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WŁADZE KONTAKTY
Biuro KUP OIIB, 85-030 Bydgoszcz,
ul. B. Rumińskiego 6 (Dom Technika),
tel. (52) 366 70 50, fax 366 70 59,
e-mail: kup@piib.org.pl
www.kup.piib.org.pl

Biuro Izby pracuje w godzinach:
Pon.
700-1500
Wt.
900-1700
Śr.
800-1600
Czw.
700-1500
Pt.
700-1500
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Wielkie budowle kubaturowe i infrastrukturalne

Przełom 2015 i 2016 roku przeniósł zwieńczenie kilku ważnych inwestycji w regionie. Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu
już działa, podobnie jak nowa linia tramwajowa w Bydgoszczy. Opowiedzmy kilka słów więcej o tych inwestycjach oddając głos samorządowcom i ekspertom związanym z tymi inwestycjami.

Przyjęcia interesantów w godzinach:
Wt.
1000-1700
Śr.
1000-1600
Czw.
800-1400
Punkty Informacyjne Izby:
86-300 Grudziądz, ul. J. Piłsudskiego 20,
tel. (56) 46 101 70, fax 46 288 44
88-100 Inowrocław, ul. Orłowska 48,
tel./fax (52) 357 46 66
87-100 Toruń, ul. Piernikarska 6,
tel. (56) 56 662-90-77, tel./fax 56 6629073
87-800 Włocławek, Pl. Wolności 1,
tel./fax (54) 232 62 50
Punkt konsultacyjny Izby:
87-300 Brodnica, ul. Ogrodowa 12,
tel. (56) 49 410 90

Dyżury członków władz:
Przewodniczący Rady
– poniedziałek, godz. 1400-1500
Zastępca Przewodniczącego Rady
– poniedziałek, godz. 1400-1500

Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej
– środa, godz. 1500-1600
Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej
– wtorek, godz. 1500-1700
Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego
– wtorek, godz. 1500-1600

CKK Jordanki to jedna z najdziwniejszych architektonicznie budowli
w regionie.
Fot. CKK Jordankii
Salę na toruńskich Jordankach oddano
do użytku 12 grudnia. Na uroczystej gali
z okazji tego wydarzenia obecny był nawet
wicepremier i minister kultury Piotr Gliński
oraz projektant Fernando Menis. Z Nawarry przyjechał konsul honorowy Rzeczypospolitej Polskiej Agel Telechea Goyena.
Obecni byli takż wykonawcy obiektu, osoby nadzorujące przebieg inwestycji i samorządzowcy, bo bez nich wszystkich obiekt
by nie powstał.
–– To wielka chwila dla polskiej kultury, ale
także dla promocji nauki czy prestiżowych

spotkań – mówił w ten dzień Michał Zaleski,
prezydent miasta Torunia. - Jest to jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie
obiektów w regionie i kraju. Jesteśmy uczestnikami wydarzenia, które przejdzie do historii.
Warto podkreślić, że w dniu otwarcia CKK
Jordanki najwyższe wyróżenie przyznawane przez włodarza miasta medal Thorunium otrzymał projektant obiektu Fernando Menis. W uzasadnieniu napisano, że
jest to nagroda za „stworzenie projektu sali
na miarę XXI wieku, która będzie służyć
wielu pokoleniom torunian”.

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
– środa, godz. 1400-1600
Sekretarz Rady
– środa, godz. 1500-1600
Skarbnik Rady
– co drugi wtorek, godz. 1500-1700

W siedzibie Izby i w punktach informacyjnych
dostępne są do wglądu materiały dotyczące
umów FIDIC oraz zeszyty „Warunki techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych”
wydane przez Instytut Techniki Budowlanej.
W biurze Izby można korzystać z komputerowego
Serwisu Budowlanego oraz norm budowlanych.

Otwarcie sali w Toruniu miało niezwykle widowiskowy przebieg
Fot. CKK Jordankii
dokończenie na str. 2.
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dokończenie ze str. 1.

