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Załącznik nr 5 
do Zapytania ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Pomoc techniczna dla Projektu pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Tczewie o sekcję wytwarzania kompostu i polepszaczy glebowych z odpadów ulegających biodegradacji wraz z rozbudową punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych”,
realizowanego w ramach działania 2.2 – Gospodarka odpadami komunalnymi, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 
Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0025/16-00.


1. Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy.  
1.1. Doradztwo proceduralne.  
Obowiązki Wykonawcy w ramach doradztwa obejmować będą:  
a) wydawanie na pisemny wniosek Zamawiającego opinii, stanowiących podstawę podejmowanych przez Zamawiającego decyzji, związanych z realizacją Projektu, w sprawach dotyczących w szczególności:  
- roszczeń wykonawców oraz ewentualnych sporów z wykonawcami,  
- zachowania zgodności działań zespołu Zamawiającego oraz tworzonych dokumentów z przepisami prawa unijnego i krajowego, wytycznymi Instytucji związanych z realizacją projektu oraz procedurami stosowanymi na Projekcie. 
 
1.2. Doradztwo administracyjne, techniczne i ekonomiczno-finansowe.  
Wykonawca zapewni Zamawiającemu doradztwo w celu terminowego wypełnienia zobowiązań wynikających z obowiązujących wytycznych i dokumentów,  dla osiągnięcia zaplanowanego efektu rzeczowego, finansowego i ekologicznego Projektu. W tym przedmiocie Wykonawca udzieli również pomocy pracownikom Zamawiającego w przygotowaniu niezbędnych dokumentów wymaganych dla wypełniania zobowiązań wobec instytucji zewnętrznych w tym: Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej. Doradztwo to będzie obejmować w szczególności:  
a) Doradztwo administracyjne obejmujące w szczególności przegląd i ocenę (wstępną i okresową), pod kątem zgodności z wymaganiami określonymi w obowiązujących dokumentach oraz wymaganiami charakterystycznymi dla Projektu:  
- struktury i sposobu zarządzania projektem oraz instrukcji w tym zakresie;  
- procedur i regulaminów stosowanych przez Zamawiającego;  
- rozstrzygniętych postępowań przetargowych;  
- kwalifikowalności poniesionych wydatków;  
- innych obszarów niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu.  

Wykonawca zidentyfikuje procedury/regulaminy, jakie są stosowane przez Zamawiającego i mają być stosowanie dla prawidłowego i efektywnego wykonywania zadań związanych z realizacją Projektu oraz dokona ich uaktualnienia w celu osiągnięcia zgodności z obowiązującymi wytycznymi (m.in. wytyczne horyzontalne i wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków).
Wyniki przeglądu i wstępnej oceny zostaną przedłożone wraz z Raportem Wstępnym. 
Na podstawie wyników uzyskanych z przeglądu i oceny Wykonawca w 21 dni kalendarzowych od ich akceptacji przez Zamawiającego przygotuje i uzupełni procedury/regulaminy dot. realizacji Projektu. W szczególności procedury te powinny obejmować procedury dot. weryfikacji faktycznego wykonania robót, przygotowania wniosków o płatność, archiwizacji dokumentów, przeciwdziałania wystąpienia konfliktu interesów i zapobiegania nadużyć finansowych, rozliczenia wydatków osobowych. 
Ocena zgodności ww. instrukcji/procedur/regulaminów dokonywana będzie przez Wykonawcę na bieżąco w trakcie realizacji zamówienia, a jej wyniki będą każdorazowo zamieszczane w raporcie miesięcznym. W przypadku zmiany przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na procedury zarządzania Projektem Wykonawca będzie zobowiązany do ich uaktualnienia. Czynność taka zostanie przez Wykonawcę dokonana w terminie 14 dni kalendarzowych od wejścia w życie znowelizowanych przepisów prawa.

