
Brzesko, dnia 24,02.2O21,r.

Zamawiający:
Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku
u. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6
32-800 Brzesko

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: Przebudowa nawierzchni bitumicznych 5ciu odcinków dróg powiatowych
Nr ogłoszenia zozllBzP 00007984/01 z dnia 2o2l-o2-t7

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art, 284 ust. 2 ustawy z 7t września
20!9 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm,) - dalej: ustawa Pzp, wykonawcy
zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyzszym, zamawiający udziela następujących wyjaŚnień:

Pytanie 1:

Prosimy o udostępnienie mapy zzaznaczoną lokalizacją remontowanego odcinka
Odpowiedź:
W załączeniu mapa z zaznaczoną lokalizacją przebudowywanych odcinków dróg.

Pytanie 2: Prosimy o dokładne określenie prac jakie wykonawca ma wykonać w ramach poz.

,,Pionowa regulacja studzienek wodościekowych - podmurowanie" czy należy przewidzieć tylko
regulację studzienek czy wymianę żeliwnych elementów wraz z regulacją wysokościową ?
Odpowiedź: -
Należy wykonaĆ pionową regulację istniejących żeliwnych wpustów, bez ich wymiany korekta
spadków. / podłużnych i poprzecznych/

Pytanie 3:
W związku z ogłoszoną w środę 1]. marca 2O2O przez Światową Organizację Zdrowia pandemią choroby COV|D-
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 2O2O r.

zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U.
2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa covlD-19. ponadto dniu 25 marca 2O2O r. weszły w życie
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2O2O r. w sprawie:
- szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COV|D-19,
- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVlD-19, które zawiesza funkcjonowanie
placówek oŚwiatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia.
JednoczeŚnie stały wzrost przypadków zachorowań na COV|D-19 wprowadza konieczność stałego
monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd
RzeczypospoIitej Polskiej, co w najbiiższym 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 iograniczenia 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 COV|D-19?

Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okolicznoŚci?

Odpowiedź:
Zmawiający nie przewiduje możliwości przedłużenia czasu na ukończenie wYkonania umoWY,

Pytanie 4:
W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią chorobY COV|D-

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. 2o2O poz.491), zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z

dnia 24 marca 2O2O r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze RzeczPosPolitej Polskiej

stanu epidemii (Dz, U. 2O2O 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.

2O2O poz.531) w związku z pandemią wirusa covlD-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 COV|D-19,
- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek SYstemu oŚwiatY w

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVlD-19, które zawiesza funkcjonowanie

placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2O2O r. z możliwoŚcią jego przedłuŻenia.

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVlD-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 covlD-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wYkazania

powyższych okol iczności?

Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje możliwości podwyższenia wynagrodzenia w przypadku Wzrostu cen

związanych z pandemią.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie uIega zmianie .
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