
   Rogów, 08.06.2020 r. 

 

Znak sprawy: IRG.271.3.2020 

Dot. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2934E w km 0+000 – 0+995 w miejscowości Popień. 

Szanowni Państwo,  

Zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych- tekst jednolity (Dz. U. z 

2019 r., poz. 1843 ) - podaję treść pytań jakie otrzymał Zamawiający (w dosłownym brzmieniu) w związku z 

ogłoszonym przetargiem  nieograniczonym na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2934E w km 

0+000-0+995 w miejscowości Popień” oraz udzielam wyjaśnień: 

 

 

Pytanie 1. Poproszę o udostępnienie formularza oferty i załączników w wersji edytowalnej. 

Odpowiedź:  Zostały udostępnione. 

 

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. 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: Ewentualne przeszkody w realizacji umowy związane z pandemią COVID-19 mieszczą się w 

katalogu okoliczności wskazanych w par. 17 ust. 1 lit. h, i, j wzoru umowy: 

 

"§ 17 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku:  

h) Siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, o charakterze 

nadzwyczajnym, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można 

było zapobiec mimo dochowania należytej staranności,  

i) szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów budowlanych i innych materiałów 



niezbędnych dla prawidłowego wykonania umowy,  

j) innych istotnych okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę niewymienionych powyżej a wpływających 

na termin realizacji zamówienia, - okoliczności wskazane wyżej mogą stanowić podstawę zmiany terminu 

wykonania zamówienia tylko w przypadku, gdy uniemożliwiają terminowe wykonanie umowy.  

Zgodnie z par. 17 ust. 2 wzoru umowy zmiany, o których mowa w ust. 1 muszą zostać udokumentowane. Pismo 

(wniosek) dotyczące w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest 

złożyć drugiej stronie w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o takiej okoliczności oraz nie później niż 

10 dni przed końcem terminu realizacji przedmiotu umowy.  

Zgodnie z par. 17 ust. 3-5 wzoru umowy: 

"3. Za przedłużenie terminu realizacji zamówienia Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.  

4. Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadkach zawinionych przez 

Wykonawcę.  

5. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 termin wykonania umowy 

może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób 

należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności 

wymienionych w ust. 1 upoważnia Zamawiającego do zmiany terminu wykonania zamówienia, nie zobowiązuje 

jednak Zamawiającego do dokonania takiej zmiany.". 

 

Pytanie 3. 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: Z uwagi na aktualnie ustabilizowaną sytuacje epidemiczną w Polsce oraz krótki termin wykonania 

zamówienia, Zamawiający nie przewiduje możliwość podwyższenia wynagrodzenia z tytułu wykonania umowy 

w przypadku wykazania przez Wykonawcę istotnego wzrostu kosztów realizacji umowy związanych z pandemią 

COVID-19. 

 

 



Pytanie 4. Czy Zamawiający zrezygnuje rozwiązania umowy i naliczania kar umownych za niezatrudnienie na 

umowę o pracę osoby bezrobotnej, przy realizacji zamówienia, w przypadku dochowania przez wykonawcę 

należytej staranności (ogłoszenia w PUP), a bezrobotny się nie zgłosi ?   

 

Odpowiedź: Z uwagi na fakt, że zatrudnienie osoby bezrobotnej stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający nie zrezygnuje z przewidzianych w umowie kar umownych ani z uprawnienia do rozwiązania 

umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku niezatrudniania w sposób nieprzerwany przy 

realizacji zmówienia co najmniej jednej osoby bezrobotnej. 

Zgodnie z treścią par. 14 ust. 6 umowy (po zmianie), Zamawiający nie rozwiąże umowy bez zachowania okresu 

wypowiedzenia w sytuacji, gdy Wykonawca wykaże, że niezatrudnianie w sposób nieprzerwany przy realizacji 

zmówienia co najmniej jednej osoby bezrobotnej nastąpiło z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 

Ponadto, ze względu na wpływ pytania, Zamawiający wprowadza zmianę w Załączniki 3.8 – Projekt 

umowy. 

Zakres modyfikacji jest następujący:   

 

§ 14.6 Otrzymuję brzmienie:  

„ § 14.6. W przypadku niezatrudniania w sposób nieprzerwany przy realizacji zmówienia co najmniej jednej 

osoby bezrobotnej (o ile nastąpiło to z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy), Zamawiający będzie 

uprawniony do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia”. 

 

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. 

 

Zmodyfikowany Załącznik 3.8 – Projektu umowy został dołączony.  

 

 

 

 

Wójt Gminy Rogów  

 

Daniel Kołada  


