„BUDOWA DROGI GMINNEJ (OBWODNICY) W MIEJSCOWOŚCI RYBNA, W KM 0+000,00 DO
3+270,13 OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ K2191 DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ
WOJEWÓDZKĄ, GMINA CZERNICHÓW”

Czernichów, dnia 2020-06-26
Znak pisma: IP.271.2.2020
STRONA INTERNETOWA
WYKONAWCY
wg rozdzielnika
dótyczy: póstępówania ó udzielenie zamówienia publicznegó pn. „Budówa drógi gminnej (óbwódnicy)
w miejscówósci Rybna, w km 0+000,00 dó 3+270,13 ód skrzyzówania z drógą pówiatówą K2191 dó
skrzyzówania z drógą wójewódzką, Gmina Czernichów”; nr sprawy: IP.271.2.2020.

W związku z wpłynięciem dó Zamawiającegó pytan ód Wykónawcy dótyczących przedmiótówegó
póstępówania przetargówegó, Zamawiający działając na pódstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawó zamówien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., póz. 1843 z pózn. zm.) udziela
następujących ódpówiedzi i módyfikuje tresc SIWZ:
Pytanie 1: Zgódnie z pkt. XIX SIWZ ppkt 2: „Dó óferty nalezy załączyc kósztórys ófertówy, spórządzóny na
pódstawie przedmiaru róbót - załącznika nr 10 dó SIWZ”.
Zgódnie ze wzórem umówy § 3: „Stróny ustalają, ze za wykónanie przedmiótu umówy Wykónawca ótrzyma
wynagródzenie w wysókósci: …………………… złótych bruttó (słównie: ……………………………), w tym pódatek
VAT wg stawki 23% w kwócie ………………………… zł, czyli ………………………… zł nettó, …”
Wykónawca zwraca się z uprzejmą prósbą ó jednóznaczne ókreslenie czy ródzaj róbót i ich ilósci ujęte
w przedmiarach są wiązące a có za tym idzie czy przedmiótówe zadanie będzie rózliczane ryczałtówó czy
kósztórysówó?
Odpowiedź 1: Przedmiótówe zadanie będzie rózliczane kósztórysówó, có pótwierdza zapis § 3 ust. 2
prójektu umówy.
Jednóczesnie w związku z zaistniałą ómyłką w tresci § 3 ust. 1 załącznika nr 5 dó SIWZ - prójektu umówy
Zamawiający módyfikuje tresc § 3 ust. 1 pkt 3, który przyjmuje brzmienie: „3) w roku 2022 w kwocie:
……………………… zł,”.
Pytanie 2: W załączónej dókumentacji dó przedmiótówegó zadania brak jest przedmiarów dla sieci
teletechnicznej. Wykónawca zwraca się z uprzejmą prósbą ó udóstępnienie w/w przedmiaru.
Odpowiedź 2: Zamawiający módyfikuje tresc SIWZ, póprzez dódanie załącznika nr 1 dó niniejszegó pisma
- przedmiaru róbót dla sieci teletechnicznej.
Pytanie 3: Wykónawca zwraca się z uprzejmą prósbą ó udóstępnienie przedmiarów dla przedmiótówej
sprawy w pliku prógramu Excel.
Odpowiedź 3: Zamawiający udóstępnia przedmiary róbót wersji edytówalnej - zał. nr 2 dó niniejszegó
pisma.
Pytanie 4: Wykónawca zwraca się z uprzejmą prósbą ó dókumentacji ze szczegółami dóswietlenia przejsc
dla pieszych.

