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z dnia 31.01.2019

w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia
pn. „Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko — Dobrzyńskiego

Parku Przemysłowo- Technologicznego”.

Na podstawie art. 20a ustawyz dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) zarządzam co następuje:
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1. Powołuję Zespół do nadzoru nad realizacją inwestycji pn. „Kompleksowe przygotowanie iuzbrojenie terenu Golubsko — Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo — Technologicznego”

współfinansowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie
innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.4 Wsparcie rozwoju
przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju
gospodarczego, Schemat: Wsparcie powstawania i poszerzania terenów przeznaczonych
pod działalność gospodarczą, zwany dalej „Zespołem”, złożony z pracowników Urzędu
Miasta oraz gminnych osób prawnych.

2. Zadaniem Zespołu jest prowadzenie i nadzorowanie spraw związanych z realizacją
inwestycji, w tym w szczególności:
1) uczestnictwo członków zespołu w prowadzeniu spraw w zakresie merytorycznego

wykonania zadań związanych z inwestycją,
2) współpraca z podmiotami zewnętrznymi, w tym wykonawcą, podwykonawcami,

instytucjami i innymi podmiotami na etapie realizacji inwestycji oraz w okresie
udzielonej gwarancji,

3) realizacja i nadzorowanie inwestycji w zakresie wynikającym z obowiązków inwestora
bezpośredniego,

4) udział w rozliczeniach finansowych inwestycji.
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1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Anna Czarnecka — Kierownik Wydziału Infrastruktury — Przewodnicząca Zespołu,
2) Kamila Kozłowska — Inspektor w Wydziale Infrastruktury — członek,
3) Marta Jaworska — Podinspektor w Wydziale Infrastruktury — członek,
4) Karol Kaślewicz — referent w Wydziale Infrastruktury — członek,
5) Ryszard Jagielski — pracownik Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Golubiu

— Dobrzyniu - członek,
6) Kamil Kopczyński — pracownik Miejskiego Zakładu Wodociągówi Kanalizacji Sp. z o.o.

w Golubiu — Dobrzyniu — członek.



2. Nadzór nad pracami Zespołu pełni Przewodniczący Zespołu. Przewodniczący może
powierzyć poszczególnym członkom Zespołu wykonanie określonych czynności
niezbędnych do realizacji zadań Zespołu.

3. Do zadań Przewodniczącego należy koordynowanie prac związanychz realizacją Inwestycji
i prac Zespołu.

4. Podstawowe obowiązki członków Zespołu to aktywny udział w spotkaniach Zespołu, w
tworzeniu materiałów oraz dokumentów służących realizacji inwestycji, w tym w
dotyczących realizacji zadań określonych w $ 1 ust. 2 Zarządzenia, podejmowanie
wiążących ustaleń oraz przestrzeganie dyscypliny uczestnictwa w pracach Zespołu.

5. Do udziału w pracach Zespołu mogą być włączani pracownicy innych komórek
organizacyjnych Urzędu Miasta Golubia — Dobrzynia oraz miejskich jednostek
organizacyjnych.

6. W pracach Zespołu mogą brać udział projektanci opracowujący dokumentację techniczną,
przedstawiciele organów administracji samorządowej i rządowej oraz instytucji
zainteresowanych przedsięwzięciem inwestycyjnym, a także eksperci oraz inne osoby,
których udział, ze względu na przedmiot projektu i zakres działalności Zespołu jest
uzasadniony.
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Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w czasie realizacji

inwestycji oraz w okresie udzielonej gwarancji lub do dnia unieważnienia postępowania o
udzielenie zamówienia nr WI.271.4.2019.
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Zatwierdziła: Kierownik WI Anna Czarneck
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