
ZARZAD DROG MTEJSKICH
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08

kancela ria@zd m,waw. pl, www.zdm.waw. pl, www.facebook. pl/zd m.wa rszawa

Warszawa, dnia 2020 -09- 0 2

Dot.: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

,rBudowq dr6g rowerowych: ul. Saska, Egipska, Bora-Komorowskiego oraz pas6w

rowerowych: ul. Meissnera, Abrahama i Umiriskiego oraz uzupelnienie dr6g
rowerowych ul. Jugoslowiariskiej i ul. Fieldorfa w ramach projekt6w z budZetu

partycypacyjnego".

Nr postgpowania: ZDMIUNIIDZP I 7 7 IPN/68/20

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzyd Dr6g Miejskich na podstawie art. 38 ust. 1

3) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zam6wieri Publicznych (Dz.

z2019,poz.1843 zp6im. zm.) odpowiada na pytania Wykonawcy.

Pytanie I
Zwracamy sig do Zamawiajqcego z proSb4 o wyjaSnienie, w jakim okresie nale?y zapewni6

pielggnacjg zieleni. Czy 36 miesigcznym wnikaj4cym z opisu do projektu gospodarki zieleni4,

czy teZ analogicznym zzadeklarowanym w skladanej przez Wykonawca ofercie (od 36 do 60

miesigcy)?

OdpowiedZ
Pielggnacjg zieleni nalezy zapewnid na okres 3 lat.

\tanie 2

Zwracamy sig do Zamawiaj4cego z proSb4 o informacjg, czy Zartawiaiqcy dopuSci

zastosowanie betonowych prefabrykat6w drogowych (betonowa kostka brukowa, plyty

betonowe, etc.) o parametrach niezgodnych z zaruqdzeniem nr 168212017 Prezydenta m. st.

Warszawy z dnia)Z.tO.ZOtlr. w zakresie ich wyprodukowania w oparciu o betony nabazie

kruszyw kamiennych bazaltowych i nawierzchni plukanej.

OdpowiedZ
Tak, dopuszczamy zastosowanie betonowych prefabrykat6w drogowych (betonowa kostka

brukowa, plyy betonowe, etc.) o parametrach niezgodnych z zarz4dzeniem nr 168212017

prezydenta m.'st. Warszawy z dnia23.l}.2}l7r. w zak,resie ich wyprodukowania w oparciu o

betony na bazie kruszyw kamiennych bazaltowych i nawierzchni plukanej'

pkt
U.
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Pytanie 3
Zwracamy sig do Zamawiajqcego z proSb4 o wyjaSnienie, czy przestawienie biletomatu
nalezy wycenii wsp6lnie z przestawieniem wiaty przystankowej zgodnre z poz. 58 d 4.

przedmiaru rob6t drogowych, czy te2 bgdzie on przesuwany przez sluzby ZTM?

OdpowiedZ
Koszt przestawienia biletomatu Wykonawca powinien uwzglgdnii w ofercie. Przestawienia
biletomatu zostanie wykonanie odplatnie przez Mennicg Polsk4 S.A., zgodnie z warunkami
technicznymi z dn.28.07 .2020 r.

Pytanie 4
Dotyczy czg Sc i 2 po stgpow aria ZDM NMIDZP I 7 7 /PN/6 8/2 0

Czy warunki udzialu w postgpowaniu wskazane w punkcie 7.2.2.2 SIWZ, dotycz4 takZe
czgSci 2 postgpowania?
- Kierownik rob6t elektrycznych z uprawnieniami do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i trzqdzeir
elektrycznychielektroenergetycznychbezograniczefi-losoba-5lat-5lat-podstawa
dysponowania
- Architekt krajobrazu z wyksztalceniem wyisrym na kierunku architektura krajobrazu
lub r6wnowa2ne - I osoba - nie dotyczy - 2lata - podstawa dysponowania.
Ze wzglgdu na bardzo maly zakres rob6t elektrycznych w czgici 2, dotycz4cy jedynie
korekty wysiggnika latarni oSwietlenia ulicznego oraz zakres rob6t architektury krajobrazu w
czgsci 2, obejmujqcy praktycznie tylko wykonanie trawnika sq wysoce nieproporcjonalne do
przedmiotu zam6wienia.
W zwipku ztym prosimy o wykreSlenie w/w warunk6w dla czgSci 2 zamowienia.