b) Doradztwo w zakresie przygotowania Zamawiającego do audytów i kontroli zewnętrznych obejmujące w szczególności:  
- przygotowanie pracowników Zamawiającego do audytów wewnętrznych, zewnętrznych oraz kontroli,  
- pomoc w realizacji zaleceń pokontrolnych, 
Realizacja tego zadania odbywać się będzie na wniosek i w terminach uzgodnionych przez Zamawiającego, wynikających m.in. z zapowiedzi o planowanym przeprowadzeniu kontroli.  
                                                                      
c) Doradztwo w zakresie prowadzenia monitoringu efektu ekologicznego obejmujące w szczególności:  
- opracowanie zasad prowadzenia monitoringu efektu ekologicznego (termin realizacji: 3 miesiące od dnia podpisania umowy),  
- monitorowanie projektu pod kątem uzyskania planowanego efektu ekologicznego oraz ewentualnych zagrożeń (wyniki monitorowania należy zamieścić w raportach),  
- wskazanie Zamawiającemu metod naprawczych w przypadku stwierdzenia zagrożenia w osiągnięciu wymaganego efektu ekologicznego, 
- pomoc w wyliczeniu efektu na koniec realizacji Projektu i skompletowaniu dokumentów potwierdzających jego osiągnięcie w terminie zgodnym z warunkami Umowy o dofinansowanie.  

d) Doradztwo w zakresie ekonomiczno-finansowym obejmujące w szczególności:  
- doradztwo w zakresie księgowego rozliczania Projektu,  
- bieżące doradztwo w zakresie obowiązującego prawa finansowego i podatkowego dla realizowanego Projektu,  
- na wniosek Zamawiającego interpretację przepisów regulujących kwestie rozliczeń finansowych,  
- na wniosek Zamawiającego przygotowanie i aktualizacja wszelkich planów finansowych, przepływów gotówkowych Projektu (planów wystąpień o środki) oraz harmonogramów rzeczowo-finansowych (HRP),  
-  doradztwo w przygotowaniu wniosków do instytucji zewnętrznych dot. realizacji Projektu,  
- pomoc przy weryfikacji dokumentów związanych z finansową realizacją projektu,                       w tym dokumentów rozliczeniowych sporządzanych przez Wykonawców.  

e) Doradztwo w zakresie technicznym, dotyczące bieżącego zarządzania                          i administrowania Projektem, obejmujące w szczególności:  
na wniosek Zamawiającego doradztwo techniczne w zakresie zarządzania zmianami w realizowanych kontraktach, w tym:  
- weryfikacja aneksów do umów realizowanych w ramach Projektu pod względem finansowym, formalnym (prawnym) i rzeczowym,  
- weryfikacja Protokołów Konieczności i Protokołów Negocjacji dotyczących robót dodatkowych oraz podobnych i innych, m.in. pod kątem zgodności z prawem zamówień publicznych i kwalifikowalności wydatków,  
- weryfikacja zmian wnioskowanych przez Wykonawców, w szczególności                              w zakresie robót zamiennych,
- doradztwo związane z przeprowadzanymi w ramach Projektu postępowaniami o zamówienie publiczne, w szczególności przygotowanie projektów opinii, odpowiedzi, stanowisk na zadane pytania i wnioski przez Wykonawców, lub zapytań kierowanych przez Zamawiającego do Zespołu Pomocy Technicznej.

f) Doradztwo w przygotowaniu harmonogramów, sprawozdań i raportów                      do sporządzenia, których zobowiązany jest Beneficjent POIiŚ, w szczególności:  
- aktualizowanie przygotowanego przez Zamawiającego harmonogramu realizacji Projektu i planu finansowania Projektu,  
- weryfikacja harmonogramów rzeczowo-finansowych opracowywanych przez Wykonawców poszczególnych Kontraktów oraz przygotowywanie na ich podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego dla Projektu,  
- pomoc w przygotowaniu sprawozdań i raportów z realizacji Projektu zgodnie                         z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wytycznymi dla Beneficjentów POIiŚ oraz zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie.  

g) Doradztwo przy opracowywaniu Wniosku Końcowego o Płatność dla Projektu, obejmujące w szczególności przygotowanie przy udziale pracowników Zamawiającego materiałów wyjściowych do sporządzenia wniosku i bieżące doradztwo przy jego sporządzaniu – na wniosek Zamawiającego.  


