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ZP.271.2.4.2021
- Wykonawcy Dotyczy: postępowania ogłoszonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275
pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.: „Przebudowa
i rozbudowa drogi we wsi Widoradz”
Zamawiający – Gmina Wieluń zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) udziela wyjasnień na
zadane przez Wykonawcę pytania:
Pytanie 1
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 i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Wielunia. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych.
Więcej informacji znajduje się na stronie www.bip.um.wielun.pl w zakładce ochrona danych osobowych.

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 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,
czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia czasu na ukończenie wykonania
umowy, jak również wydłużenie czasu na wykonanie terminów pośrednich
w przypadku wykazania przez Wykonawcę przeszkód w realizacji Umowy
związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający
w celu wykazania powyższych okoliczności?
Odpowiedź
Zamawiający oczekuje realizacji zamówienia w zakresie i terminach określonych
w Specyfikacji Warunków Zamówienia. W przypadku wystąpienia okoliczności
związanych z pandemią koronowirusa COVID- 19, mogących
mieć wpływ lub
wpływające na realizację umowy, o udzielenie zamówienia publicznego
zastosowanie będą miały postanowienia umowy ,zapisy SWZ odnośnie zmiany
umowy ,a także obowiązujące akty prawne regulujące sposób postępowania stron
Umowy tj. art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374
z późn.zm.) o
szczególnych
rozwiązaniach
związanych
zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczanie COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi.)
W przypadku wskazania przeszkód w realizacji umowy w związku z COVID-19
Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić dokumenty i oświadczenia, które
pozwolą w sposób obiektywny i wyczerpujący ocenić
stan faktyczny,
uniemożliwiający prowadzenia robót budowlanych przez Wykonawcę. Mogą to być
dokumenty wymienione w art. 15r ust.1 ww. ustawy Przykładowy katalog ma
charakter otwarty, obejmuje bowiem przykładowe oświadczenia i dokumenty.

Pytanie 2
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 i 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., 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 pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał
Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności?
Odpowiedź
Zamawiający nie przewiduje możliwości podwyższenia wynagrodzenia z tytułu
wykonania umowy. W związku z przyjętą forma wynagrodzenia (wynagrodzenia
ryczałtowe) cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania
zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie
ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Cena ofertowa musi
uwzględniać wszystkie należne Wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające
z tytułu przygotowania, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia. Cena musi też
uwzględniać ryzyko wzrostu kosztów realizacji przedmiotu zamówienia. Skutki
finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę zamówienia. Wykonawca
musi przewidzieć wszystkie okoliczności mające wpływ na cenę zamówienia.
wykonawcy z tytułu, a ponadto projekt umowy nie zawiera klauzul waloryzacyjnych
(umowa zawarta na okres krótszy niż 12 miesięcy). Zamawiający nadmienia, iż
zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego może być możliwa na podstawie

określonych przesłanek ustawowych – w przypadku zaistnienia okoliczności
uzasadniających dokonanie konkretnych modyfikacji), w szczególności w przypadku
zaistnienia zdarzeń nieprzewidzianych w momencie zawarcia umowy. ( COVID-19)
W takim przypadku zastosowanie będzie miał art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
(Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn.zm.) o szczególnych rozwiązaniach związanych
zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczanie COVID – 19 , innych chorób
zakaźnych w którym zapisano, ze strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują
się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID – 19 na należyte
wykonanie umowy.
W takim przypadku ewentualne roszczenie Wykonawcy o podwyższenie
wynagrodzenia umownego winno zostać szczegółowo umotywowane i poparte
konkretnymi zindywidualizowanymi dowodami
potwierdzającymi faktyczne
zaistnienie powoływanych z tego tytułu okoliczności. tzn. wykazujących ich faktyczny
wpływ na koszty wykonania zamówienia. Zamawiający nie jest w stanie wskazać
katalogu dowodów, które mogą uzasadniać taki wniosek. Analiza takiego roszczenia
będzie dokonywana pod katem dopuszczalności prawnej w świetle konkretnych
przepisów stanowiących podstawę roszczenia.
Powyższe pytania i odpowiedzi stanowią integralną część SWZ.
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