Przy tej okazji warto zwrócić także
uwagę na kilka kwestii technicznych
związanych z tym projektem. Salę zaprojektowała hiszpańska pracownia Menis
Arquitectos, która w 2009 r. wygrała
ogłoszony przez miasto konkurs architektoniczny. W jej wizji rzeźbiarska bryła sali,
zatopiona w zieleni, nawiązuje fakturami
i kolorystykdo gotyckiej zabudowy Torunia. Obiekt będzie miał charakter wielofunkcyjny: pomieści sale koncertowe
i siedzibę Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, ale umożliwi też wystawianie sztuk
teatralnych, operowych i musicali, emisję
seansów filmowych i organizację kongresów i konferencji.
–– Właśnie ta wielofunkcyjność, szczególnie zgłaszany przez środowiska twórcze postulat dostosowania sali do potrzeb
spektakli teatralnych, spowodowała konieczność przeróbek w pierwotnym projekcie – czytamy na stronie Urzędu Miasta Torunia, pomysłodawcy inwestycji. - W 2010
roku przystąpiono do zmiany koncepcji
projektowej, w efekcie której powstanie
obiekt o dużo większych możliwościach,
ale także droższy - koszty budowy sali są
obecnie szacowane na 197 mln zł.
W maju 2011 roku miasto podpisało
z warszawską firmą BUD-INVENT umowę na nadzór inwestorski nad budową.
Do zadań tej firmy należy m.in. przygotowanie odpowiedzi na pytania oferentów
w przetargu na budowę w zakresie technicznym, kontrola zgodności realizacji budowy z projektem i wszelkimi przepisami
czy sprawdzanie jakości materiałów budowlanych oraz przeprowadzonych prac.

Budowa linii tramwajowej do bydgoskiego Fordonie była przedsięwzięciem
Fot. Tramwaj Fordon
logistycznie skomplikowanym
W kwietniu 2012 rozpoczęła się procedura wyłaniania wykonawcy inwestycji.
W październiku 2012 r. unieważniono
przetarg ograniczony na budowę sali,
z powodu zbyt wysokich oczekiwań finansowych ze strony wykonawców.
W listopadzie 2012 ogłoszono ponowne
postępowanie (przetarg nieograniczony).
Przetarg rozstrzygnieto w lutym 2013 r.
na korzyść konsorcjum firm Mostostal
Warszawa SA (lider) i Acciona Infrastructuras SA (partner), które zaproponowało
za wykonanie zadania 157 970 760,77 zł
brutto. Krajowa Izba Odwoławcza uznała wybór ten za prawidłowy.29 marca
2013 r. marszałek województwa Piotr
Całbecki i prezydent Torunia Michał Zaleski podpisali umowę warunkową o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych. Dokument umożliwił podpisanie

9 kwietnia 2013 r. umowy z wykonawcą
na realizację inwestycji.
- W każdym większym mieście Polski
znajduje się obiekt wybudowany przez
Mostostal Warszawa, który służy mieszkańcom i turystom, ale również wpisuje
się w jego wyjątkowy charakter. Patrząc
na Centrum Kulturalno-Kongresowe na
Jordankach, jestem dumny i szczęśliwy,
że wnosimy swój wkład również w rozwój Torunia - powiedział podczas uroczystości Andrzej Goławski, prezes Zarządu
Mostostal Warszawa.
Oddanie dużej i ważnej inwestycji infrastrukturalnej świętowano też w Bydgoszczy. Mowa o nowej linii tramwajowej
wiodącej do Fordonu. Budowa ta związana była z przebudową 14 skrzyżowań, bo
było dużym wyzwaniem logistycznym
dla wykonawcy prac.
Pierwsza jazda testowa tramwaju na
nowej trasie odbyła się 12 listopada
2015. Wartość całego projektu ogółem
(budowa linii, zakup taboru, przebudowa stacji Bydgoszcz Wschód) wynosi
437.308.983,67 zł brutto, w tym uzyskane dofinansowanie ze środków europejskich 209.768.552,18 zł brutto.
Uruchomienie linii nastąpiło 16 stycznia
2016.
–– To niezwykle ważna dla transportu
zbiorowego w naszym mieście inwestycja –
mówi Rafał Bruski, prezydent miasta Bydgoszcz. - Jej uruchomienie znacząco polepszy dojazd z wielu cześci miasta do tego,
newralgicznego punktu.

Na szczęście kolejne składy przeszły pomyślnie testy na tej trasie
Fot. Tramwaj Fordon
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Obecni w sieci
Już od czterech miesięcy działa fanpage Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa na Facebooku. Mogą tam państwo śledzić
najświeższe informacje dotyczące działalności naszej organizacji.

Rozwój technologiczny wymusza
podążanie z duchem czasu. Stąd też
nasza organizacja stara się nadążać za
obowiązującymi trendami i dociera ze
swoim przekazem do zainteresowanych osób na wielu płaszczyznach.
Od początku działalności profilu polubiło go już kilkaset osób, a to dopiero
początek. Zachęcamy do odnalezienia
nas na Facebooku po wpisaniu nazwy
organizacji w wyszukiwarkę.
––
Portale społecznościowe są coraz częściej wybieranym sposobem
komunikowania – przekonują administratorzy konta na FB. - Ich zaletą

jest szybkość przekazywania informacji, interaktywność, a także możliwość
otrzymywania szybkiego komunikatu
zwrotnego, co jest niezwykle ważne. Są coraz częściej wykorzystywane
przez różnego rodzaju firmy i organizacje, tak na użytek wewnętrzny, jak
i zewnętrzny.
Poprzez zorganizowanie pewnej społeczności wokół jakiejś idei buduje się
poczucie więzi, zrozumienie dla podejmowanych działań, a także możliwość wymiany doświadczeń i poczucie
współistnienia w grupie osób rozumiejących określone sprawy podobnie.

