URZĄD MIASTA OLSZTYNA
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH

Olsztyn, dnia

07.2020r.

Nr. sprawy: IM.7013.11.2020
Nr dokumentu: 75276.07.2020-W

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 7 lipca 2020 roku,
doręczony w dniu 9 lipca 2020 roku, w przedmiocie realizacji zadania pn. „Modernizacja kanalizacji
deszczowej przy ul. Kasprowicza - zagospodarowanie terenu” (ogłoszenie nr 5333039-N-2020 z dnia
21 kwietnia 2020 roku, umowa nr 73/06/2020/211/02), w załączeniu przedkładam kopie dokumentów,
wymienionych w pkt 1-4 przesłanego pisma, to jest:
1. podpisany protokół przekazania placu budowy z dnia 26.06.2020 r.
2. brak protokołu - nie przekazano materiałów do wbudowania
3. podpisana przez wykonawcę karta gwarancyjna
4. podpisane oświadczenie Kierownika Budowy o podjęciu obowiązków z dnia
22.06.2020 r.
W zakresie żądania do złożenia wyjaśnień, dotyczących rozbieżności ceny oferty pomiędzy
dokonaną przez Zamawiającego poprawką oczywistych omyłek rachunkowych w ofercie Wykonawcy
(pkt 5 wniosku), wskazuję, że nie jest to informacja publiczna w rozumieniu ustawy z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (dalej także: u.d.i.p.).
Uzasadniając powyższe, wyjaśniam, że pojęcie "informacji publicznej" odnosi się wyłącznie
do sfery "faktów" dotyczących spraw publicznych. Wnioskiem informacyjnym może być zatem
objęte pytanie o określone fakty lub o stan określonych zjawisk. W wyroku z dnia 10 grudnia 2019
roku, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, sygn. akt: II SAB/Wa 557/19, podniósł, że
’’Wyraźnie jednak podkreślić należy, że nie stanowią informacji publicznej wszelkiego rodzaju wyja
śnienia, objaśnienia czy tłumaczenia kwestii związanych z daną informacją publiczną. Informacji
takiej nie stanowi również stan świadomości podmiotu (osoby piastującej określoną funkcję) w za
kresie faktów. Nie jest możliwe udostępnienie informacji, które dotyczą samej abstrakcyjnej wiedzy
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(świadomości) o pewnych zdarzeniach mających lab niemcijących miejsca. Udostępnieniu podlega bo
wiem sama informacja, stanowiąca obiektywnie istniejący fakt, a nie przyczyny, dla których dema in
formacja ma określoną treść. O ile zatem informacją publiczną może być treść określonego dokumentu
czy samo zachowanie wpływające na sferę publiczną, to w trybie przepisów u.d.i.p. nie można już do
magać się wyrażenia opinii na dany temat, przeprowadzenia oceny lub dokonania wyjaśnienia (inter
pretacji) danego dokumentu czy też zdarzenia (zachowania). Informacja publiczna nie jest bowiem in
formacją abstrakcyjną (por. wyrok NSA z dnia 19 września 2007 r. o sygn. akt IOSK1922/06) ”.

Z poważaniem
Dyrektor\
Krzyszlofmieciński

°R
MrzysztohśimecińsM

Załączniki:
1. kopia protokołu przekazania placu budowy z dnia 26.06.2020 r.
2. brak protokołu - nie przekazano materiałów do wbudowania
3. kopia karta gwarancyjna
4. kopia oświadczenia Kierownika Budowy o podjęciu obowiązków z dnia 22.06.2020 r.

Otrzymują:
i^Wydział Organizacji i Kadr wm.
A/a.

PROTOKÓŁ
Wprowadzenia wykonawcy na plac budowy (przekazania terenu pod budowę)
W dniu 26.06.2020 przekazano Wykonawcy robót:
Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych
10-408 Olsztyn, ul. Lubelska 37
reprezentowanemu przez:

i Melioracyjnych PEKUM Sp. z

o.o.

1.
2.
71 li a rir-
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4.
plac budowy pod realizację:
„Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Kasprowicza - zagospodarowanie terenu” - umowa
nr 73/06/2020/211/02 z 22.06.2020
Termin wykonania robót zgodnie z umową ustalono:
rozpoczęcie; Jó.06.2020
zakończeni ej^Cj. 0.2020,
uwagi:
'Zo.
1)

Przed rozpoczęciem robót umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną budowy oraz ogłoszenie o
BIOZ
W okresie realizacji budowy, Wykonawca jest bezpośrednio odpowiedzialny za zachowania przestrzegania przepisów BHP
i P-poż. na budowie, należyte zabezpieczenie budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.
Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z przekazaną dokumentacją techniczną (zgodnie z pozwoleniem na
budowę, projektem technicznym, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, kosztorysami i umową.)