1.3. Monitoring postępu i wyników wdrażania projektu  
Obowiązki Wykonawcy dotyczące monitoringu polegać będą na bezpośrednim monitoringu finansowego i rzeczowego postępu i wyników wdrażania Projektu w oparciu o dane otrzymane od Zamawiającego oraz informowanie o występujących i przewidywanych problemach, wszelkich kwestiach, które mogą zagrażać zakończeniu Projektu oraz proponowanie działań zapobiegawczych lub/i naprawczych mających na celu ich usunięcie.  
Monitoring i ocena Projektu prowadzone będą zgodnie z wytycznymi Funduszu Spójności – Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

1.4. Bieżąca pomoc i doradztwo w rozliczaniu Projektu  
Obowiązki Wykonawcy dotyczące rozliczania Projektu będą obejmować na wniosek Zamawiającego w szczególności:  
a) Doradztwo w zakresie kwalifikowania wydatków w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ,  
b) Doradztwo w zakresie prowadzenia ewidencji wydatków kwalifikowanych (w tym osobowych) na potrzeby monitoringu i sprawozdawczości,  
c) Przygotowywanie w systemie SL2014 wzorów wniosków o płatności zaliczkowe/pośrednie/końcową (zgodnie z aktualnymi Zaleceniami w zakresie wniosku beneficjenta o płatność w ramach POIiŚ 2014-2020 i Podręcznikiem Beneficjenta SL 2014).  
 
1.5. Inne obowiązki Wykonawcy  
Niezależnie od zakresu obowiązków określonych powyżej do zadań Wykonawcy należeć będzie:  
a) znajomość wszelkich dokumentów programowych, przepisów, zasad, wytycznych               i ich aktualizacji w zakresie dotyczącym realizacji Projektów współfinansowanych                     w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko;  
b) śledzenie na bieżąco publikacji na stronach internetowych KE, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrążającej, Urzędu Zamówień Publicznych i innych instytucji, mających związek z wykonywaniem usług objętych zamówieniem;  
c) monitorowanie i stosowanie się na bieżąco do wszelkich zmian dotyczących przepisów, zasad, wytycznych i dokumentów związanych z realizacją Projektu, oraz bezzwłoczne przekazywanie Zamawiającemu, w formie pisemnej, niezbędnych informacji, opinii i dokumentów dotyczących tych zmian, a także wprowadzanie na bieżąco stosownych zmian do przygotowywanych raportów i innych dokumentów. 
Materiały i informacje niezbędne do wykonania ww. opracowań będą przekazane przez Zamawiającego w terminie i formie ustalonej wspólnie przez Strony.  
Zamawiający w ciągu 14 dni kalendarzowych dokona oceny przekazanych przez Wykonawcę opracowań i zaakceptuje je lub zgłosi uwagi. Wykonawca rozpatrzy zgłoszone przez Zamawiającego uwagi w terminie 7 dni kalendarzowych.  
Wszelkie prace powinny być wykonywane w terminach i zakresach wynikających                              z przepisów i wytycznych dla Beneficjentów POIiŚ oraz zapisów zawartych w umowie o dofinansowanie, przy uwzględnieniu interesu Beneficjenta.  
Wykonawca rozpatrzy i uwzględni uwagi zgłoszone przez Zamawiającego dotrzymując nałożonych terminów.  

2. Raporty  
Dostarczane przez Wykonawcę raporty winny spełniać wymagania określone przez procedury i wytyczne dotyczące Funduszu Spójności. Forma i treść Raportów będzie uzgodniona z Zamawiającym. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zaaprobowania szczegółową formę i zawartość Raportów, uwzględniając wymagania i wytyczne dot. Funduszu Spójności, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia kontraktu. W przypadku wprowadzenia przez Instytucje Nadrzędne obligatoryjnego oprogramowania np. do prowadzenia raportów lub sprawozdań Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji zgodnie z tym oprogramowaniem. W związku z tym Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie.  
Zakres raportów oraz sposób prezentacji danych może ulec zmianie na wniosek Zamawiającego.  
Wszystkie raporty podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  
Wykonawca będzie składał następujące Raporty:  
Raport Wstępny,  
Raporty kwartalne,  
Raporty „ad-hoc”,  
Raport Zakończenia.  
 
Każdy z wymienionych raportów (za wyjątkiem raportu „ad-hoc”) winien zawierać Wstęp zawierający ogólne informacje o Kontraktach na Roboty i Usługi. Należy w niej przedstawić jednostki zaangażowane w realizację Projektu i biorące udział w jego zarządzaniu, kluczowe daty realizacji Kontraktów na Roboty i  Usługi oraz krótki opis każdego Kontraktu. 
 