Odpowiedf
Warunki zawarte w pytaniu dotyczq r6wnie2 czg6ci m 2. Z uwagi na dbaloSci o jakoSd

wykonywanych prac oczekujemy, aby Wykonawca dysponowal osobami o odpowiednim
wyksztalceniu oraz doSwiadczeniu.
Zgodnie z uwagq zawart4 w punkcie 7.2.2.2. SIWZ ,,Warunek dotycz4cy os6b powinien by6
spelniony niezalehnie od liczby czgSci, na kt6re skladanajest oferta"

\tanie 5

Proszg o zmiang zapis6w w punkcie 4.6. SIWZ, poprzez pozostawienie zapisu, dotycz4cego
obowipku wskazania czgSci zam6wienia, kt6re zostan4 powierzone podwykonawcom ortv
wykre6lenie zapisu, dotyczqcego obowipku wskazania w ofercie firm podwykonawc6w,
poniewa2 na etapie skladania ofert firmy podwykonawc6w mog4 nie by6 znane, a dopiero po

wyborze oferty i przed przyst4pieniem do realizacji zam6wienia bgdq wskazane

Zamawral1cemu. W przypadku nie dokonania wylej wskazanych zmian uprzejmie proszg o

uzasadnienie takiej decyzji.

OdpowiedZ
Zgodnie z art.36 b ust. I ustawy Pzp Zamawiajqcy 24dawskazaniaprzez wykonawcg czgSci

zam6wienia, kt6rych wykonanie zamierza powierzyd podwykonawcom i podania przez

WykonawcQ firm podwykonawc6w. W zwi4zku z pov'ryLszym Wykonawca w ofercie winien
poda6 te czgsci zam6wienia, kt6re zleci podwykonawcom oraz nazry podwykonawc6w o ile
sq mu znane na tym etapie.
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Pytanie 6
Czy zapisy warunk6w udzialu w postgpowaniu w punkcie 7.2.2.2. SIWZ o treSci

l. Kierownik rob6t drogowych z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami
budowalnymiwspecjalnoSciinzynieryjnejdrogowejbezograniczen-Tosoba-5lat-5lat-
podstawa dysponowania"
2. Kierownik rob6t elektrycznych z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz4dzen elektrycznych i
elektroenergetycznychbezograniczeh-losoba-5lat-5lat-podstawadysponowania,
dotyczq 5 lat doSwiadczenia? Co oznacza zapis w warunku Architekt krajobrazu z
wyksztalceniem wyZszym na kierunku architektura krajobrazu lub r6wnowaZne - I osoba -
nie dotyczy -2lata- podstawa dysponowania.

Mozna domniemywal2e powy2sze zapisy zosta\y skopiowane z tabeli, zal4cznik3 - wykaz
os6b, jednak warunki powinny byc precyzyjnie okreSlone w treSci specyfikacji, dlatego
proszg o wyjaSnienia.

OdpowiedZ
Zamawiajqcy informuj e, ze nagl6wki tabeli w punkcie 7.2.2.2. SIWZ omylkowo zostaly
pominigte jednakZe s4 to2same ztabel4 stanowi4c4 zal4cznlk nr 3 do SIWZ. Warunek brzmi:

,,Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujqce sig kwalifikacjami zawodowymi,
uprawnieniami, doSwiadczeniem i wyksztalceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostan4

im powierzone, w szczeg6lno6ci okreslonymi przepisami ustawy z dniaT lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz.U. 22019 r., poz. 1186 ze zm.), zgodnie z poni2szym wykazem:

dysponowania.
1. Kierownik rob6t drogowych z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami
budowalnymiwspecjalnoSciinZynieryjnejdrogowejbezograniczeh-losoba-5lat-5lat-
podstawa dysponowania"
2. Kierownik rob6t elektrycznych z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz1dzen elektrycznych i
elektroenergetycznychbezograniczeh-losoba-5lat-5lat-podstawadysponowania,
dotyczq 5 lat doSwiadczenia? Co oznacza zapis w warunku Architekt krajobrazu z
wyksztalceniem wy2szym na kierunku architektura krajobrazu lub r6wnowa2ne - I osoba -
nie dotyczy -2lata- podstawa dysponowania".