2)
3)
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WYKONAWCA ROBÓT:

PRZEKAZUJĄCY:
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Olsztyn, dn. 22.06.2020r.
Urząd Miasta Olsztyn
Plac Jana Pawia II1
10-101 Olsztyn
OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany
zamieszkały
oświadczam,
że zgodnie z art. 41 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm),
przyjmuję obowiązki kierownika budowy, oraz że sporządziłem plan bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia dla realizacji obiektu budowlanego:
„Przebudowa kolektora deszczowego k-45.1 z odwodnieniem i zabezpieczeniem terenu - ul.
Kasprowicza w Olsztynie”.
Dz. Nr 2,18 Obręb 28
dla inwestora Urząd Miasta Olsztyn, Plac Jana Pawia II1,10-101 Olsztyn
Zgodnie: (niepotrzebne skreślić)

N------ z decyzjąnr-

,z dnia,

2z

ze zgłoszeniem-budowy, o której mowa-w-art-. 29 ust. 1 piet la, 2b i 19a,
•w
organowidniu..... .
dla inwestora ....
Jednocześnie oświadczam, że znane mi są obowiązki i uprawnienia kierownika budowy
określone w art. 21a, 22, 23 i 24 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2018 r., poz. 1202 ze zm), przepisy obowiązujące przy wykonywaniu robót budowlanych i
rozbiórkowych oraz rygory dotyczące odpowiedzialności karnej i zawodowej przewidziane w art.
90, 91, 92 i 93 ww. ustawy.
Wzał.:

1/ kopia zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorząd,
2/ kopia uprawnień budowlanych.
l.r- >f

(teł. budo.

'wodowego,

Warszawa, 2009-03-

GŁÓWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
DOA/ENN/600/2087/09
AMR

ZAŚWIADCZENIE
na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) oraz art. 88 a pkt 3 lit. „a” ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.T T. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) zaświadcza się, że

uprawniony na mocy decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 19 listopada 1999 roku znak: GPBK.II,7342/267/99
Nr ewid. uprawnień 65/99/OL
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń
został wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSÓB POSIADAJĄCYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycji

Oplata skarbowa zgodnie z ustawą z dn. lć listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz- 1635 z późn. zm.),
w kwocie 17 zł została wpłacona w dniu 10.03.2009 r. na rachunek bankowy Unędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
nr: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038, zgodnie z pokwitowaniem pozostającym w aktach sprawy.
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WARMIŃSKO-MAZURSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
w Olsztynie
10-575 OLSZTYN
Al. Mar. J. Piłsudskiego 7/9

Olsztyn, 19 listopada 1999 r.

GPBK.II.7342/267/99

DECYZJA
Na podstawie artI3 ustl pkt 2 i art14 ustl pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca
1994 r. Prawo budowlane SDz.U. z 1994 r. Nr 89, poz.414 z późn. zmian./ oraz § 9 ustl
rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie IDz. U. z 1995 r. Nr 8
poz.38/, dokumentów stwierdzających posiadanie wymaganego przygotowania zawodowego
i pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane
Pan
-i*
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewiiŁ
'

DO KIEROWANIA ROBOTAMI BimOWLAjmC
BEZ OGRANICZEŃ
■
'
W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego.
%

Otrzymuje:
i.

fil*

2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a
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Adres: 10-532 Olsztyn. Plac Konsulatu Polskiego 1 e-mail: wam@piib.org.pl VArvy.wam.Diib.org.pl Regon:?Sl9499957 NIF:739-33-2ćIfifln
Telefony:
Dyrektor biura (089) 523 76 40,
ewidencja członków te!./fax (089) 527 72 02,
uprawnienia budowlane (089) 522 29 95 '

Olsztyn, dnia 21.06.2010 r.

Pan

WAM/OKK/U/61? /2010

Odpowiadając na pismo z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie interpretacji uprawnień
budowlanych uprzejmie informuję, że zakres uprawnień budowlanych należy oceniać
indywidualnie, zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu, uwzględniając przepisy stanowiące
podstawę ich nadania.
Inia
Zatem, posiadane przez Pana uprawnienia budowlane
19 listopada 1999 roku nadane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 ze zm.) i rozporządzenia MGPiB z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 1995 r. Nr 8, poz. 38 ) - uprawniają do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i obejmują zakres określony
obowiązującymi wówczas przepisami łącznie z ich regulacjami prawnymi.
Wobec powyższego, zgodnie z § 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 19 lipca 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2002 r. Nr 134 poz. 1130/ - posiadane
owią podstawę do kierowania robotami
przez Pana uprawnienia budowlane
budowlanymi w zakresie obiektów objętych specjalnością konstrukcyjno-budowlaną,
w tym : dróg, mostów, obiektów budowlanych gospodarki wodnej i innych wymienionych
w tym przepisie.
/
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Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

Pan

numerze ewidencyjnym

adres zamieszkani;
jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2021-01-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-16 roku przez:
Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 IMr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod wzglądem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

bs jest pragd Iowy

- wzór Karta gwarancyjna nr
120....
określająca uprawnienia Zamawiającego
z tytułu gwarancji i rękojmi
I. Przedmiot karty gwarancyjnej:
Roboty zrealizowane na podstawie umowy nr

z dnia

II. Nazwa obiektu:

IM. Lokalizacja - miejscowość:

IV. Charakterystyka obiektu - elementy przedmiotu gwarancji:
Gwarancja obejmuje roboty budowlane wykonane w ramach zadania pn.: ..I
wykonane na podstawie złożonej oferty w zamówieniu publicznym w trybie
z dnia ........
w zakresie zgodnym z umową jak w punkcie I niniejszej karty
gwarancyjnej.
V. Data odbioru końcowego wykonanych robót:

20.... r.