2.1. Wymagania odnośnie Raportów  
 
- Raport Wstępny  
Raport Wstępny powinien być „Raportem Otwarcia" i powinien składać się z:  (oprócz I części - ogólnej)  
a. Część I – Ogólna oprócz wstępu, opisanego powyżej powinna m.in. zawierać analizę ryzyka.  
b. Część II – Umowa na Pomoc techniczną w ramach Projektu „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Tczewie o sekcję wytwarzania kompostu i polepszaczy glebowych z odpadów ulegających biodegradacji wraz z rozbudową punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych”, będąca opisem działań własnych Wykonawcy z wyszczególnieniem zakresu usług Pomocy technicznej tj., wykonanymi pracami wstępnymi, harmonogramem usług (plan pracy), informacjami o mobilizacji Zespołu Pomocy technicznej w tym personelu wspomagającego, oraz opisem zadań na najbliższy okres działania. Część II będzie zawierała także Procedury wraz z opisem lub diagramem czynności, wyszczególniać będzie osoby biorące udział w wykonywanych czynnościach, określać rolę, jaką pełnią te osoby wraz z przypisaniem uprawnień i obowiązków;  
c. Część III – Opis podjętych działań będący opisem działań Wykonawcy związanych bezpośrednio z pomocą w realizacji i zarządzaniu Projektem.                     
Powinna ona zawierać m.in. analizę dokumentacji Projektu udostępnionej przez Zamawiającego, harmonogramów, programów i planów płatności, polis ubezpieczeniowych i gwarancji, opinię co do ewentualnie zaproponowanych przez Wykonawcę robót zmian, analizę prowadzonych rozliczeń i przepływów finansowych, księgowości Projektu. Wszelkie analizy i opinie muszą kończyć się konkretnymi wnioskami i zaleceniami dla Zamawiającego.  
d. Część IV – Podsumowanie i załączniki będące prezentacją stanu realizowanych przez Pomoc Techniczną usług oraz stanu robót i usług prowadzonych w ramach Projektu.  
 
- Raporty kwartalne 
Raporty kwartalne opisujące postęp realizacji zadań objętych Umową na Pomoc techniczną  oraz postęp realizacji zadań objętych Kontraktami na Roboty i Usługi. Raporty powinny zawierać co najmniej: 
a. podsumowanie prac wykonanych przez Pomoc techniczną  
b. prezentację rzeczowego i finansowego stanu zaawansowania Kontraktu na Pomoc techniczną oraz Kontraktów na Roboty oraz Usługi wraz z prognozą zapotrzebowania na środki obejmującą cały czas trwania Projektu,  
c. opinię ws. dotychczasowych postępów i ewentualnych zagrożeń dla prawidłowej realizacji poszczególnych Kontraktów jak i całego Projektu w oparciu o obowiązujące harmonogramy (analiza ryzyka) wraz z wykazem sporządzonych opracowań, i innych dokumentów,  
d. informacje na temat stosowanych na Projekcie instrukcji/procedur/regulaminów. 
 
- Raporty „ad-hoc”  
Wykonawca przygotuje raporty niezwłocznie, gdy wystąpi taka konieczność lub na życzenie Zamawiającego w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia powzięcia przez Wykonawcę informacji o potrzebie sporządzenia raportu i/lub konieczności zmiany/powstania zagrożenia dla Projektu - raport informujący o konieczności zmian/zagrożeniach jakie wystąpiły w trakcie realizacji projektu. Taki raport będzie wymagany, kiedy wystąpią istotne zmiany w dokumentacji projektowej w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane oraz w każdej sytuacji stanowiącej zagrożenie dla prawidłowej realizacji i rozliczenia Projektu. Raport „ad-hoc” powinien zawierać:  
	jednoznaczny opis zaistniałej sytuacji wraz ze wskazaniem przyczyn zmian/zagrożeń,  
	opis potencjalnych konsekwencji dla prawidłowej realizacji Projektu,                         w szczególności co, do założonego efektu rzeczowego i ekologicznego oraz ewentualnych kosztów,  
	propozycje podjęcia działań zmierzających do uniknięcia bądź minimalizacji ryzyk wraz z projekcją ich skutków dla prawidłowej realizacji Projektu. 