Tak jest w przypadku profilu Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na Facebooku.
Bo to profil dość specjalny, z racji na
charakter naszej organizacji.
–– Mniej zależy nam na osobach
z zewnątrz – mówią administratorzy. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że treści publikowane na tym portalu są
skierowane wprost do określonej grupy odbiorców.
TOMASZ WIĘCŁAWSKI
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Miesiąc w Izbie
25 stycznia 2016 roku odbyło się posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa z udziałem przewodniczącego komisji. Wszyscy zebrali się w biurze izby w Bydgosczy.
Przed Prezydium zebrał się zespół do
spraw ekonomicznych i Rada programowa Biluetynu „Aktualności”.
Porządek posiedzenia Prezydium
1. Omówienie ustaleń wynikających
z protokołu Nr 12/18/2015 z posiedzenia Prezydium z dnia 14.12.2015 r.
i jego przyjęcie - /Kazimierz Chojnacki/.
2. Informacja o stanie przygotowań
materiałów sprawozdawczych na
XV. Zjazd Sprawozdawczy KUP
OIIB - /Kazimierz Chojnacki/.
3. Ustalenie terminów zebrań z delegatami w obwodach przed XV.
Zjazdem KUP OIIB.
4. Omówienie projektów dokumentów na XV. Zjazd Sprawozdawczy
KUP OIIB w Bydgoszczy: - porządek obrad XV. Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego KUP OIIB
w Bydgoszczy, - regulamin XV.
Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego KUP OIIB w Bydgoszczy, projekty uchwał zjazdowych.
5. Omówienie wykonania budżetu za
2015 r.- /Marian Lipkowski/.
6. Doskonalenie zawodowe członków
KUP OIIB w 2016 roku, propozycja
tematyki szkoleń na 2016 r. oraz
innych form doskonalenia - /Paweł
Piotrowiak/. - rozpoznanie tema-

W oczekiwaniu na wręczenie „uprawnień budowlanych” po pozytywnym
egzaminie
Fot. R. Staszak
tów i kosztów szkoleń organów,
- inne podjęte już zobowiązania
KUP OIIB w stosunku do dofinansowania konferencji i sympozjów
na 2016 rok, - proponowane tematy i koszty II. Kujawsko-Pomorskiego Forum Budownictwa, - decyzja w sprawie dofinansowania
podmiotów zewnętrznych z budżetu KUP OIIB będących przedmiotem posiedzenia Zespołu ekonomicznego w dn. 25.01.2016 roku.

O godzinie 15.00 nastąpiło uroczyste wręczenie decyzji nadających
uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie. Kto je otrzymał? O tym
wszystkim już w kolejnym numerze
„Aktualności”.
Ponadto 26. stycznia 2016 spotkała się Okręgowa Komisja Rewizyjna,
która min. ustaliła terminy kontroli
przed XV. Okręgowym Zjazdem
KUP OIIB.
(WT)

Wyróżnienia za rzetelność
Ruszają zgłoszenia kandydatur do tytułu „Prymus Budownictwa”. Organizatorem konkursu jest Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Nagradzani są ci, którzy wzorowo wykonują samodzielne funkcje w budownictwie.
To nowa idea wprowadzana przez izbę,
która ma za zadanie docenienie fachowości, rzetelności i skrupulatności osob
wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Edycja w roku
2016 będzie pierwszą, ale na pewno nie
ostatnią. Wyróżnienie ma być przyznawane cyklicznie.

Szczegóły konkursu zamieszczone są
na stronie internetowej izby www.kup.
piib.org.pl. Termin zgłoszeń kandydatów
upływa ostatniego dnia kwietnia. Objęte będą nim osoby wykonującce funkcje
projektanta, kierowinika budowy, kierownika robót i inspektora nadzoru inwestorskiego, króre brały udział w realicji obiektów ukończonych w 2015 roku.

- Zgłoszenia w formie pisemnej prosimy nadsyłać na druku karty zgłoszenia
w konkursie – informują organizatorzy.
- Są one do pobrania ze strony internetowej izby www.kup.piib.org.pl.
Więcej szczegółów odnośnie konkursu będą mogli państwo znaleźć w kolejnym numerze „Aktualności” - już
w marcu. (WT)
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