Pytanie 7
W zwiqzku z ogloszonq w Srodg 1l marca 2020 przez Swiatow4 Organizacjg Zdrowia
pandemi4 choroby COVID-19 nast4pilo wejScie w ?ycie regulacji prawnych
wprowadzaj4cych szczeg6lne Srodki naczaspandemii, tj. Rozporzqdzenie Ministra Zdrowiaz
dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogloszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu

epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego nastgpnie Rozporz4dzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 24 marca 2020 r. zmieniajqcym rozporz1dzenie w sprawie ogloszenia na obszarze

Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporz4dzeniem
Ministra Zdrowiaz dnia25 marca2020 r. zmieniaj4cymrczporz4dzenie w sprawie ogloszenia
na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w zwiqzku z
pandemi4 wirusa COVID-I9. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszly w zycie Rozporz4dzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia20 marca2020 r. w sprawie:

- szczegolnych rozwi4zah w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek

systemu oSwiaty w zwi4zku zzapobieganiem, przeciwdzialaniem izwalczaniem COVID-l9,
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- zmieniaj4ce rozporz1dzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oSwiaty w zwi4zku z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-I9,
kt6re zawiesza funkcjonowanie plac6wek oSwiatowych w okresie do l0 kwietnia 2020 r. z
mo2l iwo 5ci4 j e go przedlulenia.

JednoczeSnie staly wzrost przypadk6w zachorowafi na COVID-19 wprowadza koniecznoS6
stalego monitorowania i dostosowywania sig do Srodk6w zapobiegawczych wprowadzanych
przez Rz4d Rzeczypospolitej Polskiej, co w najblizszym czasie mohe miei bezpoSredni
vWlyw na funkcjonowanie przedsigbiorstw, w tym naszej sp6lki. W zwi4zku z
rczprzestrzenianiem sig wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrolonych mogE zostad
zastosowane takie dzialania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykarie
calych miast, stref gospodarczych czy zaklad6w przemyslowych. Nie mo2na wykluczyl, Le

podobne dzialania bgdE mialy miejsce na terytorium Polski. To z kolei mo2e wplyn46
negatywnie na wsp6lprac9 z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp. Wykonawca
wskazuje, 2e powy2sza sytuacja w dalszej perspektywie - kt6rej ramy czasowe na dzieh
skladania oferty pozostajE nieznane - mohe spowodowa6 istotne problemy z wykonaniem
umowy oraz jej ewentualnych termin6w poSrednich w terminach okreSlonych umownie. W
zwiqzku z powy2szym Wykonawca zapytuje, czy Zarnawiaj4cy przewiduje mo2liwoS6
wydlu2enia czasu na ukoriczenie wykonania umowy, jak r6wnie? v,rydluilenie czasu na
wykonanie termin6w poSrednich w przypadku wykazania przez Wykonawcg przeszk6d w
realizacji Umowy zwi1zanych z pandemi4 COVID-I9? Jakich dowod6w bgdzie oczekiwal
Zamawiajqcy w celu wykazania powyZszych okolicznoSci?

OdpowiedZ
Zamawiajqcy pozostawia zapisy umowy bez zmian.Dzialaria stron umowy zawartej w trybie
ustawy Prawo zam6wieri publicznych reguluje przepis art. l5r ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczeg6lnych rozwi4zaniach zwi4zarrych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i
zwalczariem COVID-I9, innych chor6b zakulnych oraz wywolanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz.U z 2020, poz. 37 4). Zgodnie z jego treSci4:

l. Strony umowy w sprawie zam6wienia publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), niezwlocznie,
wzajemnie informuj4 sig o wplywie okolicznolci zwi4zanych z wyst4pieniem COVID-I9 na
nale7yte wykonanie tej umowy, o ile taki wplyw wystQpil lub moZe wyst4pii. Strony umowy
potwierdzaj4 ten wplyw dol4czaj4c do informacji, o kt6rej mowa w zdaniu pierwszym,
oSwiadczenia lub dokumenty, kt6re mogq dotyczy(, w szczegillnoSci:

l) nieobecnoSci pracownik6w lub os6b Swiadcz4cych pracg za Wnagrodzeniem na innej
podstawie niZ stosunek pracy, kt6re uczestnicz4 lub moglyby uczestniczy(, w realizacji
zam6wienia;

