);
Postępowania w przedmiocie uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego (21
postępowań) - postępowania przez Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego dla Miasta
Stołecznego Warszawy.
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Specjalista ds.
pomocy publicznej

Doświadczenie i kwalifikacje:
doświadczenie zawodowe obejmujące doradztwo w zakresie pomocy publicznej dla co najmniej 1
projektu współfinansowanego ze środków publicznych o wartości całkowitej projektu minimum 30 000
000 PLN brutto
Koordynacja przygotowania i oceny projektów indywidualnych realizowanych w ramach Działania 7.1.
Rozwój transportu kolejowego oraz Działania 7.3. Transport miejski w obszarach metropolitalnych POliŚ:
wsparcie beneficjenta w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej;
weryfikacja wniosków o dofinansowanie projektu, w tym pod kątem zgodności z przepisami o
pomocy publicznej;
przygotowywanie i podpisywanie umów o dofinansowanie projektu;
sprawozdawczość projektowa;
weryfikacja wniosków beneficjenta o płatność;
kontrola projektów na miejscu;
Projekty objęte wsparciem w latach 2009-2012 (wszystkie projekty objęte pomocą publiczną):
PKP Intercity S.A. ,Zakup kolejowego taboru pasażerskiego
dalekobieżnych - Etap I", wartość projektu: 1,956 mld PLN

do

obsługi

połączeń

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. „Modernizacja trasy tramwajowej Dworzec Wileński Stadion Narodowy - Rondo Waszyngtona wraz z zakupem 30 tramwajów niskopodłogowych”,
wartość projektu: 325,8 min PLN
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Koleje Mazowieckie S.A. „Zakup taboru kolejowego do obsługi portów lotniczych i przewozów
aglomeracyjnych w korytarzu linii E-65 oraz aglomeracji warszawskiej”, wartość projektu:
381,7 min PLN
Miasto Łódź, „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź Fabryczna", wartość projektu:462 min
PLN
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. „Dostosowanie taboru Tramwajów Warszawskich do

Nie dotyczy

Dysponujemy we
własnym
zakresie na
podstawie
umowy

potrzeb osób niepełnosprawnych - zakup 60 tramwajów niskopodłogowych", wartość projektu:
477,34 min PLN

-

Ekspertyza w zakresie zgodności planowanego projektu „Odzysk i energetyczne wykorzystanie
gazu wysypiskowego ze składowania odpadów komunalnych w Opolu” z przepisami prawa w
zakresie dopuszczalności pomocy publicznej, wartość projektu 7 min PLN;

-

Ekspertyza w zakresie zgodności planowanego projektu „Budowa basenu w ramach Centrum
Edukacyjno - Turystyczno - Sportowego w Krośnicach" z przepisami prawa w zakresie
dopuszczalności pomocy publicznej, wartość projektu 13,5 min PLN

-

Ekspertyza w zakresie zgodności planowanego projektu „Zakup i modernizacja trwałego
wyposażenia sceny Teatru Polskiego im. J. Grzegorzewskiego we Wrocławiu" z przepisami
prawa w zakresie dopuszczalności pomocy publicznej, wartość projektu 23,8 min PLN;

-

Ekspertyza w zakresie zgodności planowanego projektu „MAN Wrocław. Wrocławska sieć
teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem" z przepisami prawa w zakresie
dopuszczalności pomocy publicznej, wartość projektu 4,4 min PLN;

-

Audyt procedur związanych z udzielaniem pomocy publicznej w ramach projektu
„Opracowanie i wdrożenie systemu wsparcia przedsiębiorstw kluczowych technologii
wspomagających w zakresie zarządzania wiedzą”, dofinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.2 POIG na zlecenie
Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, wartość projektu: 8,9 min PLN;

Podpis(y)
l.p.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby
(osób) upoważnionej(ych)
do podpisania niniejszego
wniosku w imieniu
Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby (osób)
upoważnionej do podpisania
niniejszego wniosku w imieniu
Wykonawcy
Wfsznsewsfcs

1.

Egis Poland Sp. z o.o.

Elżbieta Wiszniewska
(''rofcurent

fccjis Poland Sp. z o.o

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)
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Sglg Poland Sp.
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Miejscowość
i data
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Ó5M57G Warszawa, ul. PuławaJca 182
■si. 022 20 30 100, fex. 022 20 30 10WP: 526-21-53-084, REGON: 01292695,

Warszawa, 29.03.2012r.

