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Przedmiotem zamówienia jest merytoryczne przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych
w formie warsztatów z zakresu „Uprawnienia budowlane”.
Warsztaty z zakresu „Uprawnienia budowlane” odbywać się będą w ramach projektu „Program
podnoszenia kwalifikacji studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego zgodnie z oczekiwaniami
pracodawców” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić 64 godziny
zajęć z podziałem na 4 edycje. Jedna edycja obejmuje 16 godzin.
2. W ramach każdej edycji warsztaty obejmują następujące zagadnienia:
1) Obowiązki uczestników procesu budowlanego w przypadku wstrzymania budowy przez PINB - na
konkretnym przykładzie stanu uzasadniającego wstrzymanie robót, uczestnicy warsztatów wcielą
się w role inwestora, projektanta, kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego i
będą wykonywać czynności wymagane przez prawo oraz analizować skutki zaistniałej sytuacji dla
każdego z uczestników,
2) Zgłoszenie budowy lub robót budowlanych a decyzja o pozwoleniu na budowę – każdy uczestnik
warsztatów otrzyma konkretny przykład zadania inwestycyjnego lub remontowego i będzie miał
za zadanie wystąpić do organu administracji budowlanej z właściwym wnioskiem o uzyskanie
decyzji pozwalającej na jego realizację, z uzasadnieniem dlaczego zgłoszenie lub pozwolenie na
budowę,
3) Skutki błędu lub braku rozwiązania projektowego elementu robót w ryczałtowej i kosztorysowej
formule zapłaty za wykonanie prac – uczestnicy warsztatów analizować będą skutki
przedmiotowego faktu dla wykonawcy i inwestora w tych dwóch formach umownych rozliczenia
zadania, na konkretnym przykładzie realizacyjnym,
4) Istotne i nieistotne zmiany w zatwierdzonym projekcie budowlanym – każdy z uczestników
otrzyma przykład odstępstwa i będzie miał za zadanie określić czy zmiana ta jest istotna czy nie na
gruncie prawa budowlanego i wymienić jej skutki dla każdego z uczestników procesu
budowlanego,
5) Czynności poprzedzające uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i konieczna
dokumentacja powykonawcza – uczestnicy będą zobowiązani określić na konkretnych przykładach
realizacyjnych, jakie badania i kontrole wewnętrzne oraz zewnętrzne konieczne są do zgodnego z
prawem użytkowania obiektu oraz określić konieczne elementy dokumentacji powykonawczej,
6) Warunki i przesłanki solidarnej z wykonawcą odpowiedzialności inwestora za wynagrodzenie
podwykonawców – uczestnicy na podanym przykładzie realizacyjnym zobowiązani będą do
ustalenia wobec których podwykonawców inwestor odpowiada solidarnie a wobec innych nie i
dlaczego,
7) Odpowiedzialność uczestników procesu inwestycyjnego na poszczególnych etapach realizacji –
uczestnicy szkolenia określać będą szczegółowo zakresy odpowiedzialności inwestora,
projektanta, kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego na etapie
przygotowania, realizacji i eksploatacji danego przedsięwzięcia,
8) Dokumenty potwierdzające, że dany materiał budowlany nadaje się do wbudowania – każdy
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uczestnik otrzyma nazwę konkretnego materiału budowlanego i będzie miał określić na podstawie
jakiego zgodnego z prawem dokumentu odniesienia możliwa będzie zgoda kierownika budowy i
inspektora nadzoru na jego wbudowanie.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zamówienie o którym mowa w pkt. 1 i 2 Wykonawca zrealizuje w ciągu 2-4 dni.
Jedna godzina zajęć = 45 min.
Łącznie w 4 edycjach udział weźmie 40 Uczestników projektu.
W każdej edycji będzie jedna grupa szkoleniowa licząca średnio 10 osób.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia / zwiększania liczby uczestników w grupie.
Harmonogram zajęć:
1) Zajęcia będą odbywały się w terminie od zawarcia umowy do czerwca 2019 r.
2) Dokładne terminy realizacji zajęć Zamawiający przekaże Wykonawcy najpóźniej w ciągu 3 dni
roboczych przed terminem rozpoczęcia zajęć.
9. Listę uczestników Zamawiający przekaże Wykonawcy najpóźniej na dzień przed terminem
rozpoczęciem zajęć.
10. Wykonawca będzie dokumentował prowadzone zajęcia w dzienniku zajęć w sposób uzgodniony
z kierownikiem.
(Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w niniejszym postępowaniu, w przypadku
wystąpienia niżej podanych okoliczności: a)zmiany warunków płatności, b)zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku
VAT, c)zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiany, o których mowa mogą nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach,
a w szczególności: - w przypadku zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w trakcie realizacji umowy, w szczególności dotyczących
przepisów podatkowych, np. zmiany ustawowe podatku; w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć, i na które
strony przyszłej umowy nie będą miały wpływu).

Tytuł projektu:
Nr umowy:
Program Operacyjny
Oś priorytetowa III
Działania 3.1.
Beneficjent:

Program podnoszenia kwalifikacji studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego zgodnie z oczekiwaniami pracodawców
POWR.03.01.00-00.00-K394/16-00 z dnia 05 stycznia 2017 r.
Wiedza Edukacja Rozwój
Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Uniwersytet Zielonogórski, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
NIP: 973 07 13 421
REGON: 977924147
Strona 2 z 2