- Raport Zakończenia  
Raport Zakończenia przedstawiany po zakończeniu usługi Pomocy technicznej.  
Raport ten powinien zawierać w szczególności:  
	pełny opis realizacji zadań wynikających z Umowy na Pomoc techniczną                        i zestawienie wyników wszystkich raportów pośrednich,  

analizę wszystkich napotkanych problemów technicznych, finansowych,                                   i innych oraz podejmowanych działań naprawczych,  
	ocenę stopnia osiągnięcia założonych rezultatów,  
ostateczne rozliczenie finansowe Projektu,  
informację o środkach promocyjnych,  
opis zgodności prac z decyzją o przyznaniu pomocy.  
 
2.2. Przedkładanie i zatwierdzanie raportów postępu  
Raporty będą:  
a) składane w formacie A4, drukowane wraz z odpowiednimi nagłówkami i stopkami, trwale spięte a strony raportu ponumerowane. Rysunki i harmonogramy sporządzane w formacie A3 lub większym będą złożone do formatu A4 w celu włączenia ich do raportu.  
b) Raporty będą sporządzone w języku polskim i zostaną doręczone Zamawiającemu:  
- raporty do zatwierdzenia: w 2 egzemplarzu w wersji papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na płycie CD lub innych nośnikach elektronicznych uzgodnionych z Zamawiającym  
c) Zawierały spis dołączonych załączników.  
Zamawiający może wyznaczyć inny sposób przedkładania raportów w uzgodnieniu z Wykonawcą. 
 
2.3. Terminy przedkładania Raportów  
Raporty Wykonawca składa w siedzibie Zamawiającego.  
a. Raport Wstępny przekazywany jednorazowo przez Wykonawcę do Zamawiającego w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty podpisania Umowy na Usługę Pomocy technicznej. Raport ten nie stanowi podstawy do płatności dla Wykonawcy.  
b. Raport kwartalny przedkładane do 10 dnia miesiąca (kalendarzowego) następującego po kwartale, którego dotyczy (pierwszy raport kwartalny będzie obejmował okres uzupełniający dni od daty podpisania umowy do pełnego miesiąca + jeden pełny kwartał)  i zawierać opis wszelkich prowadzonych w danym okresie sprawozdawczym działań.  Zaakceptowane przez Zamawiającego raporty będą stanowiły podstawę do dokonania płatności dla Wykonawcy.
c. Raport „ad-hoc” – niezwłocznie, gdy wystąpi taka konieczność lub na życzenie Zamawiającego. Raport „ad-hoc” powinien być przekazany Zamawiającemu                             w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia powzięcia przez Wykonawcę informacji o potrzebie sporządzenia raportu.  

Inne obowiązujące terminy:  
a) Zamawiający, w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania każdego z ww. Raportu, powiadomi Wykonawcę o jego przyjęciu lub odrzuceniu, z podaniem przyczyn jego odrzucenia.  
b) Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do Raportów, o których mowa powyżej w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania, Raporty te będą uważane za zatwierdzone przez Zamawiającego.  
c) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędów lub uwag w raportach,                   o których mowa wyżej Wykonawca zobowiązany jest je usunąć w terminie do 7 dni                  kalendarzowych od daty powiadomienia o nich przez Zamawiającego

e. Raport Zakończenia przekazywany do akceptacji Zamawiającego w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty od daty zakończenia świadczenia usługi.  
 
3. Monitoring i ocena  
Monitoring świadczenia usług przez Wykonawcę będzie prowadzony przez Zamawiającego.                     Do monitorowania uprawnione są również jednostki uczestniczące w finansowaniu                   i kontroli wydatkowania środków. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wszelkich informacji koniecznych pracownikom Zamawiającego do monitorowania świadczenia usług przez Wykonawcę. Postęp będzie monitorowany również na podstawie przedkładanych przez Wykonawcę raportów, o których mowa w OPZ.  
 
4. Personel  
Wykonawca dla wypełnienia warunków umowy musi zapewnić odpowiednie usługi tłumacza w celu efektywnej realizacji umowy (w przypadku osób nie posługujących się językiem polskim). 
Koszty operacyjne i wynagrodzenie całego personelu muszą być zawarte w cenie oferty.  
Podczas nieobecności jakiegokolwiek eksperta, wynikającej z okresu wakacyjnego lub choroby, Wykonawca ma zapewnić zastępstwo krótkoterminowe, na cały okres założonej pracy eksperta dla uniknięcia opóźnień w realizacji robót. Takie zastępstwo będzie zaproponowane uprzednio na piśmie wraz z CV do zaaprobowania przez Zamawiającego, zgodnie z warunkami Umowy.  
 
