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Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi
47-260 POLSKA CEREKIEW
ul. Raciborska 4
tel./faks 0774801460
ZP 341-6 / 03 / 2009

Wykonawcy uczestniczący w
postępowaniu o udzielenie
zamówienia
Dot.: Przetargu nieograniczonego nr ZP 341-6/2009 - „Adaptacja budynku
mieszkalnego na Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi”
W związku z wpłynięciem zapytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, na podst. art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 01.2004r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), poniŜej przedstawiamy ich treść wraz z odpowiedziami
zgodnie z art. 38 ust.2 w/w ustawy.
Pytania:
1. W dalszym ciągu brakuje opisu technicznego do projektu budowlanego, proszę o jego
publikację. Opublikowany opis techniczny do kosztorysu, nie spełnia warunków opisu
technicznego do projektu budowlanego?
2. Z opublikowanych rysunków, w dalszym ciągu nie moŜna wywnioskować jakie zbrojenie ma być
np. dla fundamentów, proszę o publikację tychŜe.
3. Z rysunków konstrukcyjnych wynika, iŜ projektant i sprawdzający nie mają uprawnień
budowlanych do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie np. Projektanta, czy
Zamawiający zdaje sobie sprawę z konsekwencji prawnych tego faktu.. Jedynie osoba, która
„opracowała” projekt legitymuje się numerem uprawnień, lecz te uprawnienia nie pozwalają
na wykonywania projektów, gdyŜ są to uprawnienia jedynie wykonawcze. Proszę o publikację
uprawnień projektantów – konstrukcji. Informuję, iŜ w przypadku wyboru naszej oferty jako
najkorzystniejszej, osoba podejmująca się obowiązków kierownika budowy, będzie musiała
poinformować organa ścigania oraz Izbę InŜynierów o przekroczeniu uprawnień
Odpowiedzi:
Ad.1
Na stronie internetowej www.polskacerekiew.pl w zakładce BIP - przetargi –(nazwa
zamówienia), zamieszczono opis techniczny.
Ad.2
Na stronie internetowej www.polskacerekiew.pl w zakładce BIP - przetargi –(nazwa
zamówienia), zamieszczono uzupełniony rzut fundamentów.
Ad.3
Informuję, Ŝe dokumentacja projektowa na przebudowę i rozbudowę budynku na gminne
Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi przeszła weryfikację organu wydającego pozwolenie na
budowę i wydając decyzję zezwalającą na budowę zatwierdził on równieŜ dokumentację
projektową jako zgodną z obowiązującymi przepisami.
W przypadku podpisania umowy z wykonawcą wraz z przekazaniem mu terenu budowy
zostanie przekazany równieŜ dziennik budowy oraz aktualne pozwolenie na budowę na podstawie
którego realizowana będzie inwestycja w sposób zgodny z Art. 28 ust.1 ustawy z dnia 17 sierpnia
2006- Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2006, nr 156 poz. 1118).
Wójt Gminy
inŜ. Krystyna Helbin
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