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W załączeniu przesyłam odpowiedź na Pana zapytanie zadane podczas
XIX sesji Rady Miasta Lubartów w dniu 12.09.2016r. dotyczące budowy
obiektów sportowych przy ul. Parkowej.
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W odpowiedzi na zapytania Przewodniczącego Rady Miasta Lubartów zgłoszone
na XIX Sesji Rady Miasta Lubartów w dniu 12 września 2016 roku, informuję, iż
w wiadomości otrzymanej przez MOSiR drogą e-mail w dniu 09 września 2016 roku biuro
Projektowe zobowiązało się do oddania I części dokumentacji, czyli boiska ze sztuczną
nawierzchnią oraz parkingu wraz z uzgodnieniami do dnia 30 września 2016 br..
Podpisana w dniu 16 marca 2016 roku umowa nr 1/2016/1 z LandAr Projects
Sp.zo.o. Urszula Ćwiek obejmowała opracowanie nowych dodatkowych elementów
dokumentacji projektowo- kosztorysowej, których nie uwzględniono w zawartych w 2014
roku umowach. Podpisanie wlw

umowy odbyło się bez zastosowania procedury

postępowania przetargowego, gdyż wartość zamówienia nie przekraczała wyrażonej
w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy- Prawo zamówień publicznych). Firma
projektowa dobrze znająca dotychczas sporządzoną dokumentację była w ocenie
Zamawiającego

gwarantem

szybkiego

uzupełnienia

dodatkowych

rozwiązań

technicznych. Z uwagi na trwające roboty budowlane terminy wykonania zawarte w tej
umowie były dla MOSiR-u zadawalające i pozwalały na ukończenie I etapu budowy,
tj. boiska ze sztuczną nawierzchnią i parkingu w bieżącym roku. Realizując umowę
Nr 2/2014/1 MOSiR stał się posiadaczem dokumentacji, która wymagała wielu poprawek
i dodatkowych uzupełnień. Wybierając nowego Wykonawcę

należałoby się liczyć ze

znacznym wydłużeniem terminów wykonania poprawek tej dokumentacji, o czas
emall: biuro@mosirlubartow.pl
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niezbędny na przeprowadzenie procedury wyboru projektantów, czas na zapoznanie się
nowych projektantów z całą dotychczas opracowaną dokumentacją oraz czas na
opracowanie

niezbędnych zmian

i

uzupełnień

do

dokumentacji

przez

nowych

projektantów. Z uwagi na powyższe zdecydowano, że najkorzystniejszym rozwiązaniem
w tej sytuacji będzie zlecenie dokonania zmian i uzupełnień w ww. dokumentacji jej
autorowi

Z poważaniem

ekreacji

email: biuro@mosirlubartow.pl
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