POLISA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Third Party Liability Policy
Nr 000-12-440-05885933
(prosimy podawać przy wszelkiej korespondencji /
please always give inyour correspondence)
Obsługuje Państwa / You are sen/ed by
TUiR Allianz Polska S A
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa

Ubezpieczający:
In s u re d :

Wspólubezpieczający /
C o -insu red s:

Broker:
GreCo JLT Polska Sp. z o.o
ul. Płocka 9/11 /A
01-231 Warszawa

Egis Poland Sp. z o.o.
ul. Puławska 182
02-670 Warszawa
Egis Raił S.A. Oddział w Polsce
ul. Puławska 182
02-670 Warszawa
Egis Route - Scetauroute S.A Oddział w Polsce
ul. Puławska 182
02-670 Warszawa
EGIS Projects Polska Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 53
03-113 Warszawa

Rodzaj prow adzonej działalności:
Activity:

Projektowanie obiektów budowlanych: sprawowanie nadzoru
inwestorskiego; sprawadzanie projektów a rch ite kto niczno budowlanych; wykonywanie nadzoru autorskiego;
sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów;
rzeczoznawstwo budowlane; wykonawstwo budowlane /
projecting, architecting, engeenering, supervising, construction working.

Okres ubezpieczenia;
Period o f Insurance:

01 stycznia 2012 r. -3 1 grudnia 2012 r.
01 January 2 0 1 2 -3 1 December 2012.

Zakres terytorialny:
T erritorial scope:

Polska / Poland

Zakres ubezpieczenia:
Scope o[cover:

Odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzonej działalności
i posiadanego mienia / Public Liability
z włączeniem / including:
OC najemcy / Tenants Liability;
OC zawodowe / Professional Indemnity - trigger claims made;
odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek wadliwego
wykonania zakończonych i przekazanych usług / liability for
losses ańsing after the completion o f work or service and resulting
from ciefective performance;

2 A ZGODNOŚĆ Z O R YG II^AŁB
_ ^febieta W iszniewska
C /L l/

Prokurent
Egis Poland Sp. z o.o.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji A llianz Polska Spółka Akcyjna z siedziby w W arszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru
p ge d się b io rcó w prow adzonego przez Sąd Rejonowy dla m . st. Warszawy w Warszawie, XIII W ydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod n um erem
J

KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON 012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 2-10 000 złotych (w płacony w całości). —
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odpowiedzialności za koszty wynikające z utraty, zniszczenia iub
zaginięcia dokum entów powierzonych ubezpieczonemu w
związku z prowadzoną przez niego działalnością. Allianz
pokrywa w powyższym zakresie jedynie faktyczne koszty
odtworzenia wyżej wym ienionych dokum entów. W żadnym
wypadku nie są ubezpieczone inne szkody i straty, będące
następstwemutraty, zniszczenia lub zagubienia dokum entów. /
Inclusion of liability for the costs resulting from the loss, destruction
or misloying ofdocuments entrusted to the Insured in
connection with activities conducted, The Allianz covers within the
above scope only the actuol costs of reconstruction ofthe abovementioned documents. Inno case does this Insurance
cover any other damage and loss which are a conseguence ofthe
loss, destruction or mislaying of the documents.

Suma gwarancyjna:
L im it o f indem nity

Franszyza redukcyjna:
Deductible:

40.392.072,- zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia dla szkód osobowych i rzeczowych / one occurrence and
aggregated in the insurance period for bodily inju iy and property
damages. (równowartość / equivalent of 9.000.000 EUR)

OC ogólne / public liability: 67.320, - zł dla każdego zdarzenia
powodującego szkodę rzeczową i osobową / every occurrence for
property damages and bodily in ju ry.
(równowartość / equivalentof 15.000 EUR)
OC zawodowe / professional indemnity : 134.640,- zł dla każdego
zdarzenia powodującego szkodę rzeczową / every occurrence for
property damages (rów now artość / equivalent o f30.000 EUR).

OC zawodowe wynikające po w stępnym odbiorze lub po przekazaniu
protokołu prac / Professional Liability arising after the Provisional
Acceptance or the Handing-Over o f the Works - 987.362,- zł na
zdarzenie dla szkód rzeczowych / each and eveiy occurrence for
property damages (rów now artość / equivalent of 220.000 EUR).

OC zawodowe w odniesieniu do projektu,,Nadzór nad Budową układu
przesyłowego ścieków z W arszawy lewobrzeżnej do Oczyszczalni
Ścieków Czajka: Etap I i łł / Construction ofsewage transmission system
from the left bank Warsaw to Czajka sewage treatm ent p la n t: Stage I and
II": 80.000,- zł dla każdego zdarzenia powodującego szkodę rzeczową /
every occurrence for property damages.
(równowartość / equivalent o f20.000 EUR)
Składka :
Prem ium :

112.220 zł

Składka płatna w term inie do 16.01.2012.r na konto:
The premium should be paid till 16.01.2012 into the banking account:
TUiR Allianz Polska S.A.
Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 1
M

BANK PEKA0 28 1240 2092 9021 1440 0588 5933
V '

Prokurent
Egis Poiand Sp z o.o.
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Kurs w ym iany:
Ra te ofexchange:

