Frysztak, dnia 09.04.2019 r.

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
Dotyczy realizacji projektu o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej III Czysta energia
działania 3.1 RPO WP na lata 2014-2020 „Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i
Frysztak” nr wniosku RPPK.03.01.00-18-0006/17

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją w/w projektu przekazuje następujące informacje :
Postępowanie przetargowe podzielone zostało na trzy części obejmujące różnego rodzaju
instalacje z wyszczególnieniem różnych terminów zakończenia prac montażowych , których
Wykonawcą jest firma Sanito.
Po podpisaniu umowy z gminami ( jedna umowa dotycząca obu gmin) w/w Firma
wytypowała ze swej strony koordynatora, który jest odpowiedzialny za organizację dostaw i
montaż urządzeń zgodnie z założeniami projektu, harmonogramem rzeczowo-finansowym
oraz postanowieniami umowy.
Po stronie obu gmin zostali wytypowani pracownicy , którzy są koordynatorami projektu
w zakresie przestrzegania
zgodności montażu instalacji
z ilością i mocami dla
poszczególnych adresów wynikających z zawartych z mieszkańcami umów oraz
prawidłowego rozliczenia wartości poszczególnych instalacji i uczestniczenia w czynnościach
odbiorowych.
W sprawach technicznych odbiorów instalacji ze strony Zamawiającego został
ustanowiony inspektor nadzoru.
Termin montażu wybranych przez mieszkańca instalacji nie jest zależny od
koordynatorów gminnych, lecz od koordynatorów z ramienia firmy SANITO, którzy zlecają
swoim ekipom montażowym rodzaj instalacji, jej moc oraz adres montażu.
Na dzień dzisiejszy zrealizowane została w całości część zamówienia dotycząca montażu
kotłów centralnego ogrzewania oraz pomp ciepła.
Na bieżącą trwa instalacja zestawów solarnych zgodnie z harmonogramem rzeczowo –
finansowym , a w bieżącym miesiącu nastąpi przyspieszenie montażu zestawów
fotowoltaicznych.
Z przyczyn obiektywnych na wniosek Wykonawcy po uzgodnieniu z Urzędem
Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie został zmieniony aneksem do
umowy harmonogram rzeczowo-finansowy oraz termin zakończenia prac I etapu wraz ze
zmianą ilości instalacji do wykonania.
W zakresie montażu instalacji solarnych i fotowoltaicznych w I etapie, wykonawca
zrealizował łącznie 25 instalacji solarnych i 25 instalacji fotowoltaicznych o mocy 3,24 kWw
obu gminach , średnio 12-13 instalacji na każdą z gmin
Na terenie gminy Frysztak do zamontowania w ramach projektu jest 153 instalacji
fotowoltaicznych oraz 247 instalacji solarnych.

W wykazie do montażu instalacji w ramach I etapu wskazano adresy gdzie zamontowano
kotły na biomasę ,a taki dobór został zastosowany zgodnie z pierwotnymi założeniami i nie
miał na celu preferowania jakichkolwiek osób.
Żaden z koordynatorów gminnych nie ma umocowania do nakazania wykonawcy
montażu instalacji pod konkretnym adresem i wskazania, jaki wykonawca ma to realizować,
czynności przydziału ekip montażowych oraz wskazania adresów dokonuje wyłącznie
koordynator z ramienia wykonawcy, który posiada komplet dokumentacji w tym zakresie.
Warunki udziału w projekcie określone zostały przez Instytucję Zarządzającą RPO WP
2014-2020 tj. Urząd Marszałkowski w Rzeszowie, regulamin projektu, dokumenty
aplikacyjne, a przede wszystkim podpisane przez strony umowy udziału w projekcie.
Na dzień dzisiejszy dla instalacji zakończonych i odebranych przygotowywane są
aneksy do umów oraz umowy użyczenia instalacji na okres trwałości projektu ,które należy
podpisać w Urzędzie Gminy Frysztak , po kontakcie telefonicznym ze strony urzędu.
Z deklaracji złożonej przez Prezesa Formy Sanito , na spotkaniu roboczym w dniu
08.04.2019 roku planowany przez zakończenia montażu wszystkich instalacji przez
wykonawcę to koniec maja 2019 roku , natomiast termin wynikający z umowy to
28.06.2019 roku.
Prosimy zatem o cierpliwość.

Z wyrazami szacunku,
WÓJT GMINY FRYSZTAK
JAN ZIARNIK