2) decyzji wydanych przez Gl6wnego Inspektora Sanitarnego lub dzialajQcego z jego
upowaZnienia paristwowego wojew6dzkiego inspektora sanitarnego, w zwi1zkl z
przeciwdzialaniem COVID-19, nakladaj4cych na wykonawcg obowi4zek podjgcia
okreSlonych czynno6ci zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) poleceri lub decyzji wydanych przez wojewod6w, ministra wlaSciwego do spraw zdrowia
lub Prezesa Rady Ministr6w, zwiqzanych zprzeciwdzialaniem COVID-l9, o kt6rych mowa w
art. l1 ust. l-3;
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4) wstrzymania dostaw produkt6w, komponent6w produktu lub material6w, trudnoSci w
dostgpie do sprzgtu lub trudnoSci w realizacji uslug transportowych;

5) innych okolicznoSci, kt6re uniemo2liwiajqbqdl w istotnym stopniu ograniczajq moZliwoSi
wykonania umowy;

6) okolicznoSci, o kt6rych mowa w pkt l-5, w zakresie w jakim dotycz4 one podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.

la. W przypadku wykonawc6w maj4cych siedzibg lub wykonuj4cych dzialalnoS6 zwiqzanqz
realizacjq, umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokument6w, o
kt6rych mowa w ust. I pkt l-5, sklada sig dokumenty wydane przez odpowiednie instytucje w
tych kraj ach lub oSwiad czenia tych wykonawc6w.

2. KuZda ze stron umowy, o kt6rej mowa w ust. l, mohe Zqda(, przedstawienia dodatkowych
oSwiadczeir lub dokument6w potwierdzaj4cych wplyw okolicznoSci zwi4zanych z
wyst4pieniem COVID-I9 na naleZyte wykonanie tej umowy.

3. Strona umowy, o kt6rej mowa w ust. l, na podstawie otrzymanych oSwiadczeri lub
dokument6w, o kt6rych mowa w ust. 7 i 2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania,
przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wrM z uzasadnieniem, odnoSnie do wplywu
okolicznoSci, o kt6rych mowa w ust. l, na nale?.yte jej wykonanie. Je2eli strona umowy
otrzymalakolejne oSwiadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

4. Zamawiajqcy, po stwierdzeniu, 2e okolicznoSci zwiqzane z wyst4pieniem COVID-l9, o
kt6rych mowa w ust. l, wplywaj q na nale?ylte wykonanie umowy, o kt6rej mowa w ust. l, w
uzgodnieniu z wykonawcq dokonuje zmiany umowy, o kt6rej mowa w art. 144 ust. I pkt 3

ustawy zdnia29 stycznia2004r. - Prawo zam6wieri publicznych, w szczeg6lnoSci przez:

l) zmiang terminu wykonania umowy lub jej czgSci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czgSci,

2) zmrang sposobu wykonywania dostaw, uslug lub rob6t budowlanych,

3) zmiang zakresu Swiadczenia wykonawcy i odpowiadajqcqjej zmiang wynagrodzenia lub
sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy,

- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kuid4 kolejn4 zmian1 nie przekroczy 50oh
wartoSci pierwotnej umowy.

4a. W przypadku stwierdzenia, 2e okolicznoSci zwiqzane z wyst4pieniem COVID-l9, o
kt6rych mowa w ust. l, mogq wplyn46 na naleZyte wykonanie umowy, o kt6rej mowa w ust.
l, zamawiajqcy, w uzgodnieniu z wykonawcQ, mo2e dokona6 zmiany umowy zgodnie z ust.
4.

5. JeZeli umowa w sprawie zam6wienia publicznego zawiera postanowienia korzystniej
ksztahuj4ce sy-tuacjg wykonawcy, niz wynikaloby to z ust. 4, do zmiarry umowy stosuje sig te
postanowienia, z zastrzeheniem, 2e okolicznoSci zwiEzane z wyst4pieniem COVID-19, o
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kt6rych mowa w ust. l, nie mog4 stanowi6 samodzielnej podstawy do wykonania umownego
prawa odst4pienia od umowy.

6. Jezeli umowa w sprawie zam6wienia publicznego zawiera postanowienia dotyczEce kar
umownych lub odszkodowat'r z tytulu odpowiedzialnoSci za jej niewykonanie lub nienale2yte
wykonanie z powodu ozfiaczonych okolicznoSci, strona umowy, o kt6rej mowa w ust. 1, w
stanowisku, o kt6rym mowa w ust. 3, przedstawia wplyw okolicznoSci zwiqzanych z
wyst4pieniem COVID-I9 na nale?ylejej wykonanie oraz wplyw okolicznoSci zwiqzanych z
wyst4pieniem COVID-19, na zasadnoS6 ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowari,
lub ich wysokoS6.

7. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, 2e okoliczno6ci zwiqzane z wyst4pieniem
COVID-I9, mogE wptynqi lub wplywajq na naleZyl.e wykonanie lqczqcej ich umowy, kt6ra
jest zwi4zana z wykonaniem zam6wienia publicznego lub jego czgSci, uzgadniajq
odpowiedni4 zmiang tej umowy, w szczeg6lno6ci mog4 zmienid termin wykonania umowy
lub jej czgSci, czasowo zawiesi6 wykonywanie umowy lub jej czgSci, zmienid spos6b
wykonywania umowy lub zmienic zakres wzajemnych Swiadczeri.

8. W przypadku dokonania zmiany umowy, o kt6rej mowa w ust. l, jeileli zmiana ta
obejmuje czgic zam6wienia powierzonE do wykonania podwykonawcy, wykonawca i
podwykonawcatzgadniaj4 odpowiedni4 zmiang lqczqcej ich umowy, w spos6b zapewniaj4cy,
ze warunki wykonania tej umowy przez podwykonawcg nie bgdq mniej korzystne niZ warunki
wykonania umowy, o kt6rej mowa w ust. l, zmienionej zgodnie zust.4.

9. Przepisy ust. 7 i 8 stosuje sig do umowy zawartej migdzy podwykonawcQ a dalszym
podwykonawc4.

10. W okresie obowi4zywania stanu zagrohenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz
zwi4zanych z nimi ograniczeri w przemieszczarit sig, umowy w sprawie zam6wienia
publicznego zawierane s4 pod rygorem niewaznoSci w formie pisemnej, albo za zgodq
zamawiajqcego w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

11. Przepisy ust. l-9 stosuje sig odpowiednio do um6w w sprawie zam6wieri publicznych
wyl4czonych ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wief
publicznych.

Zamawiaj4cy zobowiqzany jest do stosowania powy2szej regulacji.

Pytanie 8
W zwi4zku z ogloszon? w Srodg 11 marca 2020 przez Swiatowq Organizacjg Zdrowia
pandemi4 choroby COVID-19 nast4pilo wejScie w ?ycie regulacji prawnych
wprowadzajqcych szczegolne Srodki na czas pandemii, tj. Rozporz4dzenie Ministra Zdrowiaz
dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogloszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu
epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego nastgpnie Rozporz4dzeniem Ministra Zdrown
z dnia 24 marca 2020 r. zmieniaj4cym rozporz4dzenie w sprawie ogloszenia na obszarze
Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporz4dzeniem
Ministra Zdrowiaz dnia25 marca2020 r. zmieniaj4cymrozporz4dzenie w sprawie ogloszenia
na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w zwiqzku z
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pandemiq wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszly w zycie Rozporz4dzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia20 marca2020 r. w sprawie:

- szczeg6lnych rozwiqzan w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek

systemu o6wiaty w zwipku zzapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczariem COVID-l9,

- zmieniaj4ce rozporzqdzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek

systemu oSwiaty w zwi4zku z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczartiem COVID-l9,
kt6re zawiesza funkcjonowanie plac6wek oSwiatowych w okresie do l0 kwietnia 2020 r. z
moZliwo Sc i4 j e go pr zedluilenia.

Jednoczesnie staly wzrost przypadk6w zachorowafl na COVID-l9 wprowadza koniecznoS6

stalego monitorowania i dostosowywania sig do Srodk6w zapobiegawczych wprowadzanych

przez Rz4d Rzeczypospolitej Polskiej, co w najblizszym czasie mohe miei bezpoSredni

wplyw na funkcjonowanie przedsigbiorstw, w tym naszej Sp6lki. W zwi4zkrt z

rozprzestrzenianiem sig wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrohonych mog4 zostac

zastosowane takie dzialania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie

calych miast, stref gospodarczych czy zaHad6w przemyslowych. Nie mozna v'rykluczy(,,2e

podobne dziil.ania bgd4 mialy miejsce na terytorium Polski. To z kolei moZe wplyn4i
negatywnie na wsp6lpracg z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp., a takhe

wzrost cen produkt6w, uslug i koszt6w sily roboczej, kt6rego rozmiar6w nie spos6b

przewidziei w momencie skladania oferty. Wykonawca wskazuje, 2e powylsza sytuacja w

