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WYTYCZNE DO OPRACOWANIA HARMONOGRAMU REALIZACJI

Wykonawca przekaże Harmonogram Realizacji (HR) wraz z Ofertą. 
HR zostanie opracowany zgodnie z poniższymi wymaganiami.
Oczekiwany  przez  Zamawiającego  termin  Przekazania  do  eksploatacji  został  wskazany
w  §3  Umowy.  Wykonawca  uwzględni  założenie  na  potrzeby  sporządzenia  tego
Harmonogramu, że podpisanie umowy nastąpi w dniu …………………. .
Harmonogram Realizacji Umowy przygotowywany przez Wykonawcę będzie:

1. zaprezentowany w formie wykresu Gantt’a z pokazanymi połączeniami identyfikującymi 
i ilustrującymi główne ścieżki logiczne projektu,

2. zawierał  wszystkie  Etapy  Realizacji  i  ich  terminy  zgodnie  z  HRF  (w  tym  zawierał:
kluczowe Etapy Realizacji wymagane przez Zamawiającego i Etapy Realizacji dodane
przez Wykonawcę),

3. uwzględniał wymagania Zamawiającego w zakresie struktury,
4. opracowany  w  formie  umożliwiającej  jego  rozbudowę  i  uszczegóławianie  w  trakcie

realizacji  umowy, w ujęciu co najmniej tygodniowym, począwszy od chwili  podpisania
Umowy,  aż  do  momentu  Przekazania  do  Eksploatacji  poprzedzonego  wykonaniem
Pomiarów wstępnych, 

5. sporządzony w programie Microsoft Project w wersji edytowalnej i w formacie PDF oraz
w postaci wydruku,

Kalendarz harmonogramu w programie powinien być ustawiony jako praca od poniedziałku
do piątku z uwzględnieniem następujących dni wolnych: Nowy Rok, Trzech Króli, Wielkanoc
(niedziela i  poniedziałek wielkanocny),  1 i  3 maja, Boże Ciało,  Święto Wojska Polskiego  
i Wniebowzięcie NMP (15 sierpnia), Wszystkich Świętych (1 listopada), Dzień Niepodległości
(11 listopada), Boże Narodzenie (pierwszy i drugi dzień świąt).

W pionie harmonogram powinien być podzielony na sekcje w celu pokazania przebiegu:
1. podpisania Umowy,
2. organizacji  przedsięwzięcia  i  prac przygotowawczych  (w tym co najmniej:  przejęcie i

przygotowanie  terenu  budowy,  przekazanie  szczegółowego  harmonogramu,
przekazanie  informacji  do  Zamawiającego  odnośnie  zapotrzebowania  na  media  dla
potrzeb budowy), 

3. wykonania dokumentacji jakościowej (w tym co najmniej: projektów  powykonawczych,
dokumentacji  techniczno-ruchowej,  instrukcji  eksploatacji,  wytycznych  do
przeprowadzenia pomiarów gwarancyjnych)

4. produkcji,
5. dostaw,
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6. prac budowlanych,
7. prac montażowych,
8. szkolenia personelu,
9. rozruchu, ruchu regulacyjnego, przekazania do użytkowania i przejęcia do eksploatacji,

Terminy  wskazane  w HR będą skorelowane  z  harmonogramem rzeczowo -  finansowym
(HRF) Terminy HR nie będą naruszały,  zmieniały  harmonogramu rzeczowo-finansowego
(HRF).

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie logiki połączeń.

Zamawiający ma prawo w trakcie trwania Umowy wymagać od Wykonawcy przygotowania
szczegółowych informacji, harmonogramu odnośnie każdej pozycji wskazanej w HR i HRF, a
Wykonawca będzie do tego zobowiązany. 

W  przypadku  stwierdzenia  przez  dowolną  ze  Stron  opóźnienia  w  realizacji  Umowy  
(w  szczególności  w  zakresie  opóźnienia  w  wykonaniu  czynności  leżącej  na  ścieżce
krytycznej), Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu Plan naprawczy
(opis działań jakie należy podjąć, aby nadrobić istniejące opóźnienie) wraz z wyjaśnieniem
powodów opóźnienia terminów realizacji poszczególnych pozycji HR. 
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