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Brusy, 2020-07-31

Wykonawcy wszyscy

Dotyczyć przetargu meogręmięzonegp na „ Budowy drogi Bruyy=Jgglie - Żabno

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień na 
skierowane przez Wykonawców zapytania do treści SIWZ w następujący sposób:

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 COV1D-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? 
Odp. Regulacje w tym zakresie zawiera § 13 ust. 1, 2, 7, 8, 9, 10 i 11 Załącznika Nr 2 do 
SIWZ Istotne postanowienia umowy.
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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?
Odp. Regulacje w tym zakresie zawiera § 13 ust. 1, 4, 7, 8, 9, 10 i 11 Załącznika Nr 2 do 
SIWZ Istotne postanowienia umowy

3. Prosimy o określenie zakresu do wykonania. SIWS rozdział III pkt 2 określa inny zakres niż 
przedmiar i projekt. Prosimy o wyjaśnienie.
Odp. Zakres robót obejmuje:

1) zad. pn. „Budowa drogi transportu rolnego Brusy-Jaglie - Żabno”
- budowę drogi o nawierzchni asfaltowej na odcinku dl. 460 mb (km 0+037 km 

0+497) o szerokości 3,5 m na podbudowie z kruszywa łamanego 0-31,5 mm 
wraz z utwardzeniem poboczy z kruszywa łamanego oraz wjazdów 
indywidualnych,

• __

2) zad. pn. „Budowa drogi w kierunku Żabna - sołectwo Brusy-Jaglie”
- budowę drogi o nawierzchni asfaltowej na odcinku 35 mb (km 0+497 km 0+532) 

o szerokości 3,5 m na podbudowie z kruszywa łamanego 0-31,5 mm wraz 
z utwardzeniem poboczy z kruszywa łamanego oraz wjazdów indywidualnych.

Odcinek drogi od km 0+000,00 do km 0+037 jest już wykonany.
4. W SIWZ jak i w istotnych postanowieniach umowy określono, że do wykonania w ramach 

przedmiotu zamówienia „Budowa drogi Brusy-Jaglie - Żabno są dwa poniższe zadania:
_ _ >

1. Budowa drogi transportu rolnego Brusy-Jaglie - Żabno
2. Budowa drogi w kierunku Żabna - sołectwo Brusy-Jaglie
Przedmiar załączony do SIWZ zał. Nr 8 dotyczy zadania Budowa drogi w kierunku Żabna - 
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sołectwo Brusy Jaglie.
Pytanie dotyczy czy zamieszczony przedmiar uwzględnia zakres prac do wykonania w ramach 
dwóch zadań czy tylko jednego.
Ponadto występuje rozbieżność w podanych długościach budowanej drogi w SIWZ a 
przedmiarem robót:
Zadanie 1 - 460 mb SIWZ rozdział III pkt 2 1 i 2
Zadanie 2-35 mb SIWZ rozdział III pkt 1 i 2.
Odp. Przedmiar robót uwzględnia zakres prac do wykonania w ramach dwóch zadań.
Zamawiający poprawił rozbieżności jak w Odpowiedzi do punktu 1.

5. Zgodnie z pkt. 7 Opisu Technicznego na terenie przedmiotowej inwestycji nie występują 
grunty słabonośne, organiczne i nasypy niekontrolowane.
Prosimy o potwierdzenie, że grunty występujące w podłożu można zaliczyć do kategorii 
nośności G1 (grunty niewysadzinowe).
Odp. Tak.

