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Przedsiębiorstwo SJ Construction świadczy fachowe usługi z zakresu prowadzenia projektów inwestycyjnych. 

Zarządzamy dużymi projektami infrastrukturalnymi na poziomie ogólnokrajowym, jak również projektami 

realizowanymi na poziomie lokalnym. Nadzorowane przez nas projekty finansowane są ze środków krajowych, 

środków pomocowych Unii Europejskiej oraz ze środków inwestorów prywatnych. Inwestycje prowadzimy 

zgodnie z polskim prawem budowalnym i procedurami FIDIC. 

Przygotowanie inwestycji 

Przygotowując realizację inwestycji wykonujemy zazwyczaj następujące fazy: 

1. Analiza przedłożonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 

2. Zapoznanie się z harmonogramem rzeczowo – finansowym realizacji przedsięwzięcia 

3. Weryfikacja dokumentacji przedłożonej przez Wykonawcę robót. Analiza zgodności dokumentacji 

Wykonawcy z dokumentacją Projektu budowalnego Zamawiającego oraz pod kątem jej zgodności i 

kompletności z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. 

W zależności od stopnia zaawansowania projektu, wykonujemy również: 

1. Koncepcje programowo – przestrzenne 

2. Studia wykonalności 

3. Analizy ekonomiczno – finansowe opłacalności realizacji projektu 

4. Sporządzamy harmonogramy rzeczowo – finansowe realizacji inwestycji 

5. Sporządzamy dokumentację budowlano – wykonawczą 

6. Kosztorysy inwestorskie 

7. Organizujemy uzyskanie niezbędnych decyzji  

oraz pozwoleń urzędowych realizacji inwestycji 

8. Przygotowanie materiałów przetargowych i  

organizacja postępowania przetargowego 
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Realizacja inwestycji 

Przejmując rolę Inżyniera kontraktu dla realizacji inwestycji wykonujemy: 

 1. Kompleksowy nadzór inwestorski tzn. 

zabezpieczamy kierowników robót 

branżowych w wymaganych 

specjalnościach.  

Kontrola wykonania robót zgodnie z 

prawem budowlanym. 

 2. Nadzór terminowy i finansowy 

realizacji inwestycji. Zgodnie z przyjętymi założeniami harmonogramu rzeczowo – finansowego. 

 3. Kontrola / akceptacja materiałów do wbudowania. 

 4. Bieżąca kontrola jakości wykonania robót. Odbiory robót ulegających zakryciu. 

 5. Akceptacja zmian Wykonawcy w stosunku do przyjętych założeń projektów budowlanych i 

wykonawczych. 

 6. Odbiory etapów robót uprawniające do wystawiania       

              faktur częściowych przez Wykonawcę. 

 7. Organizacja i prowadzenie rad budowy z udziałem   

             przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy / ów. 

 8. Prowadzenie narad technicznych z Wykonawcą oraz    

             podwykonawcami. W razie konieczności pomoc w     

             organizacji prac na budowie. 

 9. Raportowanie z postępu robót oraz przeprowadzanych   

             narad dla Inwestora. W razie potrzeby raportowanie   

             do instytucji finansującej projekt. 

 10. Kontrola zgodności dostaw i gwarancji na urządzenia zgodnie z wymaganiami umowy Zamawiający – 

Wykonawca. 

 11. Bieżąca kontrola obiegu dokumentacji. 

 12. Sprawowanie nadzoru nad testami oraz rozruchem. 

 13. Akceptacja prób i odbiorów dla oddania instalacji do użytkowania. 

 14. Akceptacja dokumentacji powykonawczej i  jej zgodności z projektem, dla możliwości złożenia 

kompletu prawidłowych dokumentów do wniosku pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

 15. Zatwierdzanie raportów od Wykonawcy. 

 16. Bieżąca kontrola przepływów pieniężnych oraz poprawności wystawiania faktur tzn. zgodnie z 

założeniami harmonogramu rzeczowo – finansowego. 

 17. Ścisła współpraca z Inwestorem w zakresie informowania o występujących problemach, opóźnieniach 

robót i proponowanych działaniach naprawczych dla ich wyeliminowania. 

 18. Inne nieujęte aspekty, które wiążą się z funkcją Inżyniera kontraktu i zapewniają prawidłowe 

zakończenie inwestycji ( np. współpraca z organami terenowymi itd. ). 

Gwarancja 

Przygotowując ekonomiczno – formalno – prawnie inwestycje oraz biorąc udział w szeroko pojętym 

nadzorze nad prawidłowym jej wykonaniem, przedsiębiorstwo SJ Construction świadczy również usługi 

związane z egzekwowaniem wykonania usterek / napraw / wymian w okresie gwarancyjnym.  
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