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Z ARZ 4DZENIE Nr 31/201"8

W 6jta Gminy Sierakowice
z dnia L3 marca 20].8r.

w sprawie powolania Zespolu do nadzoru nad rcalizacj4udzielonego zamiwienia w
ramach prueptowadzonego postgpowania o udzielenie zam6wienia w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ,,Rozbudowa i przebudowa systemu
odbioru, odprowadzania i oczyszczania w6d opadowych i roztopowych wtaz z
budow4 zbiornik6w retencyjnych w miejscowodci Sierakowice

Na podstawie art. 20a ustawy z dria 29 styczria 2004r. Prawo zam6wien publicznych
( Dz.U, z 201,7r. 1579 z poin.zm)

W6jt Gminy Sierakowice zarz4dza, co nastgpuje:

s1

Powottrje sie Zespot do nadzoru nad realizacjq trdzielonego zam6wienia pn.
,,Rozbtrdowa i przebuclowa systemu odbioru, odprowadzaria i oczyszczau'ria w6d
opadowych i roztopowych wraz z budow4 zbiornik6w retencyjnych w miejscowodci
Sierakowice" w sktadzie:

1, Zbigniew Fularczyk - przewodnicz4cy zespotu.
2. Tomasz Maszke - z- caprzewodniczEcego zespolu,
3. Bta2ejRectaw - cztonek zespofu

s2

'1. Do zadaf Zespotu nale|y:
.l ) prowadze.nie kontroli realizacji Lrmowy zawartej z W ykonawcq
2) analizazasadno6ci wykonania rob6t dodatkowych,
3) koordynacja wszelkich czynnodci i zagadnien, podejmowanych w celu

wtadciwego wykonania przedrniolu umowy, a nastqpnie oddania go do
eksploatacji,

4) prowadzenie narad koordynacyjnych i roboczych z udzialem wszystkich
zainteresowanych stron - uczestnik6w procesu inwestycyjnego l4czrue z
nadzorem autorskim, oraz sporz4dzerie odpowiednich protokol6w ze
spotkan,

5) egzekwowanie od projektanta wszelkich czynnodci koniecznych do
wykonania w ramach nadzoru autorskiego, w tym wprowadzenie zmian do
dokumentacji proj ekt o w e1, za kt6re proj ektant ponosi o dpowie dzialno sc,



6) sprawdzenie kompletno6ci i poprawno6ci operatu kolauclacyjnego oraz
dokumentacji powykofiaw czej,

wykonanie wszelkich czyrrno5ci zwr4zanyd:. z przygotowaniem inwestyc.ii
do odbior6w czq6ciowych oraz odbioru koricowego, zorgafl.zowanie i
ptzeprcwadzenie odbiordw czg6ciowych i odbioru koricowego z

przekazaniem do eksploatacji nowo wybudowanego obiektu,
udzialw czyrtnoiciach przegl4d6w gwarancyjnych i odbion"r ostatecznego po
uptywie okresu gwarancji

2. D o z ada6 zastgp cy przewo dni cz 4cego i cztonka zesp olu nale|y :

1) biei4ca kontrola realizagi umowy pod kqtem zgodnodci z przeprsami
us tawy Prawo z am6w ien pubhczny ch,

2) analtza mozliwodci wprowadzerua zmian do umowy oraz przygotowanie
stosowanych aneks6w,
analiza tredci projekt6w um6w o podwykonawstwo pod k4tem ich
zgodnodci z zawartEutnowq porniqclzy Zanawiajqcym a Wykonawcry
przygotowanie dokumentacji niezbgdnej do przeprowadzenia
postgpowania w sprawie udzielenia zam6wienia na roboty dodatkowe.

s2
Zespol do nadzortt nad reaTizacj4 udzielonego zam6wienia ulegnie rozwiqzariu po
dokonaniu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.

s3
Wykonanie Zar z 4dzeria p ow ter za s i g Przewo dnicz 4cernu Z espotu

s4

Zarz4dzerie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.
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