
ZŃącznlkNr 2.
do Regulaminu tworzenia i gospodarowania środkami
funduszu remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej
,,Zatoka" w Braniewie

TRyn UDzIELANIA zLECEŃ, NADZoRowANIA 1 RułLICZANIA RoBÓT BUDowLANycH

1. Roboty budowlane ujawnione w trakcie przeglądow i kontroli okresowych przeprowadzanych
zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane oraz w wyniku zdarzęń w ciągu roku podlegają

ocenie, co do technologii zakresu i kosztów przezZarząd Społdzielni. W przypadku, gdy zakres

remontu wymaga opracowanla szczęgołowej dokumentacji lub ekspertyzy następuje zlecenie
takiego opracowania.

2. Opracowanie odpowiedniej do wykonania robót budowlanych dokumentacji oraz załatwienie

stosownych uzgodnień i pozwoleń należy do obowiązkuZarządu Spółdzielni.

3. Zarząd Społdzielni dokonuje wyceny poszczególnych robót budowlanych oraz przygotowuje

warunki do złożenia oferly w postępowaniu przetargowym zmierzające do wyboru
wykonawców.

4. Po dokonaniu wyboru wykonawcó$, $, trybie określonym w Zńączniku Nr 1 do Regulaminu
tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego Zarząd Społdzielni udziela
wyłonionemu wykonawcy zlecenia i zalyiera z nim umo\vę,

5. Realizację robót budowlanych nadzoruje Zarząd zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zarząd
realizuje swoje obowiązki równiez poprzez zlecenie nadzoru nad pracami tego wymagającymi
osobie fizycznej posiadającej uprawnienia do wykonylł,ania samodzielnych funkcji
w budownictwie,

6. Podstawą zapłaty za wykonane roboty budowlane jest faktura wystawiona przęz wykonawcę,
Warunki oraz terminy płatności określone są w umowie lub zleceniu na wykonanie robót

budowlanych. Jeżeli roboty roz|iczanę są według kosztorysu powykonawczego wykonawca
składa kosztorys wtaz z protokołem odbioru robót do weryirkacji w Dziale GZM. Na podstawie

zweryfikowanego kosztorysu i z uwzględnieniem ustaleń komisji odbioru robót wykonawca
składa fakturę ostateczną lub częściową.

7. Złożony przez Wykonawcę komplet dokumentów tj. taktura, protokół odbioru i zweryfikowany
kosztorys powykonawczy (lub inny w przypadku robót ryczałtowych) podlega zatwierdzeniu
pod względem merytorycznym przęz inspektora nadzoru. Tu dokonuje się odpowiednio
zatrzymań z tltułu rękojmi zgodnie z umową,

8. Faktura zostaje uregulowana w terminie określonym w umowie lub zleceniu po sprawdzeniu
pod względem rachunkowym i po zatwierdzeniu pIzez Głównego Księgowego i człoŃa
Zarządu.
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Załącznik n*r 2, do Regulalninu tworzęnia i gospodarowania środkami funduszu ręmontowego SM ,,Zatoka" w Braniewie.
Uchivała Rady N adzorĆzejNr .,,.../2020 z ditaZs majaż02Or.
Tryb udzielania zlecęń, nadzorowania i rozliczania robót budowlanych w SM Zatoka w Braniewie, 
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