1 EUR = 4,4880 PLN

W arunki ubezpieczenia / Conditions:
OWU odpowiedzialności cywilnej zatwierdzone Uchwałą Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 86/2010.;
W łączenie szkód powstałych wskutek uchybień przy wykonywaniu czynności zawodowych, których
wykonywanie wymaga posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przez Ubezpieczonych, w
szczególności lekarzy, architektów, projektantów, inspektorów nadzoru w budownictwie, radców prawnych,
adwokatów, notariuszy, zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościam i, rzeczoznawców
majątkowych, komorników, brokerów i agentów ubezpieczeniowych, chyba że umowa stanowi inaczej /
including losses resulting from wrongful acts in carrying out professionol activities the carrying out ofw hich requires
the Insured to hołd appropńate professionol licenses, in particular o f physicions, architects, designers, supervisors in
the construction industiy, legał counsels, solicitors, notaries, managers o fre a l property, real estate agents, property
experts, court enforcement officers, insurance brokers and agents, unless otherwise stated in the contract.
Szczególne wyłączenia / Special exclusions:
Zakres ubezpieczenia nie obejm uje i TUiR Allianz Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za /
insurance does not include and the TUiR Allianz Polska S.A is not liable for:

The scope of

1) zdarzenia, których wystąpienia należy oczekiwać z dużym prawdopodobieństwem lub ryzyka, które zostały
zaakceptowane poprzez wybranie specjalnej m etody pracy lub m ateriałów specjalnych w celu obniżenia kosztów i
nakładów pracy / the occurrence ofw hich has to be expected with a high degree o f probability or the risk ofw hich was
accepted by choosing a special method o fw o rk or special materiał for the purpose oflow ering the cost or expediting the
work;
2) szkody, spowodowane przez zastosowanie (użycie lub w ybór) metod planowania lub kalkulacji których
zastosowanie nie zostało wystarczająco zbadane dla zamierzonych celów, zgodnie z uznanymi zasadami nauki i
technologii (ryzyko projektu lub eksperymentu) / caused by application (use or selection) ofplanning or calculation
methods, the application o f which has not been adequately tested with a view to the intended use according to the
recognised rules o f science and technology (design orexperim ent risk);
3) szkody spowodowane lub wynikające z umyślnego nieprzestrzegania obowiązkowych przepisów wynikających z
prawa budowlanego wyrządzone przez osoby zarządzające przedsiębiorstwem /
Losses caused by or arising from intentionafly failure by any corporate executive o f the insured to obsen/e or comply with
any applicable statutory building regulations.
4) szkody wynikające z / losses arising out of:
jakiejkolwiek um ow y w której ubezpieczony występuje jako wykonawca robót w związku z wykonywanym przez
niego zawodem,bez względu na to czy zawód był lub nie był określony w treści polisy / any contract where the
Insured acts as a controctor of works, whether in conjunction with his profession as stated in the schedule or not.
5) szkody wynikające z produkcji, sprzedaży lub dostawy tow arów i / lub wykonywania pracy (np.budowy, montażu,
przebudowy, naprawy, serwisu, leczenie), nawet jeśli taka działalność może być prowadzona przez ubezpieczonego
w związku z jego działalnością zawodową / arising out ofthe manufacture, sale or supply of products and/or
performance o fw o rk (e.g. erection, construction, installation, alteration, repair, service, treatment) even though such
activity may be carried on by the insured in conjunction with their professionol services;
ln~>

6) szkód wynikających z / losses arising from:

Prokurent
Egis Poiand Sp z o.o.

_
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a) niedotrzym ania term inów realizacji rysunków, specyfikacji i harm onograówspecyfikacji lub nieprzestrzegania
term inów określonych dla realizacji części lub całości inwestycji / the failure to complete drawings, specifications or
schecJules of specifications on (/nie, or the failure lo act upon shop drawings on time, or the failure to comply with lim e
limits set for the completion o f part or all of the works;
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b) koszty zm iany lub przeprojektowania rysunków, planów, specyfikacji lub harm onograów specyfikacji / the costs of
revising or redesigning drawings, plans, specifications orschedules of specifications;
c) z udzielania gwarancji i rękojmi; z niewłaściwego oszacowania lub przekroczenia planowanych kosztów budowy;
z niewłaściwego oszacowania zysku lub nie osiągniętego zysku z kapitału; z kary um ow nej i grzywny / the giving of
express worronties o r guarantees; estimates ofprobable construction cost or cost estimates being exceeded; estimates of
profit or return on Capital not being achieved; arising from liquidated damages ond fines;
d) niewłaściwej kalkulacji i niedokładnej kontroli przepływów i operacji finansowych lub doradztwa / inadequate
accounting orim perfect control ofaccounts, or from financial operations or advice's;
7) czystych strat finansowe / pure financial loss;
8) związanych z odpowiedzialnością za wady ukryte, znaną jako "dziesięcioletnia odpow iedzialność' lub bazujących
na podobnym prawodawstwie / all civil liabilities known as 'Decennial-Liability' or any sim ilar law;
9) projekty "pod klucz" / turnkey Project.
1.

