W odpowiedzi na zadane pytania do przetargu pn: „Remont ul. Wierzbowej w
miejscowości Tleń” udzielam odpowiedzi:
Pytanie nr 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 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?
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 do pytania nr 1 i 2 Zamawiający określił w § 18 projektu umowy ZMIANY
UMOWY W SYTUACJI ZAISTNIENIA OKOLICZNOŚCI ZWIĄZANYCH Z
WYSTĄPIENIEM COVID-19 :
1. Umowa może zostać zmieniona w sytuacji zaistnienia okoliczności związanych z
wystąpieniem COVID-19, które wpływają lub mogą wpłynąć na należyte wykonanie
umowy.
2. Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności
związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, o ile taki
wpływ wystąpił lub może wystąpić.
3. Każda ze Stron umowy może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany
umowy Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie

propozycji zmiany w terminie 7 dni roboczych od dnia wystąpienia okoliczności
będących podstawą do zmiany.
4. Wniosek o zmianę umowy powinien zawierać co najmniej:
1)zakres proponowanej zmiany,
2)opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany,
3)podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów ustawy
lub postanowień umowy,
4)informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające
dokonanie zmiany umowy.
5. Dowodami, o których mowa w ust. 4 pkt. 4) powyżej, są wszelkie oświadczenia lub
dokumenty, które uzasadniają dokonanie proponowanej zmiany, w tym w
szczególności:
1)oświadczenia lub dokumenty dotyczące nieobecności pracowników lub osób
świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które
uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia,
2)decyzje wydane przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego
upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z
przeciwdziałaniem COVID-19, nakładające na wykonawcę obowiązek podjęcia
określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych,
3)polecenia lub decyzje wydane przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia
lub Prezesa Rady Ministrów, związane z przeciwdziałaniem COVID-19, o których
mowa w art. 11 ust. 1–3 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 (Dz. U. z 2020 r., poz.
poz. 374, ze zm.),
4)analiza rynku potwierdzająca brak lub istotne ograniczenie dostępności materiałów,
surowców, produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy,
5)dokument potwierdzający obiektywne trudności w uzyskaniu materiałów, surowców,
produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania umowy, takie jak w szczególności
oferty lub korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem,
dostawcą, usługodawcą),
6)dokument potwierdzający wystąpienie opóźnień w realizacji innych przedsięwzięć, które
wpływają na termin realizacji umowy lub poszczególnych świadczeń,
7)dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których Strony nie mogły
przewidzieć przed zawarciem umowy, a które wpływają na termin wykonania umowy
lub poszczególnych świadczeń,
8)dokument potwierdzający, że dokonanie zmian przedmiotu umowy ma wpływ na termin
wykonania umowy lub poszczególnych świadczeń,
9)dokument potwierdzający zmianę kosztu Wykonawcy wynikającą ze zmiany przedmiotu
lub terminu wykonania umowy (np. oferty dostawców, usługodawców, dystrybutorów
lub producentów sprzętu, lub innych podmiotów oferujących świadczenia, których
nabycie stanie się niezbędne wskutek dokonania proponowanej zmiany),
10) dokument potwierdzający konieczność uiszczenia dodatkowych danin publicznoprawnych, opłat administracyjnych, sądowych itp., które muszą zostać poniesione przez
Wykonawcę w związku ze zmianą umowy,
11) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają
możliwość wykonania umowy.
6. Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania umowy lub poszczególnych świadczeń
zobowiązana jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności –

uprawniające do dokonania zmiany – dochowanie pierwotnego terminu jest
niemożliwe.
7. W przypadku złożenia wniosku o zmianę druga Strona jest zobowiązana w terminie 7 dni
od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego. Przede wszystkim druga
Strona może:
− zaakceptować wniosek o zmianę,
− wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia
dodatkowych wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,
− zaproponować podjęcie negocjacji treści umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,
− odrzucić wniosek o zmianę. Odrzucenie wniosku o zmianę powinno zawierać
uzasadnienie.
8. Z negocjacji treści zmiany umowy Strony sporządzają notatkę przedstawiającą przebieg
spotkania i jego ustalenia.