4.1. Personel Wykonawcy  
Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań winien zapewnić wysoko wykwalifikowany personel. Za prawidłowy dobór potrzebnego personelu odpowiedzialny jest Wykonawca. Wykonawca ustanowi zespół ekspertów posiadających wymagane kwalifikacje doświadczenie, zdolnych do prowadzenia powierzonych czynności i uprawnionych do pełnienia przewidzianych dla nich funkcji.  Biorąc pod uwagę powyższe Wykonawca powinien ocenić swoje ogólne potrzeby i zatrudnić zespół wystarczający na wykonanie wszystkich obowiązków wymienionych w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia. 
Jeżeli Wykonawca uzna za konieczne lub stosowne zaangażowanie dodatkowych ekspertów może to uczynić, bez konieczności wykazywania ich doświadczenia i kwalifikacji. Koszty związane z zatrudnieniem dodatkowych ekspertów ponosi Wykonawca.  

4.2. Personel wspierający  
Wykonawca ma obowiązek zapewnić swoim ekspertom personel wspierający, który będzie dostępny dla Pomocy technicznej, a który uzna za niezbędny dla prawidłowej realizacji kontraktu tj. do właściwego wdrożenia zadań i usługi Wykonawcy. Personel wspierający powinien posiadać wykształcenie i doświadczenie odpowiednie do pełnionych funkcji oraz porównywalne do pracowników Zespołu Pomocy Technicznej. Uznaje się, że koszt usług personelu wspierającego został uwzględniony przez Wykonawcę w cenie oferty. 


5. Wsparcie Zamawiającego dla Pomocy technicznej.  
Zamawiający przekaże Wykonawcy na jego prośbę wszystkie niezbędne dokumenty.  Zamawiający udzieli pomocy we wszystkich sprawach formalnych tam gdzie udział Zamawiającego będzie wymagany przez obowiązujące przepisy oraz udzieli według potrzeb koniecznych upoważnień Wykonawcy.  
 
6. Logistyka i rozkład w czasie.  
Usługa Pomocy technicznej realizowana będzie od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r.  
Wykonawca zagwarantuje dla swego personelu w ramach oferowanej ceny ofertowej następujące pozycje:  
- koszty administracyjne zatrudnienia osób wykonujących zamówienie, koszty związane z dojazdem do pracy tak w Polsce jak i do/z kraju macierzystego, zakwaterowanie, diety, urlop, ubezpieczenie medyczne i inne wydatki związane z zatrudnieniem osób wykonujących zamówienie,  
- inne świadczenia wynikające z przepisów i wykonywanych obowiązków.  
Wykonawca jest zobowiązany do ciągłego świadczenia usług w trakcie realizacji Projektu. W tym celu musi dysponować właściwym wyposażeniem tj. sprzętem biurowym, komputerowym i telekomunikacyjnym zapewniającym zespołowi Wykonawcy dostęp do linii telefonicznych, faksu, Internetu.  
Wykonawca musi włączyć w zakres swoich obowiązków krótkoterminowe wyjazdy wynikające ze spotkań i uzgodnień prowadzonych przez Zamawiającego np. z IP, IŻ, IW lub narad w siedzibie Zamawiającego. Wyjazdy będą się odbywały na koszt Wykonawcy. Należy przyjąć, że w ciągu realizacji usługi odbędą się dwa jednodniowe wyjazdy.  
Na zakończenie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wyznaczy ze swojego zespołu osobę do kontaktu, która będzie w okresie gwarancyjnym pozostawać do dyspozycji Zamawiającego i będzie miała za zadanie m.in. udział w konsultacjach, przygotowanie wzoru wniosku o płatność końcową oraz ewentualne uzupełnienia/korekty dokumentacji wytworzonej w ramach realizacji niniejszego zamówienia. Koszty powyższych czynności nie będą stanowić podstaw do naliczania na rzecz Wykonawcy płatności dodatkowych ponad zapisaną w umowie wartość zlecenia.

 
7. Wymagania dotyczące promocji.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za informowanie wszystkich zaangażowanych stron o tym, że wszystkie działania podjęte w ramach Projektu są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. We wszystkich publikacjach, dokumentach związanych z Projektem Wykonawca musi w jasny sposób, podkreślać rolę Unii Europejskiej we współfinansowaniu przedsięwzięcia oraz przedstawiać logo UE. 

