
1 z 2 

Rzeszów, dnia 16.03.2016 r. 
OR-IV.272.1.3.2016                                                                                
 

Do wykonawcy, który zwrócił się 
o wyjaśnienie treści SIWZ 
 

Do wykonawców, którym 
zamawiający przekazał SIWZ 
 

Do zamieszczenia na stronie 
internetowej 

 
 

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE  
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 2 

 

dotyczy:  postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Opracowanie 
dokumentacji przedprojektowej dla projektu: Studium wykonalności (Budowa 
Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA)” 

 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ) zwanej dalej „ustawą” zamawiający, w odpowiedzi 
na pytania jednego z wykonawców dotyczące treści SIWZ, udziela następujących wyjaśnień: 
 

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI/ WYJAŚNIENIAMI: 
 
Pytanie: 
 

1. Zgodnie pkt. 6.2 SOPZ przedstawiającym harmonogram realizacji, etap X (Przygotowanie 
programu funkcjcnalno-użytkowego) należy wykonać w terminie 40 dni od zakończenia 
etapu IX (Przygotowanie opracowania pod nazwą: „Prowadzenie Robót budowlanych  
w systemie projekt i budowa"). Uwzględniając, że wykonanie etapu IX ma nastąpić  
w terminie 180 dni od podpisania umowy, sumarycznie daje to czas na wykonanie etapu X 
w liczbie 220 dni od podpisania umowy. Następnie zgodnie z pkt. 4.11 SOPZ - „Etap X  
- Przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego" Wykonawca przygotuje część 
techniczną SIWZ dla następnych etapów realizacji Projektu dla wybranego przez 
Zamawiającego wariantu Inwestycyjnego tj. OPZ/PFU. Jednakże zgodnie  
z przedstawionym w pkt. 6.2 SOPZ harmonogramem realizacji wybór wariantu nastąpi 
dopiero w terminie 265 dni od podpisania umowy (dokładnie wg harmonogramu 40 dni 
od zakończenia etapu VI, wykonanie etapu VI ma zakończyć się w terminie 225 dni od 
podpisania umowy, sumarycznie daje to więc czas na wybór wariantu do realizacji  
w liczbie 265 dni od podpisania umowy), a więc po terminie wykonania Etapu X tj. 
OPZ/PFU. W związku z tym wykonanie OPZ/PFU miałoby się zakończyć przed wyborem 
wariantu inwestycyjnego, co jest nielogiczne, gdyż OPZ/PFU powinien dotyczyć wariantu 
wybranego. W związku z tym harmonogram przedstawiony w SOPZ nie Jest możliwy do 
terminowej realizacji zamówienia. Wykonawca proponuje wprowadzenie następującej 
zmiany w poz. 10 harmonogramu: w kolumnie „Termin dostarczenia liczony od:" wpisać 
„Od zakończenia Etapu VII" zamiast „Od zakończenia Etapu IX". 
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2. Zgodnie pkt. 6.2 SOPZ przedstawiającym harmonogram realizacji, etap VIII ma zostać 
zrealizowany w terminie 30 dni od dnia podjęcia decyzji przez Zamawiającego o dalszej 
realizacji projektu. Prosimy informację w jakim terminie Zamawiający zobowiązuje się 
podjąć takową decyzję i na jakim etapie realizacji zamówienia taką decyzję będzie 
podejmował. 

3. W pkt. pkt. 4.11.1 SOPZ dotyczącym etapu X znajduje się zdanie: „W ramach etapu XI, 
Wykonawca przygotuje część techniczną SIWZ", Proszę o wyjaśnienie czy w zdaniu tym 
wskazano właściwy numer etapu, gdyż zdaniem Wykonawcy zdanie powinno brzmieć 
następująco: „W ramach etapu X, Wykonawca przygotuje część techniczną SIWZ". 

4. W pkt. pkt. 4.12.3 SOPZ dotyczącym etapu XI znajduje się zdanie: „Raport podsumowujący 
Etap X". Proszę o wyjaśnienie czy w zdaniu tym wskazano właściwy numer etapu, gdyż 
zdaniem Wykonawcy zdanie powinno brzmieć następująco: „Raport podsumowujący 
EtapXI". 

 
Odpowiedzi na pytania/ wyjaśnienia:  
 

Ad 1. 
Zamawiający dokonał zmiany treści pkt. 7 załącznika nr 6 do SIWZ. Zgodnie z nowym 
brzmieniem pkt. 7 załącznika nr 6 do SIWZ, termin dostarczenia etapu X liczony jest od 
zakończenia etapu VII. 
 

Ad 2. 
Zamawiający zobowiązuje się podjąć decyzję o realizacji etapu VIII niezwłocznie (nie później 
jednak niż do 14 dni), po wykonaniu i odbioru etapu VII. 
 

Ad 3. 
Zamawiający dokonał zmiany treści pkt. 4.11.1 załącznika nr 6 do SIWZ. Nowe brzmienie pkt. 
4.11.1 jest zgodne ze stanowiskiem Wykonawcy wyrażonym w treści pytania.  
 

Ad 4. 
Zamawiający dokonał zmiany treści pkt. 4.12.3 załącznika nr 6 „SOPZ” do SIWZ. Nowe 
brzmienie pkt. 4.12.3 jest zgodne ze stanowiskiem Wykonawcy wyrażonym w treści pytania.  
 
 
 

 
 