dalszej perspektywie moze spowodowad istotne i nadzwyczajny wzrost koszt6w wykonania

umowy, co moze narazit, Wykonawcg na istotne straty. W zwi1zku z pov,ryZszym

Wykonawc a zapyluje, czy Zamawiaj4cy przewiduje mo2liwoSc podwy2szenia wynagrodzenia

z tltulu wykonania Umowy i w jakim zakresie w przypadku wykazania przez Wykonawca

istotnego wzrostu koszt6w realizacji Umowy zwi1zanych z pandemiE COVID-I9? Jakich

dowod6w bgdzie oczekiwal Zamawiajqcy w celu wykazania powyZszych okolicznoSci?

Odpowiedf
Zamawiaj4cy pozostawia zapisy umowy bez zmian.Dziil.ania stron umowy zawattei w trybie

ustawyPiawozam6wieripublicznychregulujeprzepisart. l5r ustawyzdnia2marca2020r.
o szczeg6lnych rozwiqzaniach zwiqzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i

zwalczaniem COVID-l9, innych chor6b zakuhnych oraz wywolanych nimi sltuacji

kryzysowych (Dz.U z 2020, poz. 37 4). Zgodnie z jego treSci4:

l. Strony umowy w sprawie zam6wienia publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. - Prawo zam6wieri publicznych (Dz. IJ. z 2019 r. poz. 1843), niezwlocznie,

wlajemnie informuj4 sig o wplywie okolicznoSci zwiqzanych z wyst4pieniem COVID-19 na

nale2yte wykonanie tej umowy, o ile taki wplyw wyst4pil lub mo2e wyst4pi6. Strony umowy

potwierdzaj4 ten wplyw dol4czaj4c do informacji, o kt6rej mowa w zdaniu pierwszym,

oSwiadczenia lub dokumenty, kt6re mog4 dotyczyt, w szczeg6lnoSci:

l) nieobecnoSci pracownik6w lub os6b Swiadcz4cych praca za Wnagrodzeniem na innej

podstawie ni2 stosunek pracy, kt6re uczestnicz4 lub moglyby uczestniczy(, w realizacji

zam6wienia;

2) decyli wydanych przez Gl6wnego Inspektora Sanitamego lub dzialajqcego z iego
upowaznienia paristwowego wojew6dzkiego inspektora sanitarnego, w zwiqzk]u z
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przeciwdzialaniem COVID-19, nakladaj4cych na wykonawcg obowi4zek podjgcia
okreSlonych czynnoSci zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) poleceri lub decyzji wydanych przez wojewod6w, ministra wlaSciwego do spraw zdrowia
lub Prezesa Rady Ministr6w, zwi4zanychzprzeciwdzia\aniem COVID-l9, o kt6rych mowa w
art. ll ust.1-3;

4) wstrzymania dostaw produkt6w, komponent6w produktu lub material6w, trudnoSci w
dostgpie do sprzgtu lub trudnoSci w realizacji uslug transportowych;

5) innych okolicznoSci, kt6re uniemo2liwiajqbqd? w istotnym stopniu ograniczaj1 mo2liwo56
wykonania umowy;

6) okolicznoSci, o kt6rych mowa w pkt 1-5, w zakresie w jakim dotyczq one podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.

la. W przlpadku wykonawc6w maj4cych siedzibg lub wykonuj4cych dzialalnoSd zwi4zanqz
realizacj1 umowy poza ter:ytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokument6w, o
kt6rych mowa w ust. I pkt 1-5, sklada sig dokumenty wydane przez odpowiednie instytucje w
tych kraj ach lub oSwi a dczenia tych wykonawc6w.

2. KatZda ze stron umowy, o kt6rej mowa w ust. l, moZe Zqdae przedstawienia dodatkowych
oSwiadczeri lub dokument6w potwierdzaj4cych wplyw okolicznoSci zwi4zanych z
wyst4pieniem COVID-l9 na nalelyte wykonanie tej umowy.