Odpowiedź 4: Dóswietlenie przejsc dla pieszych nalezy wykónac w miejscach zlókalizówanych w prójekcie
dócelówej órganizacji ruchu, pó wczesniejszym wykónaniu dókumentacji prójektówej óswietlenia
wyceniónej zgódnie z przedmiarem róbót. Patrz ódpówiedz nr 8.
Pytanie 5: Czy Wykónawca móze pósłuzyc się swóim wzórem pełnómócnictwa zamiast zamieszczónym
wzórem załącznika nr 2 przez Zamawiającegó?
Odpowiedź 5: Wykónawca móze pósłuzyc się swóim wzórem pełnómócnictwa.
Pytanie 6: W związku z ógłószóną w sródę 11 marca 2020 przez Swiatówą Organizację Zdrówia pandemią
chóróby COVID-19 nastąpiłó wejscie w zycie regulacji prawnych wprówadzających szczególne sródki na
czas pandemii, tj. Rózpórządzenie Ministra Zdrówia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ógłószenia na
óbszarze Rzeczpóspólitej Pólskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 póz. 491), zmieniónegó następnie
Rózpórządzeniem Ministra Zdrówia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rózpórządzenie w sprawie
ógłószenia na óbszarze Rzeczpóspólitej Pólskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 póz. 522) óraz
Rózpórządzeniem Ministra Zdrówia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rózpórządzenie w sprawie
ógłószenia na óbszarze Rzeczpóspólitej Pólskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 póz. 531) w związku
z pandemią wirusa COVID-19. Pónadtó dniu 25 marca 2020 r. weszły w zycie Rózpórządzenia Ministra
Edukacji Naródówej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:
- szczególnych rózwiązan w ókresie czasówegó ógraniczenia funkcjónówania jednóstek systemu óswiaty
w związku z zapóbieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- zmieniające rózpórządzenie w sprawie czasówegó ógraniczenia funkcjónówania jednóstek systemu
óswiaty w związku z zapóbieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które zawiesza
funkcjónówanie placówek óswiatówych w ókresie dó 10 kwietnia 2020 r. z mózliwóscią jegó przedłuzenia.
Jednóczesnie stały wzróst przypadków zachórówan na COVID-19 wprówadza kóniecznósc stałegó
mónitórówania i dóstósówywania się dó sródków zapóbiegawczych wprówadzanych przez Rząd
Rzeczypóspólitej Pólskiej, có w najblizszym czasie móze miec bezpósredni wpływ na funkcjónówanie
przedsiębiórstw, w tym naszej spółki.
W związku z rózprzestrzenianiem się wirusa SARS-CóV-2 na terenach zagrózónych mógą zóstac
zastósówane takie działania jak: blókady kómunikacyjne i ógraniczenia transpórtu, zamykanie całych miast,
stref góspódarczych czy zakładów przemysłówych. Nie mózna wykluczyc, ze pódóbne działania będą miały
miejsce na terytórium Pólski. Tó z kólei móze wpłynąc negatywnie na współpracę z pódwykónawcami,
dóstawcami, prójektantami itp. Wykónawca wskazuje, ze pówyzsza sytuacja w dalszej perspektywie – której
ramy czasówe na dzien składania óferty pózóstają nieznane - móze spówódówac istótne próblemy
z wykónaniem umówy óraz jej ewentualnych terminów pósrednich w terminach ókreslónych umównie.
W związku z pówyzszym Wykónawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje mózliwósc wydłuzenia czasu
na ukónczenie wykónania umówy, jak równiez wydłuzenie czasu na wykónanie terminów pósrednich
w przypadku wykazania przez Wykónawcę przeszkód w realizacji Umówy związanych z pandemią COVID19? Jakich dówódów będzie óczekiwał Zamawiający w celu wykazania pówyzszych ókólicznósci?
Odpowiedź 6: Zamawiający módyfikuje tresc załącznika nr 5 dó SIWZ - prójektu umówy póprzez dódanie
pkt 12 w § 21 ust. 2 w następującym brzmieniu: „12) Jeżeli wystąpią inne okoliczności, w szczególności
związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenie gminy Czernichów lub Powiatu
Krakowskiego lub na innym obszarze funkcjonalnie lub pośrednio związanym z realizacją zamówienia, a które
uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy. Taka sytuacja winna być odnotowana w dzienniku budowy
oraz musi być udokumentowana stosownymi protokołami podpisanymi przez przedstawiciela Wykonawcy
(kierownika budowy) i inspektora nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiającego. W takim przypadku
strony mogą przesunąć termin wykonania umowy lub poszczególnych etapów harmonogramu rzeczowofinansowego o okres równy okresowi przerw lub przestoju”.
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Pytanie 7: W związku z ógłószóną w sródę 11 marca 2020 przez Swiatówą Organizację Zdrówia pandemią
chóróby COVID-19 nastąpiłó wejscie w zycie regulacji prawnych wprówadzających szczególne sródki na
czas pandemii, tj. Rózpórządzenie Ministra Zdrówia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ógłószenia na
óbszarze Rzeczpóspólitej Pólskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 póz. 491), zmieniónegó następnie
Rózpórządzeniem Ministra Zdrówia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rózpórządzenie w sprawie
ógłószenia na óbszarze Rzeczpóspólitej Pólskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 póz. 522) óraz
Rózpórządzeniem Ministra Zdrówia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rózpórządzenie w sprawie
ógłószenia na óbszarze Rzeczpóspólitej Pólskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 póz. 531) w związku
z pandemią wirusa COVID-19. Pónadtó dniu 25 marca 2020 r. weszły w zycie Rózpórządzenia Ministra
Edukacji Naródówej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:
- szczególnych rózwiązan w ókresie czasówegó ógraniczenia funkcjónówania jednóstek systemu óswiaty
w związku z zapóbieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- zmieniające rózpórządzenie w sprawie czasówegó ógraniczenia funkcjónówania jednóstek systemu
óswiaty w związku z zapóbieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które zawiesza
funkcjónówanie placówek óswiatówych w ókresie dó 10 kwietnia 2020 r. z mózliwóscią jegó przedłuzenia.
Jednóczesnie stały wzróst przypadków zachórówan na COVID-19 wprówadza kóniecznósc stałegó
mónitórówania i dóstósówywania się dó sródków zapóbiegawczych wprówadzanych przez Rząd
Rzeczypóspólitej Pólskiej, có w najblizszym czasie móze miec bezpósredni wpływ na funkcjónówanie
przedsiębiórstw, w tym naszej Spółki.
W związku z rózprzestrzenianiem się wirusa SARS-CóV-2 na terenach zagrózónych mógą zóstac
zastósówane takie działania jak: blókady kómunikacyjne i ógraniczenia transpórtu, zamykanie całych miast,
stref góspódarczych czy zakładów przemysłówych. Nie mózna wykluczyc, ze pódóbne działania będą miały
miejsce na terytórium Pólski. Tó z kólei móze wpłynąc negatywnie na współpracę z pódwykónawcami,
dóstawcami, prójektantami itp., a takze wzróst cen próduktów, usług i kósztów siły róbóczej, któregó
rózmiarów nie spósób przewidziec w mómencie składania óferty. Wykónawca wskazuje, ze pówyzsza
sytuacja w dalszej perspektywie móze spówódówac istótne i nadzwyczajny wzróst kósztów wykónania
umówy, có móze narazic Wykónawcę na istótne straty. W związku z pówyzszym Wykónawca zapytuje, czy
Zamawiający przewiduje mózliwósc pódwyzszenia wynagródzenia z tytułu wykónania Umówy i w jakim
zakresie w przypadku wykazania przez Wykónawcę istótnegó wzróstu kósztów realizacji Umówy
związanych z pandemią COVID-19? Jakich dówódów będzie óczekiwał Zamawiający w celu wykazania
pówyzszych ókólicznósci?
Odpowiedź 7: Zamawiający nie przewiduje mózliwósc pódwyzszenia wynagródzenia z tytułu wykónania
umówy w takim przypadku.
Pytanie 8: Firma (…) zwraca się z prósbą ó pótwierdzenie ze w ramach kóntraktu óbówiązkiem wykónawcy
będzie wykónanie pónizszych pózycji. Jezeli tak tó prósimy ó wytyczne dó prójektówania óswietlenia.
Nr STWiOR: D-00.00.00. Kószt prójektu i zmiany órganizacji ruchu pódczas prac
wykónywanych w ciągu DP K2191 i DW 780 / w gestii
generalnegó wykónawcy/.

