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Rybnik, dnia 13 marca 2020 r.
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Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Opracowanie zamiennej dokumentacji projektowo-kosztorysowej do zatwierdzonego projektu  budowlanego inwestycji pn: „Przebudowa wraz z rozbudową budynków nadszybia i maszynowni szybu KOŚCIUSZKO na terenie zabytkowej kopalni IGNACY”; dzielnica Niewiadom
Przekazuję Państwu pytanie Wykonawcy wraz z odpowiedzią Zamawiającego. Proszę 
o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie: Termin ustawowy uzyskania zaleceń konserwatorskich lub decyzji administracyjnej to 30 dni, w sprawach trudnych 60 dni.
Wieloletnie doświadczenie i praktyka pokazują że Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach ma duże problemy by dochować termin 60 dni.
Czyli uzyskanie zaleceń konserwatorskich , pozwolenia konserwatorskiego i decyzji o pozwoleniu na budowę to 3 x 60 dni - razem 180 dni. Przydałby się jeszcze czas na projektowanie. W związku z tym wnoszę o wydłużenie terminu wykonania umowy co najmniej o 3 miesiące czyli do 250 dni.
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu. Zamawiający informuje, że nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę w trakcie terminu umownego, a prowadzenie działań przy współpracy 
z Wydziałem oraz z Miejskim Konserwatorem Zabytków w większości przypadków pozwala na uzyskanie stosownych pozwoleń w terminach ustawowych.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 1 kwietnia 2020 r. do godz. 10:30. 
Otwarcie ofert odbędzie się 1 kwietnia 2020 r. o godz. 11:00 w sali 257.