Niniejsza polisa jest integralną częścią Międzynarodowego Programu EGIS Group i pozostaje w mocy tak długo,
jak długo powyższy Program pozostaje w mocy / This insurance policy is part o f the International Programme and
therefore is in force as long as the above mentioned International Programme exists.

2.

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w ramach niniejszej polisy (z uw zględnieniem wszystkich wyłączeń) będzie
ograniczona do wym ienionych w niej lim itów odszkodowawczych pom niejszonych o udziały własne i w żadnym
przypadku nie m oże przekroczyć lim itów odszkodowawczych określonych w m iędzynarodowym programie
ubezpieczeniowym, którego część stanowi niniejsza polisa / The liability o f the Insurer under this policy (subject to
all the exclusions) shall be lim ited to the limits less the deductibles but in no circumstances should exceed loss limits
and/or loss aggregates set in the International Insurance Programme.

Niniejsza polisa została sporządzona w ośmiu jednobrzmiących egzemplarzach. / This policy has been issued in eight
equal copies.
W ystawiono w Warszawie, dn. 30.12.2011 r. / Issued in Warsaw on 30.12.2011.

osoba upoważniona / authorisedperson

osoba upoważniona / authorised person

Potwierdzam, że otrzym ałem i zapoznałem się z treścią Polisy wraz z wyżej w ym ienionym i Ogólnymi W arunkami
Ubezpieczenia i załącznikami / hereby I confirm I have received and read the Policy along with the above-mentioned
generał conditions.

(q OA2*
Podpis Ubezpieczającego / ln$Qfed's^siqnaturę

c I W /

Sporządził. Kamil Izdebski

m ZGODNOŚĆ Z ORYOsNAU
^ - E ł^ ią t a Wiszniewska

Data / Date

Allianz ul
Polisa / Policy No 000-12-440-05885933

Szkody z tytułu niniejszej polisy należy zgłaszać bezpośrednio do Centrali TUiR Allianz Polska S A
ul. Rodziny Hiszpańskich 1,02-685 Warszawa, do Departamentu likwidacji Szkód Korporacyjnych
I A li losses u n d e r this Policy sh o u ld be re p o n e d d ire ctiy to the H e a d q u a rte r o f TUiR A llia n z Polska SA, I Rodziny H iszpańskich Sir., 0 2 -6 8 5 W arsaw, to
the C o rp o ra te C laim s H a n dlin g D e p artm e n t
* korespondencyjnie na adres podany wyżej / b y m a il to the a lm e address
’ faksem n a / b y fa x to: nr (0-22) 567 40 33 lub 56? 13 36
* e-matlem / by e-mo/Uo: szkody.korporacyjne@allianz.pl
* w wyjątkowych przypadkach telefonicznie na nr / in e xce piional situations b y phone to: (0 -2 2 ) 567 13 32
Wszelkie skargi, uwagi i zastrzeżenia dotyczące niniejszej polisy, jej zawarcia i realizacji oraz związanej z tym obsługi przez pracowników i/lub
współpracowników TUiR Allianz Polska S.A. możecie Państwo zgłaszać bezpośrednio lub za pośrednictwem Państwa przedstawiciela, w formie
pisemnej lub telefonicznie: na adres: TUiR Allianz Polska SA, ul. Rodziny Hiszpańskich 1. 02-685 Warszawa (z dopiskiem: „Departament
Reasekuracji i Programów Międzynarodowych),
- pod nr telefonu Cali Center: 0-801 -10-20-30, czynne od pon. - pt. w godz. 8CO-20COoraz w soboty w godz. 900 - 1500,
- pocztą elektroniczną na adres: uwagi@allianz.pl
Każdy zgłoszony przez Państwa problem zostanie rozpatrzony w możliwie najszybszym czasie, a odpowiedzi udzielimy najpóźniej w ciągu 30 dni
od daty otrzymania Państwa uwag.

»
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ANEKS Nr 1
DO POLISY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
Am endm ent No 01 to the Insurance Policy

Nr 000-12-440-05885933
(prosimy podawać przy wszelkiej korespondencji /

please always give in y o u r correspondence)
Obsługuje Państwa / You are served by
TUiR Allianz Polska S A
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa

Ubezpieczający:

Insured:

Współubezpieczający /
C o-insure d s

Broker:
GrECo JLT Polska Sp. z o.o.
ul. Wołoska 9
02-593 Warszawa

Egis Poland Sp. z o.o.
ul. Puławska 182
02-670 Warszawa

Egis Raił S.A. Oddział w Polsce
ul. Puławska 182
02-670 Warszawa
Egis Route - Scetauroute S.A Oddział w Polsce
ul. Puławska 182
02-670 Warszawa
EGIS Projects Polska Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 53
03-113 Warszawa