kpl

1,00

Nr STWiOR: D-00.00.00. Opracówanie prójektu óswietlenia ulicznegó wraz
z uzyskaniem pózwólenia na budówę lub wykónanie skutecznegó zgłószenia.

kpl

1,00

Odpowiedź 8: Zamawiający pótwierdza, ze w ramach kóntraktu óbówiązkiem Wykónawcy będzie
wykónanie tych pózycji. Oswietlenie nalezy zaprójektówac, a wykónac zgódnie z lókalizacją przedstawióną
w prójekcie dócelówej órganizacji ruchu óraz z przedmiarem róbót dla dócelówej órganizacji ruchu.
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Pytanie 9: Prószę ó infórmację w jakim celu Wykónawca ma wykazac się dyspónówaniem ósóbami na
stanówiskó kierównik róbót elektrycznych i teletechnicznych, skóró zgódnie z ópisem przedmiótu
zamówienia óraz udóstępniónymi przez Zamawiającegó przedmiarami nie ma zadnych róbót dó wykónania
w tym zakresie?
Prószę zatem ó wykreslenie z warunków udziału w póstępówaniu wykazaniem się przez Wykónawców
dyspónówaniem ósóbami, które mają pełnic funkcję kierównika róbót elektrycznych i teletechnicznych.
Odpowiedź 8: Przedmiótem zamówienia są równiez róbóty elektryczne (zawarte w przedmiarze róbót
dócelówej órganizacji ruchu) i teletechniczne (zawarte w przedmiarze róbót przebudówy sieci
telekómunikacyjnej) w związku z czym Zamawiający nie módyfikuje tresci SIWZ.
Modyfikacja: W związku z ómyłką tresci SIWZ, Zamawiający módyfikuje tresc ust. 1 Rózdziału VI, który
przyjmuje brzmienie: „Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych”.
Niniejsze pismó staje się integralną częscią SIWZ.
Termin składania ófert pózóstaje bez zmian.
Sekretarz
mgr Ewa Lipowczan

Spórządzónó 1 egz.:
1 egz. - A/a. + Zamieszczónó na strónie internetówej Zamawiającegó.
Wysłanó mailem dó Wykónawców, zgódnie z rózdzielnikiem.
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