Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. ” Przebudowa ul. Narcyzowej w
Lubiczu Dolnym”
Gmina Lubicz działając zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z
pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. ” Przebudowa ul. Narcyzowej w Lubiczu Dolnym”
Data zapytania:

Treść zapytania:

Odpowiedź:

1.

29.10.2019r.

Zamawiający zakłada opracowanie dokumentacji dla zadania objętego
niniejszym zamówieniem w trybie zgłoszenia robót / pozwolenia na
budowę (do decyzji projektanta).
Zamawiający nie przewiduje realizacji zadania w oparciu o z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych?

2.

29.10.2019r.

3.

29.10.2019r.

Z uwagi na Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie może zajść
konieczność uzyskania odstępstw od warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie bądź poszerzenia pasa
drogowego. W związku z tym w jakim trybie Wykonawca ma zrealizować
opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania objętego niniejszym
zamówieniem? W trybie zgłoszenia robót, pozwolenia na budowę czy Ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych?
Jeśli zadania mają być zrealizowane w trybie specustawy drogowej to ile
działek należy przewidzieć do podziału?
Czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu wykonania
umowy z uwagi na obiektywne przyczyny niezależne ani od Wykonawcy ani
od Zamawiającego, w tym wydłużający się proces uzgadniania i pozyskiwania
dokumentów niezbędnych do projektowania oraz decyzji administracyjnych?
Uzyskanie odstępstw od warunków technicznych oraz uzgodnienie
dokumentacji z PKP PLK i PKP S.A. może potrwać kilka miesięcy. Stąd
termin ustalony na dzień 28.02.20120r. wraz z uzyskaniem decyzji
administracyjnej na realizację robót budowlanych jest terminem niemożliwym
do dotrzymania.

L.p.

Zamawiający nie przewiduje realizacji zadania w trybie specustawy
drogowej i nie przewiduje konieczności wykonania podziałów działek.
Zamawiający przewiduje zawarcie w umowie zapisów dopuszczających
zmianę terminu realizacji zadania z uwagi na obiektywne przyczyny
niezależne od Wykonawcy i niezależne od Zamawiającego. Intencją
Zamawiającego jest jednak pozyskanie dokumentacji projektowej w
terminie umożliwiającym wyłonienie Wykonawcy robót i ich
zrealizowanie w roku 2020.

