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ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 35 w Rybniku w dzielnicy Chwałowice - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi pożarowej i placu zabaw w ramach ww. zadania.

Przekazuję Państwu pytanie Wykonawcy wraz z odpowiedzią Zamawiającego. Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie. Zwracamy się o wyjaśnienie zapisów SIWZ w postępowaniu pn. „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 35 w Rybniku w dzielnicy Chwałowice – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi pożarowej i placu zabaw w ramach ww. zadania.” w zakresie terminu realizacji umowy. Z uwagi, że obszar inwestycji zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie terenu kolejowego, zgodnie z Ustawą o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 r. (art. 57) konieczne jest uzyskanie pozytywnej opinii PKP PLK oraz zgody na odstępstwo wydanej przez Wojewodę. Oznacza to, znaczące wydłużenie czasu w zakresie proceduralnym, co uniemożliwia dotrzymanie terminu 120 dni wskazanych w SIWZ. Z naszego doświadczenia, termin procedowania uzgodnień z PKP należy zawsze traktować jako maksymalny termin jaki przysługuje zgodnie z KPA, a i ten często jest przekraczany. 
Odpowiedź. Zamawiający zwraca uwagę na występowanie terenu kolejowego w sąsiedztwie inwestycji, przy czym w ocenie Zamawiającego możliwa jest realizacja planowanej inwestycji bez konieczności wymienionych przez Wykonawcę w zapytaniu uzgodnień a li tylko z zachowaniem koniecznych odległości wynikających z art. 53 wspomnianej ustawy o transporcie kolejowym.