Niniejszym aneksem nr 1, stanowiącym integralną część polisy 000-12-440-05885933 TUiR Allianz Polska S.A.
Potwierdza włączenie do ochrony ochrony ubezpieczeniowej / By this Amendment: No. 01 attached to and forming
part of the Policy No 000-12-440-05885933 TUiR Allianz Polska SA. confirms inclusion into insurance scope ofcoverage:
- odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez podwykonawców działających w ramach prac zleconych,
wykonywanych w im ieniu i na rzecz Ubezpieczającego / liability fo r losses caused by subcontractors of the Insured
acting within the contracted works, carried out on behalf and for account o f the Insured;
- odpowiedzialności za szkody spowodowane w podziemnych urządzeniach lub instalacjach w trakcie wykonywania
prac lub usług przez Ubezpieczonego / liability for losses to underground installations or facilities in the course of
performance of work or rendering ofservices by the Insured;
- odpowiedzialności za szkody spowodowane w związku z organizowaniem imprez / liability for losses arising in
connection with the organisation ofevents;
- odpowiedzialności za szkody wyrządzone podczas prac ładunkowych / liability for losses caused during loading and
unloading operations;
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- odpowiedzialności za szkody spowodowane przez maszyny budowlane i rolnicze oraz pojazdy wolnobieżne w
rozum ieniu ustawy prawo o ruchu drogowym , w związku z wykonywaniem prac i usług kontraktowych / liability for
losses caused by constructional and agricultural plant and equipment as well as slow-speed vehicles within the meaning
of the Road Traffic Act, in connection with the carrying out ofcontract work and services.
*

*f(§(ź$rzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna i siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1,02-685 Warszawa, wpisana do rejestru
Egis f o,a,id j^ledśifb^rców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem
KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON 012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 240 000 złotych (wpłacony w całości). ' V —

^

ANEKS Nr 1
DO POLISY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
Amendment No 01 to the Insurance Policy
No 0 00 -12-440-05885933

Pozostałe warunki ubezpieczenia nie uległy zmianie / Ali other terms and conditions remained unchanged.
Podpisano w Warszawie / Signed in Warsaw: 25.01.2012 r.

Allianz
Departament Reasekuracji
i Programów Międzynarodowych

Osoba upoważniona /
authorised person

authorised person

Potwierdzam, że otrzym ałem i zapoznałem się z treścią Aneksu / Hereby I confirm th a tlh a v e received and read
the Amendment.

.Elżbietą Wiszniewska
Prokurent
Egis Poland Sp z o.o

Data / Da te

Ubezpieczający / Insured

Sporządził: Kamil Izdebski
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ZGODNOŚĆ I ORYGINAŁEM
£tjfrieta Wiszniewska \
Egis Poiand Sp z o.o.

Et-I EULER HERMES

W ielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A.
ul. Łąkowa 21/17, 61-879 Poznań
(„Beneficjent”)

GWARANCJA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Nr 99/013048/2012 - 99/013049/2012
W arszaw a, dnia 14 listopada 2012 r.
Zostaliśmy poinformowani, że Egis Poland Sp. z o.o., ul. Puławska 182, 0 2-670 W arszaw a,
(„Wykonawca”) zam ierza zaw rzeć z Państwem umowę na usługi Inżyniera Kontraktu dla
Projektu pn.: Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej” („Um owa”)
Należyte wykonanie Umowy ma być zabezpieczone gwarancją ubezpieczeniow ą na kwotę
299.628,00 zł.
W związku z powyższym, my, Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. z siedzibą w
W arszaw ie, ul. Domaniewska 50 B, 02-672 W arszaw a, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. W arszaw y w W arszaw ie, X III W ydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000156966, NIP: 521-32-31588, REG O N: 015319879, wysokość kapitału zakładowego: 17.400 .00 0,- złotych (wpłacony w
całości), działając na zlecenie Egis Poland Sp. z o.o., ul. Puławska 182, 02-670 W arszaw a,
nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązujem y się do zapłacenia - W ielkopolskiej Sieci
Szerokopasmowej S.A., ul. Łąkowa 21/17, 61-879 Poznań, Polska, za zobowiązania
Wykonawcy, każdej kwoty lub kwot do łącznej maksymalnej wysokości:
299.628,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia
osiem złotych i 00/100) niezwłocznie po otrzymaniu Państwa pierwszego, pisemnego żądania
zapłaty, powołującego się na niniejszą gwarancję, zaw ierającego oświadczenie, że
W ykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązania wynikające z Umowy i
określającego kwotę przysługującego Państwu z tego tytułu roszczenia wobec W ykonawcy.
Od dnia 16 lipca 2015 r. kwota niniejszej gwarancji ulegnie autom atycznem u obniżeniu do
łącznej maksymalnej wysokości:
89.888*40 zł (słownie: osiem dziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiem dziesiąt osiem złotych i
40/100).
Państwa żądanie zapłaty zaw ierające ww. oświadczenie musi zostać nam przedstawione wraz z
potwierdzeniem Państwa banku, że podpisy na tym dokumencie zostały złożone przez osoby
upoważnione do reprezentowania Państwa zgodnie z obowiązującymi zasadam i reprezentacji
(„Potwierdzenie banku”).
Niniejsza gwarancja jest w ażna od dnia 19 listopada 2012 r. do dnia 16 lipca 2017 r. i wygasa
autom atycznie i całkowicie, jeżeli do tego czasu nie otrzym am y Państwa żądania zapłaty
zaw ierającego ww. oświadczenie w raz z Potwierdzeniem banku, niezależnie od tego, czy
niniejszy dokum ent zostanie nam zwrócony czy nie.
Zwrot do Gwaranta oryginału niniejszej gwarancji przed upływem terminu jej ważności
spowoduje wygaśnięcie zobow iązań z niej wynikających.
Każda zapłata dokonana przez nas w związku z niniejszą gw arancją pomniejsza nasze
zobowiązanie o zapłaconą kwotę.
Uprawnienia wynikające z niniejszej gwarancji nie mogą być przenoszone.
Niniejsza gwarancja została sporządzona zgodnie z polskim prawem i temu prawu podlega.
W szelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą gwarancją, odnoszące się do jej
interpretacji, wykonania lub naruszenia, zostaną przedłożone do rozpatrzenia sądowi
właściwemu dla~sjedziby Beneficjenta.
Towarzvstwoji l b ezDieczeń Euler Hermes S.A.