Ponadto, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ww. ustawy, Zamawiający zmienia treści 
SIWZ w następujący sposób:

1. Ust. 2 Rozdziału III Opis przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie:
„2. Zakres robót obejmuje:

3) zad. pn. „Budowa drogi transportu rolnego Brusy-Jaglie - Żabno”
- budowę drogi o nawierzchni asfaltowej na odcinku dł. 460 mb (km 0+037 km 

0+497) o szerokości 3,5 m na podbudowie z kruszywa łamanego 0-31,5 mm wraz 
z utwardzeniem poboczy z kruszywa łamanego oraz wjazdów indywidualnych,

4) zad. pn. „Budowa drogi w kierunku Żabna - sołectwo Brusy-Jaglie”
- budowę drogi o nawierzchni asfaltowej na odcinku 35 mb (km 0+497 km 0+532) 

o szerokości 3,5 m na podbudowie z kruszywa łamanego 0-31,5 mm wraz 
z utwardzeniem poboczy z kruszywa łamanego oraz wjazdów indywidualnych.

Uwaga:
1) Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy odnaleźć granice prawne pasa 

drogowego.
2) W trakcie realizacji inwestycji oraz po jej zakończeniu należy zapewnić ciągły dostęp do 

sąsiednich nieruchomości. Inwestycja nie może pogorszyć warunków użytkowania 
sąsiednich nieruchomości.

3) Materiał drogowy z ewentualnego korytowania należy przewieźć i wbudować w miejsce 
wskazane przez Zamawiającego w odległości do 5 km od terenu budowy.

4) Odcinek drogi od km 0+000,00 do km 0+037 jest już wykonany.”

2. Ust. 5 § 3 Załącznika Nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy otrzymuje brzmienie:
„ 5. Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto wskazane przez 

Wykonawcę w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury VAT oraz
- oświadczeń wszystkich podwykonawców o tym, że uregulował on wobec nich 

należności z tytułu realizacji zleconych robót i w związku z tym zrzekają się z tego 
tytułu jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego lub oświadczenia 
Wykonawcy, że uregulował on swoje zobowiązania wobec wszystkich 
podwykonawców, przy których udziale wykonywał przedmiot umowy i przedłożenia 
dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom lub

- oświadczenia Wykonawcy potwierdzające, że odebrane i zafakturowane roboty nie
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zostały wykonane przy udziale podwykonawców.”
3. Ust. 8 § 13 Załącznika Nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy otrzymuje brzmienie: 

„8. Wniosek, o którym mowa w ust. 7. powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie 
później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, 
lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.”

4. Ust. 9 § 13 Załącznika Nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy otrzymuje brzmienie: 
„9. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 7, 
wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym propozycji rozliczenia i informacji 
uzasadniających żądanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności 
stanowiących podstawę żądania zmiany.”

5. Ust. 11 § 13 Załącznika Nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy otrzymuje brzmienie: 
„11. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 7. Zamawiający jest uprawniony, bez 
dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust. 9 i 10 
i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej 
żądanie zmiany.”

6. Pkt 12 Rozdziału X. SIWZ Opis sposobu przygotowania ofert otrzymuje brzmienie.*
„Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie 
w siedzibie Zamawiającego. Koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy oraz być 
zaadresowana i oznaczona:

Gmina Brusy
ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy 

„Budowa drogi Brusy-Jagiie - Żabno ” 
Nie otwierać przed 07.08.2020 r. godz. 12—

7. Rozdział XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert otrzymuje brzmienie:
„1. Ofertę należy złożyć do dnia 7 sierpnia 2020 r. do godz. 1200 w Urzędzie Miejskim 

w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, Biuro interesanta, pok. Nr 1.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 sierpnia 2020 r. o godz. 1215 w Urzędzie Miejskim 

w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, pok. Nr 44.
3. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.”

Powyższe wyjaśnienie i zmiany treści SIWZ są dla Wykonawców wiążące, stają się 
integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i należy je uwzględnić w składanej 
ofercie.

Zgodnie z art. 12a ww. ustawy, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas 
niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach do dnia 7 sierpnia 2020 r. do godz. 1200.

Z u pl Burmistrza

mgr 1 nĄ
SpejMiłsta ds.

zamówień publicznych
Dyrektor 

Inwestycji i Fun
ału 
ewnętrznych

mgr ini. Zbigniew Żabiński
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