NA.152.2.3.2016

Częstochowa, 2016-06-13

Xxxxxxxxx

Dot. poprawy efektywności energetycznej
Odpowiadając na Państwa petycję otrzymaną w dniu 25 kwietnia 2016 r. w sprawie
poprawy efektywności energetycznej, przesłaną wraz z opinią prawną sporządzoną przez
adwokata Jacka Dubois informuję, że:
 Gmina Miasto Częstochowa przygotowuje specyfikacje istotnych warunków
zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, w specyfikacjach oraz wzorach
umów zawarte są zapisy zobowiązujące wykonawców do wykonywania zamówień
zgodnie z przepisami;
 w przypadku zamówień na roboty budowlane przedmiot zamówienia, zgodnie
z wymogiem art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), opisywany jest za pomocą
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych. Dokumentacje projektowe zlecane przez Gminę opracowywane są
przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane - osoby te
zobowiązane są do opracowania dokumentacji zgodnej z obowiązującymi
przepisami, również tymi dotyczącymi efektywności energetycznej urządzeń;
 na etapie realizacji roboty nadzorowane są przez inspektorów nadzoru
posiadających odpowiednie uprawnienia, właściwe dla rodzaju nadzorowanych
robót. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 290) do
obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należą m. in.: sprawowanie
kontroli zgodności realizacji budowy z projektem lub pozwoleniem na budowę,
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, sprawdzanie jakości wykonywanych
robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie
z art. 10 Prawa budowlanego, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych
instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie
i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie
ich do użytkowania.
Zamawiający zapewnia więc na każdym etapie przygotowania i realizacji inwestycji, żeby
przedmiot zamówienia, jak i wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie
budowlanym były wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie
z przepisami odrębnymi, również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem.
W dokumentach związanych z postępowaniami o udzielenie zamówienia
publicznego, w szczególności w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia, będą
uwzględniane zmiany przepisów prawnych, w celu zapewnienia prawidłowego wykonania
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