„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa
inwestująca w obszary wiejskie”

RIK.271.1.2020.DK

Widawa dnia 9 kwietnia 2020 r.

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
,,Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Widawa i Chociw oraz
wymiana zbiornika na wodę w miejscowości Brzyków”
I.
Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Wykonawców,
Pytania wpłynęły do siedziby Zamawiającego w dniu 31.03.2020 r.
Pytanie Nr 1
Treść pytania:
1. O co chodzi w zakresie przedmiotu zamówienia dotyczącym przebudowy stacji uzdatniania
wody w Dzierzbicach (PFU)
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż widniejący w opisie na str. 6 pkt 1.1.4. „SUW Dzierzbice” jest
oczywistą omyłką pisarską. Powinno być SUW Brzyków.
Pytanie Nr 2
Treść pytania:
Czego ma dotyczyć opracowanie operatu wodnoprawnego po realizacyjnego (zbiornik,
odstojnik, sieci między obiektowe nie są urządzeniami wodnymi w rozumieniu Prawa
Wodnego), czy Inwestor nie posiada aktualnego pozwolenia wodnoprawnego?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż wykaz w pkt. 1.1.4. zakres przedmiotu zamówienia przedstawia
potencjalny do wykonania zakres robót. To Wykonawca określi na etapie realizacji zadania
czy wskazany zakres jest niezbędny przy realizacji kontraktu.
Pytanie Nr 3
Treść pytania:
Czy konieczne jest wykonanie instrukcji rozruchu SUW – czy należy przez to rozumieć, że
zakres robót obejmuje również przebudowę SUW?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż budowa nowego zbiornika magazynowego wody jak i zbiornika
popłuczyn, w których zakłada się montaż nowych urządzeń AKPiA , skutkuje włączeniem tych
obiektów w układ (proces) produkcji wody. Zatem Wykonawca zobligowany będzie do
stworzenia instrukcji rozruchu całej stacji SUW, gdyż projektowany zbiornik będzie
współpracował zarówno ze studniami ujęciowymi jak również z pompownią wody do sieci.
Pytanie Nr 4
Treść pytania:
Czego ma dotyczyć instrukcja współpracy z Zakładem Energetycznym

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż w ramach niniejszego zadania nie będzie potrzeby tworzenia
instrukcji współpracy z zakładem energetycznym.
Pytanie Nr 5
Treść pytania:
Czy Inwestor przewiduje udostępnienie wszystkich koniecznych do projektowania materiałów
w postaci cyfrowej (ograniczenia związane z epidemią)
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż materiały niezbędne do projektowania będące w posiadaniu
Inwestora będą udostępniane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa obowiązujących
w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego.
Pytanie Nr 6
Treść pytania:
Czy na czas przebudowy zbiornika retencyjnego jest możliwe zaopatrzenie wodociągu
„Brzyków” z innych wodociągów – TAK zasilanie ze stacji Widawa
Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż na czas wymiany zbiornika retencyjnego jest możliwe
zaopatrzenie wodociągu „Brzyków” ze stacji ,,Widawa”.
Pytanie Nr 7
Treść pytania:
Czy Inwestor jest w posiadaniu jakichkolwiek uzgodnień z Zarządem Województwa Łódzkiego,
dotyczących prowadzenia robót w pasie drogi wojewódzkiej
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż posiada decyzję Zarządu Województwa Łódzkiego
UD.7071.656.2019.PN z dnia 26 sierpnia 2019 r. zezwalającą na lokalizację odcinka sieci
wodociągowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 480.
Pytanie Nr 8
Treść pytania:
Czy Inwestor posiada MPZ dla SUW w Brzykowie oraz sieci wodociągowych w Widawie
i Chociwiu.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż teren na którym planowana jest budowa i przebudowa sieci
wodociągowej w miejscowości Widawa i Chociw oraz wymiana zbiornika na wodę w
miejscowości Brzyków jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
gminy Widawa zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVI/169/09 Rady Gminy Widawa z dnia 10 marca
2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów
położonych w miejscowościach: Brzyków, Chociw, Chrusty, Dąbrowa Widawska, Górki
Grabińskie, Józefów Widawski, Łazów, Osieczno, Ochle, Patoki, Rogóźno, Restarzew
Środkowy, Restarzew Cmentarny, Siemiechów, Wielka Wieś A, Wielka Wieś B, Widawa, Wola
Kleszczowa, Zawady, Kolonia Zawady, Zborów, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego Nr 110, poz. 1103 z dnia 4 maja 2009 roku. Plan został zmieniony
uchwałą Rady Gminy Widawa nr XXXVII/232/17 z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych
w miejscowościach: Brzyków, Chociw, Chrusty, Dąbrowa Widawska, Górki Grabińskie,
Józefów Widawski, Łazów, Osieczno, Ochle, Patoki, Rogóźno, Restarzew Środkowy,