- Towarzystwo Ubezpieczeń
E u fw ' H e r m e s S.A.
ul. Domaniewska 508, 02-872 Warszawa
tel. +48 (22) 355 46 55; fax (22) 365 48 80
NiP; 521-32-31-588

Warszawa, dnia 09.07.1998 r.

Państwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Główny Inspektor
L.dz.GI/DBŁ/ 'bCOi /98

DECYZJA

Nr 1188/98/U

Pan

mgr inż. Andrzej Grunt-Mejer

urodzony dnia

21.10.1945 r. w Wilnie

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca I960r.~ kodeks postępowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz, 111 z późniejszymi
zmianami) w związku z § 11 rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 10 października 19951%, w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 07.04.1998 r., w sprawie nadania uprawnień budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaję Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do

projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnościach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

w zakresie

linii, instalacji i urządzeń liniowych oraz stacyjnych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji siuży stronie odwotanie do Ministra Łączności
za pośrednictwem Głównego Inspektora PITiP, w terminie 14
dnia jej doręczenia (art, 127 §1 i 2, art. 129 SI i 2 Kpa)
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Warszawa, dnia 28.04.1999 r.

Państwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Główny Inspektor
L.dz.GI/DBŁ/ 4 ^ / 9 9

DECYZJA Nr
Pan

R yszard Klusiewicz

urodzony dnia

1609/99/U

inżynier elektronik

25.03.1935 r. w W arszawie

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca I960r.- kodeks postępowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z I980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z późniejszymi
zmianami) w związku z § 11 rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 10 października 19951'., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 15.07.1998 r., w sprawie nadania uprawnień budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaję Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do

projektow ania i kierow ania ro b o tam i budowlanym i
w specjalnościach instalacyjnych
w telekom unikacji przewodowej wraz z in fra stru k tu rą tow arzyszącą

w zakresie

linii, instalacji i urządzeń liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Łączności
za pośrednictwem Głównego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej doręczenia (aa. 127 §1 i 2. art. 129 §1 i 2 Kpa)

Warszawa, dnia 01.10.1999 r.

Państwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Główny Inspektor
L.dz.GI/DBŁ/ t t f t y ł / "

DECYZJA
Pan

mgr inż. Anatol Mekwiński

urodzony dnia

22.03.1954 r. w Łodzi

N r 1 7 1 2 /9 9 /U

Na podstawie art, 104 ustawy z dnia 14 czerwca I960r,- kodeks postępowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 198Gr. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz, 111 z późniejszymi
zmianami) w związku z § 11 rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 10 października 19951\, w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 23,02.1999 r., w sprawie nadania uprawnień budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaję Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do

projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnościach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

w zakresie

linii, instalacji i urządzeń liniowych

O W N tf (N S P E K T O R

Pouczenie
Od niniejKcj decyzji jtaiy itiotue oihustersc Uo Mmssira Lgcziutfci
za pośrcdnkwcm
InjpfMora PJTiP. w fsnr.inte 14 dni ud
dnia jej durtrcMriia (uit. 12*? £t i 2. at'.l29 ?! i 2 Kpa)

Wtfsdystaw Gróbpwsk/

Warszawa, dnia 09.07.1996 r.

Państwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Główny Inspektor
L.dz.G I/D B Ł /^5/96

DECYZJA Nr
Pan

inż. Stanisław Olszewski

urodzony dnia

01.02.1952 r. w Ostrowi Maz.