3. Strona umowy, o kt6rej mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych oSwiadczeri lub
dokument6w, o kt6rych mowa w ust. I i 2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania,
przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnoSnie do wplywu
okolicznoSci, o kt6rych mowa w ust. l, na nale2.yte jej wykonanie. Je2eli strona umowy
otrzyma\.a kolejne oSwiadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

4. Zamawiajqcy, po stwierdzeniu, 2e okolicznoSci zwiqzane z wyst4pieniem COVID-19, o

kt6rych mowa w ust. l, wplywaj q na nale?yle wykonanie umowy, o kt6rej mowa w ust. l, w
uzgodnieniu z wykonawc4 dokonuje zmiany umowy, o kt6rej mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3

ustawy z dnia29 stycznia2}}4 r. - Prawo zam6wieri publicznych, w szczeg6lnoSci przez:

l) zmiang terminu wykonania umowy lub jej czgSci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czgSci,

2) zmiang sposobu wykonywania dostaw, uslug lub rob6t budowlanych,

3) zmiang zakresu Swiadczenia wykonawcy i odpowiadaj1cqjej zmiang wynagrodzenia lub
sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy,

- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kuzdq kolejnE zmianq, nie przekroczy 50o/o

wartoSci pierwotnej umowy.

4a. W przypadku stwierdzenia, 2e okolicznoSci zwiqzane z wystqpieniem COVID-I9, o

kt6rych mowa w ust. l, mog4 wplynqd na naleZyte wykonanie umowy, o kt6rej mowa w ust.
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l,
4.

zamawiajqcy, w uzgodnieniu z wykonawc4, mole dokonai zmiany umowy zgodnie z ust.

5. Je2eli umowa w sprawie zam6wienia publicznego zawiera postanowienia korzystniej
ksztahuj4ce sytuacjg wykonawcy, niz wynikaloby to z ust. 4, do zmiany umowy stosuje sig te
postanowienia, z zastrzeheniem, 2e okolicznoSci zwiqzarre z wyst4pieniem COVID-I9, o

kt6rych mowa w ust. l, nie mogg stanowid samodzielnej podstawy do wykonania umownego
prawa odst4pienia od umowy.

6. Je2eli umowa w sprawie zam6wienia publicmego zawiera postanowienia dotyczqce kar
umownych lub odszkodowari z tytulu odpowiedzialnoSci za jej niewykonanie lub nienaleZyte

wykonanie z powodu oznaczonych okolicznoSci, strona umowy, o kt6rej mowa w ust. l, w
stanowisku, o kt6rym mowa w ust. 3, przedstawia wplyw okolicznoSci zwi1zanych z

wyst4pieniem COVID-19 na nale2yte jej wykonanie oraz wplyw okolicznoSci zwiEzanych z

wystqpieniem COVID-I9, na zasadnoS6 ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowari,
lub ich wysokoSd.

7. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, 2e okolicznoSci zwiEzane z wyst4pieniem

COVID-I9, mog4 wptyn46 lub wplywajq na nalelyle wykonanie lqczqcej ich umowy, kt6ra
jest zwiqzana z wykonaniem zam6wienia publicznego lub jego czgSci, uzgadniaj4

odpowiedni4 zmiang tej umowy, w szczeg6lnoSci mogE zmienid termin wykonania umowy
lub jej czgsci, czasowo zawiesi6 wykonywanie umowy lub jej czgflci, zmieni6 spos6b

wykonywania umowy lub zmienid zakres wzajemnych Swiadczeri.

8. W przypadku dokonania zmiany umowy, o kt6rej mowa w ust. l, jeZeli zmiana ta

obejmuje czg(tt, zam6wienia powierzon4 do wykonania podwykonawcy, wykonawca i
podwykonawca uzgadniaj4 odpowiedniq zmiang l1cz4cej ich umowy, w spos6b zapewniaj4cy,

2e warunki wykonania tej umowy przezpodwykonawca nie bgd4 mniej korzystne niZ warunki

wykonania umowy, o kt6rej mowa w ust. 1, zmienionej zgodnie z ust. 4.

g. Przepisy ust. 7 i 8 stosuje sig do umowy zawartej migdzy podwykonawcq a dalszym

podwykonawc4.

10. W okresie obowi4zywania stanu zagroZenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz

zwi4zanych z nimi ograniczeri w przemieszczaniu sig, umowy w sprawie zam6wienia

publicznego zawierane s4 pod rygorem niewa2noSci w formie pisemnej, albo za zgod4

zamawiaj4cego w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem

elektronicznym.

ll. Przepisy ust. 1-9 stosuje sig odpowiednio do um6w w sprawie zam6wieri publicznych

wylqczonych ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wieri

publicznych.

Zamawiaj4cy zobowiEzany jest do stosowania powy2szej regu
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