Restarzew Cmentarny, Siemiechów, Wielka Wieś A, Wielka Wieś B, Widawa, Wola
Kleszczowa, Zawady, Kolonia Zawady, Zborów, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego w dniu 27 marca 2017 r. pod poz. 1507.
Pytanie Nr 9
Treść pytania:
Jaki jest zakres dostawy narzędzi eksploatacyjny i środków BHP dla Brzykowa oraz sieci
wodociągowych wobec zapisów:
„Wykonawca dostarczy zamykane metalowe skrzynki zawierające dwa komplety kluczy
z polerowanej stali, jeden zestaw kluczy płaskich otwartych, drugi – kluczy oczkowych pasujących do wszystkich śrub zamontowanych w instalacji (także śrub rozporowych i dwuzłączek). Skrzynki
powinny także zawierać inne nietypowe narzędzia służące do obsługi Urządzeń, włącznie z 3 szt.
pistoletów ciśnieniowych do nakładania wszystkich typów substancji smarujących. Narzędzia
nietypowe: dwa zestawy ściągaczy do wszystkich typów panewek i łożysk i narzędzi do montażu
nowych łożysk i panewek, trzy zestawy śrubokrętów do wszystkich typów wkrętów. Użytych w
instalacji Wymagane są także trzy zestawy narzędzi standardowych.
Instalację należy zaopatrzyć w zalecane smary i części szybko zużywające się (np. olej)
w ilości niezbędnej do obsługi urządzeń przez okres jednego roku. Nie zwalnia to Wykonawcy z
obowiązku upewnienia się przed uruchomieniem instalacji, że wszelkie smary i woski zostały
nałożone we wszystkich wymaganych miejscach. Wykonawca upewni się, że wszystkie smary, oleje i
ich odpowiedniki są dostępne na polskim rynku.
Odpowiedź:
Zamawiający koryguje powyższy zapis i nadaje mu brzmienie:
„Wykonawca dostarczy zamykane metalowe skrzynki zawierające dwa komplety kluczy
z poolerowanej stali, jeden zestaw kluczy płaskich otwartych, drugi – kluczy oczkowych pasujących do wszystkich śrub zamontowanych w instalacji (także śrub rozporowych i dwuzłączek)„
Pytanie Nr 10
Treść pytania:
Czy Inwestor podtrzymuje zapis odnośnie części zamiennych:
Części zamienne zostaną zapakowane i opieczętowane w oddzielnych skrzyniach
i zabezpieczone przed uszkodzeniem i korozją na czas długiego przechowywania. Każda
skrzynia zostanie czytelnie oznakowana (pod kątem zawartości) w języku polskim.
Wykonawca przedstawi zaświadczenie, że wszystkie części zamienne wypisane na liście będą
dostępne przez okres przynajmniej 5 lat od momentu zakończenia okresu zgłaszania wad.
Całkowita ilość części zamiennych, zaproponowana przez Oferenta, powinna być zawarta
w cenie ofertowej.
Odpowiedź:
Zamawiający rezygnuje z zapisu który zawiera PF-U załącznik Nr 1 do SIWZ, odnośnie
części zamiennych w brzmieniu jak powyżej w treści pytania nr 10.
Pytanie Nr 11
Treść pytania:
Czy Inwestor podtrzymuje zapisy PFU dotyczące szkolenia pracowników:
Szkolenie będzie obejmowało dwudniowy kurs teoretyczny i tygodniowy kurs praktyczny
dla 8 pracowników Zamawiającego, w tym po dwóch: operatorów procesowych, mechaników,
elektryków i automatyków. Kurs praktyczny winien być przeprowadzony na terenie istniejącej
stacji uzdatniania wody.
Wszelkie szkolenia i instruktaż winny być prowadzone w języku polskim.
Wykonawca winien zapewnić wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce
audiowizualne niezbędne personelowi Zamawiającego do dalszego samodzielnego szkolenia
w późniejszym okresie oraz do szkolenia kolejnych pracowników.