G022/96/U

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postępowania administracyj
nego (Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z późniejszymi zmianami) w związku z § 11
rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 10 października 1995r., w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 28.12.1995 r., w sprawie nadania uprawnień budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaję Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do

projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnościach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

w zakresie

linii, instalacji i urządzeń liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Łączności
za pośrednictwem Głównego Inspektom PETiP, w terminie 14 dni od
dnia jej doręczenia (art. 127 §1 \ 2, art. 129 §1 i 2 Kpa)

M A 2 0 W IE C K A
OKRĘGOWA

I Z B A
IN Ż Y N IE R Ó W
BUDOWNICTWA

Warszawa, dnia. 25.06.2004 r.

sygn. akt. MAZ/7131-7132/163/04/E '
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Na podstawie art, 11 ust; X i art. 24 ustvl pkt luBtą^/y z dola 15 grudnia 2000 r. o samorządach
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U, z 2001 r. nr 5 poz. 42, z p ó l zm.),
■;art. 12 ust, 1 pkt; 1-5 oraz ust. 3, art. 13 ust 1,, ust, 3 i UBt. 4, art;; 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
‘ Prawóbudowlane (tekat jednolity: Dz. U. z 20ÓÓ r. nr 106 poz. 1126;z póź zm.) art,. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r, o zmianie ustawy - Prawo Budowlane (Dr. U. Nrr93, póz, 888) oraz § 4 ust. 2 i ust. 4, § 9 ust.l
rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej.;-; Budownictwa z dnia 30 grudnia; 1994 r. w sprawia
samodzielnych lbnkcji technicznych w budownictwie; ( Dz. t£. 1^95 r. nr 8: poz. 38, z póź. zm.), Okręgowa
‘ Kolńisja Kwalifikacyjna Masra
$
$
$
. Budowni ct wa działająca, w składzie
ottfekąjącym: 1/Rysasar-d Chacifsld, 2/
37 Ł e^kG ano^ńcz Stwierdza, że:

■
*’V:

v ~ fan PioiSRudnicki r ...
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;,

urodzony dnia 25 czerwca 1977 roku w Wyszkowie* syn Stefana.

■

-.uzyskał
UPRAW NIENIA BUDOWLANE ’ *
nr MAZ$172/PWQĘ/04t.

'^

do projektowania i kierowania robotami {budowlanymi bez ograniczeń
w Specjalności instalacyjnej w zakresie.siecl, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
U Z A S A D N litó k

%

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na* postawie art. 107 § 4: Kodeksu postępowania
administracyjnego odstępuje się od uzasadnienia decyli.
..
Szczegółowy zakres nadanych uprawnień został opisany na odwrocie niniejszej decyzji

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 uBtawy - Prawo budowlane, podstawę do wykonywania Samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prę>w$^liego przez Głównego Inspektora
nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej iąby: samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajo^yoj.JCprtiisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa w Warszawie za pośrednictwem Okięgo^flj komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej. Ókręgowej,
Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawę, w.t^rrftiie 14 dni od'dnia jej doręczenia.
f
.

Skład Orzekąjący

' ‘ i / m gr Inż. Ryszard Cbaclński
2 /m g r Inż. KwsysztofLaioszek

-.0 : '

3/ m gr toż. Leszek Ganowlęję

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej .
Prof. dr hab/łnż. J^azlmierz Szulborski

;

Przewodniczący
Mazowieckiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa
la^Olechnowicz

Szczegółowy zakres uprawnień
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych

I. Na mocy art* 12 ust. 1 pkt. 1-5 oraz a r t 13 ust 3 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objętym wyżej wymienioną specjalnością, niniejsze uprawnienia
stanowią podstawę do:
1/ projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i
kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem art.
62 ust, 5.
EL Na mocy § 4 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowią również podstawę do:
1/ sporządzania projektów zagospodarowania działki i terenu w wyżej wymienionej
specjalności, zgodnie z art. 34 ust. 3b ustaw y-Praw o budowlane (jeżeli całość problematyki
jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania działki lub terenu).

Otrzymują:
1. Pan Piotr Rudnicki
ul. Matejki 33 a
07-200 Wyszków
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a
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Warszawa, dnia 29.08.1996 r.

Państwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Główny Inspektor
L dz GI/DBŁ
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DECYZJA
Pan

~

urodzony dnia

hu.. J a n

Nr 0086/96/i1

Laszenko

07.07.1937 r. we W łocław ku

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postępowania administracyj
nego (jednolity tekst • Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z późniejszymi zmianami)
w związku z § 11 rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 10 października 1995r.> w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 25.01.1996 i\, w sprawie nadania uprawnień budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaję Panu
upraw nienia budowlane w telekomunikacji
cj0

projektow ania i kierowania robotam i budowlanymi
w specjalnościach instalacyjnych
w telek o m u n ik acji przewodowej w raz z in fra s tru k tu rą tow arzyszącą

w zakresie

linii* instalacji i u rząd zeń liniowych

#NY i t f S P E K T p ^
Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuy strome odwalam® do Mimstia UjczruiiUri
?a poircdntctu-em Głównego inspektora PITiP. v. terminie U Oni od
dnia jej dorcczenia (art. 127 §1 i 2. ait 129 §1 i 2 Kpa*

dr trfo

Cr^bo^k^i
i ^

DOLNOŚLĄSKA
OKRĘGOWA

I Z B A
IN2YNIERÓW
BUDOVWiCTWft
OKRĘGOWA KOUISJA KWALIFIKACYJNA

Wrocław, 04 lipca 2005 r.