VI. Oświadczenie Wykonawcy:
Wykonawca oświadcza, że:
1) roboty objęte niniejszą kartą gwarancyjną został wykonany zgodnie z umową nr...................................
z dnia
, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,
2) stworzył konieczne podstawy formalno - prawne oraz warunki organizacyjne i techniczne, niezbędne do
należytego wypełnienia warunków gwarancji w całym jej okresie.
VII. Obowiązki Wykonawcy:
Niezależnie od zobowiązań wynikających z podpisanej umowy Wykonawca zobowiązuje się:
1. do nieodpłatnego usunięcia wad zgłoszonych przez Zamawiającego lub upoważnionego przedstawiciela
Użytkownika w okresie trwania gwarancji w następujących terminach:
- wad uciążliwych - w trybie natychmiastowym po ich zgłoszeniu, a jeżeli usunięcie wady z obiektywnych
względów technicznych nie jest możliwe w tym trybie, to niezwłocznie po ustąpieniu przeszkody, nie dłużej
jednak niż w terminie do 3 dni od przyjęcia zgłoszenia,
- w pozostałych przypadkach - w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia, jeżeli strony nie uzgodniły innego
terminu, w czasie uzgodnionym z upoważnionym przedstawicielem Użytkownika.
2. do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca wady w terminie nie dłuższym niż 12 godzin od otrzymania
zgłoszenia,
3. do nieodpłatnego usunięcia wszystkich wad w przypadku, gdy wada elementu obiektu o dłuższym
okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu obiektu dla którego okres gwarancji już upłynął,
4. do ścisłego współdziałania z upoważnionym przedstawicielem Użytkownika w przypadku usuwania wad
w czynnym obiekcie lub jego części w celu zminimalizowania ograniczeń i uciążliwości związanych
z wykonywanymi
pracami,
szczególności:
a
w
- uzgadniania i ścisłego przestrzegania terminów, zakresów i sposobów przygotowania i prowadzenia prac,
5. do pisemnego pozytywnego stwierdzenia usunięcia wad w postaci przygotowanego protokołu,
przedkładając go Zamawiającemu do 3 dni od daty dokonanej naprawy.
VII!. Odpowiedzialność Wykonawcy:
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty które spowodował usuwaniem wad lub
wykonywaniem zobowiązań zawartych w Umowie.
i
\
i\

i
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IX. Obowiązki Zamawiającego i przyszłego Użytkownika:
1. Zamawiający (w tym Użytkownik) zobowiązuje się do przechowywania powykonawczej dokumentacji
technicznej i protokołu końcowego odbioru robót (przekazania obiektu do eksploatacji) w celu kwalifikacji
zgłoszonych wad, przyczyn powstania i sposobu ich usunięcia.
2. Powiadomienia Wykonawcy pisemnie lub telefonicznie (również fax), mailowo o zauważonych wadach.
3. Użytkownik zobowiązuje się do wykonywania niezbędnych zabiegów konserwujących/eksploatacyjnych
(minimum raz w roku).
4. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania warunków eksploatacji zgodnie z instrukcją eksploatacji
przekazaną przez Wykonawcę.
X. Inne warunki gwarancji:
1. Nie podlegają gwarancji wady powstałe na skutek:
- siły wyższej,
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w wyniku nieprawidłowej eksploatacji.
- szkód wynikłych z winy Zamawiającego (w tym Użytkownika), a szczególnie użytkowania obiektu
w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania,
2. Okres gwarancji zostaje przedłużony o okres wyłączenia przedmiotu gwarancji lub jego części
z eksploatacji, w tym okres jego naprawy, przy czym okres gwarancji po usunięciu wady przedmiotu
gwarancji nie może być krótszy na ten element niż 12 miesięcy od daty usunięcia wady.
3. Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad a także w
przypadku dokonania istotnych napraw elementu.
'
4. Gwarancja wygasa automatyczne na te elementy, które Użytkownik poddał remontowi lub wymianie z
przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności V\tykonawca w ramach niniejszej gwarancji.
5. Czas trwania gwarancji za wady jakościowe, licząc od daty odbiGru końcowego robót (obiektu), wynika
z okresu niezbędnego do ujawnienia się lub wykrycia wady, nie określa natomiast trwałości obiektu i jego
elementów.
XI. Okres gwarancji i rękojmi:
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na okres
............. miesięcy liczonej od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu
umowy.
2. Zamawiający może korzystać z uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.

Potwierdzenie warunków gwarancji - w dniu podpisania umowy:

....................
M:I;..n..
(miejscowość, data)
(podpis Wykonawcy - Gwaranta)

Udzielam gwarancji od dnia:

Wykonawca:

Zamawiający:

2