Projekt programu szkoleń, ogólny opis materiałów szkoleniowych wraz z życiorysami
instruktorów winien być przekazany do akceptacji przez Zamawiającego przed rozpoczęciem
szkolenia.
Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń pokrywa Wykonawca.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia zapis odnośnie szkolenia: Na zapis o treści szkolenie ma być
przeprowadzone w terminie i zakresie jakim jest niezbędne przy eksploatacji zbiorników.
Pytanie Nr 12
Treść pytania:
Co ma oznaczać zapis w PFU dotyczący pełnej automatyki i bezobsługowości SUW – czy
należy przewidzieć takie roboty dla całej SUW w Brzykowie?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż Wykonawca zobowiązany jest w ramach kontraktu zamontować
urządzania pomiarowe w projektowanych zbiornikach . Należy zamontować sondy poziomu,
czujniki suchobiegu i poziomu maksymalnego, itp. Elementy te należy wpiąć w istniejący układ
AKPiA w celu uzyskania właściwej funkcjonalności całego obiektu.
Pytanie Nr 13
Treść pytania:
Na czym ma polegać stosowanie By - pasów zapewniających ciągłość dostaw wody
podczas przebudowy zbiornika
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż Wykonawca zobligowany jest w trakcie realizacji zadania do
utrzymania ciągłości dostaw wody dla odbiorców. Utrzymanie ciągłości może wymagać
wykonania stosownych by-pass. To Wykonawca na etapie wykonywania dokumentacji
projektowej określi sposób realizacji zadania.
Pytanie Nr 14
Treść pytania:
Na czym ma polegać zajęcie pasa drogowego podczas robót na terenie SUW Brzyków oraz
ewentualne uzgodnienia z dyrekcją PKP dotyczące drenażu i konstrukcji pod torami.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż Wykonawca w trakcie prowadzenia prac projektowych określi czy
konieczne jest zajęcia pasa drogowego, dokonanie stosownych uzgodnień
itp.
–
przedmiotowe uzgodnienia nie dotyczą PKP.
Pytanie Nr 15
Treść pytania:
Czy do budowy zbiornika należy wyłącznie użyć stali węglowej o trwałości ca 15 lat.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż do budowy zbiornika należy użyć materiałów określonych w PFU.
Dodatkowo zbiornik z zewnątrz jak i wewnątrz powinien być zabezpieczony antykorozyjne.
Środki użyte do zabezpieczenia powinny posiadać atest PZH ( np. polimocznik).
Pytanie Nr 16
Treść pytania:
Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie zapisu:
• wykonać budowę rurociągów czerpnych, zasilających oraz spustowych i przelewowych
w zbiorniku tak aby uzyskać możliwości maksymalnego obniżenia zwierciadła wody
przez pompy IIo (sieciowe).