OKK.7131.7132-143/2005/05

DECYZJA
Na podstawie art. 24 u st 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów
budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001r. Nr 5', poz. 42, zp ó tn .zm .), art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust 2,
art. 14 u st 1 pkt2e ustawy z dnia 7 lipca 19S4r. Prawo budowlane (Dz.U. z20Q3r. Nr 207, p o z 2016, zpóźn. zm.)
oraz § 12 pkt 1, § 28 u s t 1 i § 29 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 20Q5r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (DzU Nr 96, poz 817), w związku z a rt 104 Kodeksu postąpowania
administracyjnego {Dz.UL z 2000r. Nr 98, poz . 1071, z póżn. zm.)

Okrągowa Komisja Kwalifikacyjna OOilB
nadaje
Panu
Jerzy Marian Guziewicz
inżynier
■ urodzony dnia 13 maja 1946 r. w Muninie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 138/DOŚ/OS
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności telekomunikacyjnej
UZASADNIENIE
Okrągowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa we Wrocławiu
na podstawie protokołów z postąpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
że Pan Jerzy Marian Guziewicz posiada wymagane prawem: wykształcenie i praktyką zawodową oraz
uzyskał pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania i do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej.
Szczegółowy zakres uprawnień jest określony na odwrocie niniejszej decyzji.
Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 u s t 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawą do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na listą członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej DOHB we W rocławiu/^ terminie 14 dni od dnia jej
doręczenia.

Skład orzęjćający OKK
M S K A OKRĘGOW

Otrzymują:
1.
Pan Jerzy Marian Guziewicz
Ul. Czajkowskiego 27/9
51-171 Wrocław
2.
Okręgowa Rada Izby
3.
Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4.
a/a

t Kazimierz Czapliński
3. mgr inż. M aj^^ala Janiaczyk

Warszawa, dnia 28.01.1999 r.

Państwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Główny Inspektor
L.dz.GI/DBŁ/4ł<\ 199

DECYZJA
Pan

mgr inź. Marian Biały

urodzony dnia

16.07.1965 r. w Świdniku

Nr 1476/99/U

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postępowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 zpóźniejszymi
zmianami) w związku z § 11 rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 10 października 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 02.10.1998 r., w sprawie nadania uprawnień budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaję Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do

projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnościach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
bez ograniczeń

Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Łączność
za pośrednictwem Głównego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni o
dnia jej doręczenia (art.127 §1 i 2, art. 129 §1 i 2 Kpa)

PREZES URZĘDU REGULACJI
TELEKOMUNIKACJI
I POCZTY

Witold Graboś
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Nr DTK-WSB/02477/04/U
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Na podstawie § 11 rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 10 października 1995 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U.
z 1995 r. Nrl20, poz 581 z późn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.Kodeks postępowania administracyjnego (j.t Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071), po
rozpatrzeniu wniosku Pana Grzegorza Marka Giermakowskiego z dnia 26.02.J004 r.,
w sprawie nadania uprawnień budowlanych w telekomunikacji
Nadaję Panu
urodzonemu

mgr inż. Grzegorzowi Markowi Giermakowskiemu
09.05.1970 r. w Sanoku

uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do

Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnościach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
bez ograniczeń

UZASADNIENIE
Na podstawie złożonych dokum entów, przez ubiegającego się o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja
Egzaminacyjna w postępowaniu kwalifikacyjnym stwierdziła, żc spełnił on warunki w zakresie przygotow ania zawodowego
niezbędnego do uzyskania uprawnień we wnioskowanym zakresie. Jednocześnie ubiegający się złożył egzamin przed
Komisją Egzaminacyjną z pozytywnym wynikiem. W obec powyższego należało orzec jak na wstępie.
D e c y z ja j e s t o s t a t e c z n a ^ a f fm i m s tf a c y j h y m (o k u in s t a n c ji .
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Od decyzji odwołanie me przysługuje, jednak stronić '. niezadowolonej z rozstrzygnięcia służy prawo zlożciYia \ ’wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Prcżęsa
SV.
Urzędu
Regulacji
Telekomunikacji
i
Poczty v „
(ul. Kasprzaka 18/20
0 !-2 i 1 Warszawa) w term inie^
14 dni od otrzymania decyzji (art 127 § 3 i !29 ^ 2 Kpa)
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