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Czernikowo, dnia 05.01.2021 r.

Do wszystkich Wykonawców 
nr post. 768768-N-2020

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 768768-N-2020 z dnia 23.12.2020 r. 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi 
gminnej nr 101115C w miejscowości Steklin”.

WYJAŚNIENIE 
treści SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), przekazujemy treść zapytań wraz 
z wyjaśnieniami, dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
0 wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8 ustawy Pzp na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101115C w miejscowości 
Steklin”.

1. Pytanie

W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią 
choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne 
środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 
ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego 
następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie 
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) 
oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie 
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) 
w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:

-  szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

-  zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
które zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. 
z możliwością jego przedłużenia.

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego 
monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd 
Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie 
przedsiębiorstw, w tym naszej spółki. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na 
terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne
1 ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. 
Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei 
może wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp. 
Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie -  której ramy czasowe na dzień
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składania oferty pozostają nieznane - może spowodować istotne problemy z wykonaniem umowy oraz 
jej ewentualnych terminów pośrednich w terminach określonych umownie. W związku z powyższym 
Wykonawca zapytuje, czv Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia czasu na ukończenie 
wykonania umowy, iak również wydłużenie czasu na wykonanie terminów pośrednich w przypadku 
wykazania przez Wykonawcę przeszkód w realizacji Umowy związanych z pandemią COYID-19? 
Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności?

Odpowiedź 1:

Zamawiający oczekuje realizacji zamówienia w zakresie i terminie określonym w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku wystąpienia okoliczności związanych z pandemią 
koronawirusa COVID-19, mogących mieć wpływ lub wpływających na realizację umowy o udzielenie 
zamówienia publicznego zastosowanie będą miały postanowienia umowy, a także obowiązujące akty 
prawne regulujące sposób postępowania Stron Umowy o udzielenie zamówienia publicznego 
w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pytaniu.

W przypadku wykazania przeszkód w realizacji Umowy w związku z COVTD-19 Wykonawca 
zobowiązany będzie przedstawić oświadczenia i/lub dokumenty, które pozwolą w sposób obiektywny
1 wyczerpujący potwierdzić stan faktyczny, uniemożliwiający prowadzenie robót budowlanych przez 
Wykonawcę. Mogą to być oświadczenia lub dokumenty wymienione w art. 15r ust. 1 ustawy z dnia
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.). Przywołany w ww. artykule katalog ma charakter 
otwarty, obejmuje bowiem przykładowe oświadczenia i dokumenty. Dokumentami takimi mogą być 
np. decyzje o skierowaniu pracowników Wykonawcy na kwarantannę w związku z zakażeniem 
COVID-19, dokumenty potwierdzające pobieranie zasiłku chorobowego, opiekuńczego związanego 
z chorobą COVTD-19, pisma dostawców o zawieszeniu działalności w związku z COVID-19.

2. Pytanie

W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią 
choroby COVTD-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne 
środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 
ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego 
następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie 
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) 
oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie 
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w 
związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:

-  szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem C0VID-19,

-  zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
które zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. 
z możliwością jego przedłużenia.

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego 
monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd 
Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie 
przedsiębiorstw, w tym naszej Spółki. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na 
terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne 
i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych.
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Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei 
może wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp., a także 
wzrost cen produktów, usług i kosztów siły roboczej, którego rozmiarów nie sposób przewidzieć 
w momencie składania oferty. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie 
może spowodować istotne i nadzwyczajny wzrost kosztów wykonania umowy, co może narazić 
Wykonawcę na istotne straty. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający 
przewiduje możliwość podwyższenia wynagrodzenia z tytułu wykonania Umowy i w jakim zakresie 
w przypadku wykazania przez Wykonawcę istotnego wzrostu kosztów realizacji Umowy związanych 
z pandemia COYID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania 
powyższych okoliczności?

Odpowiedź 2:

Zamawiający nie przewiduje możliwości podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu 
wykonania umowy, w związku z powyższym ewentualny wzrost cen, produktów, usług lub kosztów 
siły roboczej spowodowany występowaniem na terenie kraju COVID-19 winien zostać uwzględniony 
przez Wykonawcę na etapie kalkulowania oferty.

W związku z przyjętą formą wynagrodzenia ryczałtowego cena oferty musi obejmować wszelkie 
koszty, jakie może ponieść Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową 
i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również koszty 
towarzyszące wykonaniu, o których mowa w Specyfikacji, a także koszty ryzyka Wykonawcy 
związanego z wynagrodzeniem ryczałtowym.

Zgodnie z art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.) Zamawiający 
może zmienić wynagrodzenie Wykonawcy jedynie w związku ze zmianą zakresu świadczenia.

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

3