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż Wykonawca w ramach zadania zobligowany będzie do
zaprojektowania zbiornika magazynowego wody o poj. 150 m3 w taki sposób (biorąc pod
uwagę istniejącą pompownię sieciową ) aby uzyskać maksymalnie największą pojemność
czynną w zbiorniku. Do zbiornika należy zaprojektować niezbędne przyłącza technologiczne,
tj. rurociąg zasilający, rurociąg ssący pomp oraz rurociągi spustowe oraz awaryjny przelew.
Pytanie Nr 17
Treść pytania:
Czy istniejący zbiornik popłuczyn należy rozebrać czy wykorzystać – do rozbiórki
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż istniejący zbiornik popłuczyn należy rozebrać.
Pytanie Nr 18
Treść pytania:
Jak wykonawca ma traktować poniższe zapisy, wobec braku wpływu wykonywanych przez
niego obiektów na jakość wody produkowanej w istniejącej SUW:
Warunkiem pozytywnego zakończenia Prób Końcowych jest
• uzyskanie pozytywnych wyników badań parametrów jakościowych wody w ciągu co
najmniej 7 kolejnych dób dla wymaganej wydajności stacji uzdatniania (komisyjny
pobór próbek do badań raz na dobę),
Próby Eksploatacyjne powinny zostać wykonane w celu sprawdzenia funkcjonowania
procesu uzdatniania wody pod kątem wypełnienia poszczególnych gwarancji.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za parametry fizykochemiczne wody a jedynie za bakteriologię.
Pytania wpłynęły do siedziby Zamawiającego w dniu 01.04.2020 r.
Pytanie Nr 1
Prosi się o zajęcie stanowiska dotyczącego zbiornika wód popłucznych tj. w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia zapisano, ze pojemność netto zbiornika winna wynosić 30
m3, natomiast z wstępnych/pobieżnych/ wyliczeń wynika, ze pojemność zbiornika winna
wynosić min 36 m3. Pytanie czy w ofercie należy przyjąć pojemność z SIWZ czy też pojemność
zbiornika winna wynikać z obliczeń.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż pojemność netto zbiornika powinna wynosić 30 m3.
Pytanie Nr 2
1. Z załączonej mapy wynika, że będzie to sieć rozdzielcza, więc minimaln średnica wynosi
dn125mm (dla rur stalowych) czyli w praktyce z PVC dn160. Można stosować dn 80 w
jednostkach osadniczych mniejszych niż 2000 mieszkańców. W OPZ jest napisane, że jest to
jednostka
osadnicza
poniże
2000
mieszkańców,
natomiast
na
stronie
<https://lodz.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_lodzkie/portrety_gmin/laski/gm
ina_widawa.pdf>
https://lodz.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_lodzkie/portrety_gmin/laski/gmi
na_widawa.pdf Widawa ma w 2018 r. - 7393 mieszkańców. Czy przedmiotowy teren prac jest
wydzielony administracyjnie jako mniejsza jednostka administracyjna?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż budowa wodociągu dotyczy miejscowości Widawa która liczy 1229
mieszkańców, dane, które zostały przywołane powyżej dotyczą całej Gminy Widawa.
Pytanie Nr 3
Czy zamawiający będzie w stanie podać dokładne ciśnienia w miejscu
włączeń skoro wymaga obliczeń hydraulicznych?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż poda ciśnienie w miejscu włączenia w miejscowości Chociw,
natomiast w miejscowości Widawa Zamawiający nie poda wartości ciśnienia w miejscu
włączenia.

Pytanie Nr 4
Czy działki po których przebiegała będzie sieć wodociągowa są własnością
osób prywatnych? W OPZ jest zapis : Trasę sieci wodociągowej należy
zaprojektować oraz wykonać uwzględniając uzgodnienia z osobami prywatnymi
jak również z instytucjami tj.: Gmina Widawa? Czy zapis ten dotyczy jedynie
uzgodnienia lokalizacji przyłącza do posesji?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż działki po których będzie przebiegać sieć wodociągowa nie są
własnością osób prywatnych, uzgodnienia dotyczą lokalizacji przyłączy.

II. W związku z wyżej udzielonymi odpowiedziami na pytania Zamawiający
dokonuje modyfikacji treści SIWZ:
1. w pkt 15 SIWZ Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
w brzmieniu:
,,1.Wykonawca przystępujący do przetargu, po zapoznaniu się z jego warunkami, przekazuje
ofertę na adres:
Urząd Gminy Widawa
ul. Rynek Kościuszki 10, 98 -170 Widawa (Sekretariat Urzędu pok. nr 12)
2. Termin złożenia oferty :
do dnia 15 kwietnia 2020 r. do godz. 10:00 dotyczy także ofert składanych drogą
pocztową.
3. Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Widawa
ul. Rynek Kościuszki 10, 98 -170 Widawa, hol na parterze wejście boczne (od strony
parkingu)
4 Termin otwarcia ofert:
15 kwietnia 2020 r. o godz. 13:00”.
na zapis o treści:
,,1.Wykonawca przystępujący do przetargu, po zapoznaniu się z jego warunkami, przekazuje
ofertę na adres:
Urząd Gminy Widawa
ul. Rynek Kościuszki 10, 98 -170 Widawa
2. Termin złożenia oferty :
do dnia 16 kwietnia 2020 r. do godz. 10:00 dotyczy także ofert składanych drogą
pocztową.
3.

