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Załącznik nr 6 do Ogłoszenia o przetargu nr EMUNEW/PP/9/2017 

dla postępowania o udzielenie zamówienia na: 

pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w trakcie wykonania przedsięwzięcia pod nazwą: 

„Instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych”, w ramach projektu 

„Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych, modyfikowanych 

nanostrukturami z polimerów odpadowych”, które jest współfinansowane ze środków 

Komisji Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE oraz ze środków 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

  

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA 

 

 

 Inwestor poszukuje firmy inżynieryjnej, która będzie pełniła role INŻYNIERA 

PROJEKTU w projekcie LIFE14 ENV/PL/000370 – LIFE EMU NEW – przedsięwzięcia pod 

nazwą: „Instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych”, w ramach projektu 

„Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych, modyfikowanych 

nanostrukturami z polimerów odpadowych” współfinansowanego ze środków Komisji 

Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE oraz ze środków Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

Inżynier Projektu będzie zobowiązany do wykonania zadań nadzoru prac budowlanych, 

a w szczególności: 

 administrowania projektem poprzez całościowe zarządzanie przedsięwzięciem 

budowy instalacji. 

 Nadzór techniczny i prawny na terenie budowy instalacji pełniony przez uprawnione 

osoby. 
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 Koordynacja, kontrola, weryfikacja oraz archiwizacja dokumentacji przekazywanej 

przez Wykonawców. 

 Akceptacja materiałów oraz rozliczenia robót w ramach poszczególnych kontraktów 

z Wykonawcami. 

 Sporządzanie miesięcznych raportów dla Zespołu Zarządzającego Projektem; 

 Dotrzymania terminów realizacji budowy Przedmiotu Kontraktu zgodnie 

z przewidzianym budżetem i umowami. 

 Koordynowanie czynności budowlanych/modernizacyjnych hali zgodnie z przepisami 

ustawy Prawo budowlane. 

 Będzie brał czynny udział w uruchomieniu oraz próbach funkcjonalnych.  
 

Załącznik nr 7 określa przedmiot inwestycji, na podstawie którego Inżynier Kontraktu będzie 

pełnił swoją funkcje.  

 