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Widawa
ul. Rynek Kościuszki 10, 98 -170 Widawa, pokój nr 8 otwarcie ofert zostanie
przeprowadzone poprzez transmisję on-line bez udziału Wykonawców. Transmisja
on-line z otwarcia ofert będzie udostępniona w BIP Widawa na stronie internetowej
pod adresem: http://bip.widawa.pl
4. Termin otwarcia ofert:
16 kwietnia 2020 r. o godz. 13:00”.
w pkt 12 SIWZ Wymagania dotyczące wadium pkt 7:
w brzmieniu;
,,Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna, należy złożyć przed upływem terminu
składania ofert, w formie oryginału w pokoju nr 20, Urzędu Gminy Widawa, ul. Rynek
Kościuszki 10, Widawa, a jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę załączyć do oferty (w jednej kopercie).”
na zapis o treści:
2.

,,Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna, należy, w formie oryginału załączyć do
oferty (w jednej kopercie).”
3. Po pkt 18 SIWZ Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dodaje
się pkt 18a w brzmieniu:
,,18a.Obowiązki stron w związku z zaistnieniem wpływu okoliczności związanych z
wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy.
1. Strony umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia niezwłocznie, wzajemnie informują
się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej
umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ
dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty,
które mogą dotyczyć w szczególności:
1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej
podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji
zamówienia;
2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego
upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku
z przeciwdziałaniem COVID-19; nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia
określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
3) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2; ustawy z dnia
2

marca

2020

r.

o

szczególnych

rozwiązaniach

związanych

z

zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020, poz.374 ze zm.),
4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności
w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;
5) okoliczności, o których mowa w pkt 1-4 powyżej, w zakresie w jakim dotyczą one
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
2. Każda ze stron umowy, o której mowa w ust. 1, może żądać przedstawienia dodatkowych
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych
z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy.
3. Strona umowy, o której mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania,
przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu
okoliczności, o których mowa w ust. 1 powyżej, na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy
otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.
4. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o
których mowa w ust. 1 powyżej, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy,
o
której
mowa
w
ust.
1,
może
w
uzgodnieniu
z Wykonawcą dokonać zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez:
1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej części,
2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,
3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia
wykonawcy- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy
50% wartości pierwotnej umowy.

5. Okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 1 powyżej, nie
mogą stanowić samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstąpienia od
umowy.
6. W stanowisku, o którym mowa w ust. 3 powyżej, strona umowy przedstawia wpływ
okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz wpływ
okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia
kar umownych lub odszkodowań, lub ich wysokość.
7. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem
COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej ich umowy, która jest
związana z wykonaniem zamówienia publicznego lub jego części, uzgadniają odpowiednią
zmianę tej umowy, w szczególności mogą zmienić termin wykonania umowy lub jej części,
czasowo zawiesić wykonywanie umowy lub jej części, zmienić sposób wykonywania umowy
lub zmienić zakres wzajemnych świadczeń.
8. W przypadku dokonania zmiany umowy, o której mowa w ust. 1 powyżej, jeżeli zmiana ta
obejmuje część zamówienia powierzoną do wykonania podwykonawcy, wykonawca i
podwykonawca uzgadniają odpowiednią zmianę łączącej ich umowy, w sposób zapewniający,
że warunki wykonania tej umowy przez podwykonawcę nie będą mniej korzystne niż warunki
wykonania umowy, o której mowa w ust. 1, zmienionej zgodnie z ust. 4.
9. Przepisy ust. 7 i 8 stosuje się do umowy zawartej między podwykonawcą a dalszym
podwykonawcą.
4. W Załączniku Nr 3 do SIWZ Wzór umowy dodaje się § 22 a w brzmieniu:
Obowiązki stron w związku z zaistnieniem wpływu okoliczności związanych
z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy.
1. Strony umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia niezwłocznie, wzajemnie informują
się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej
umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ
dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty,
które mogą dotyczyć w szczególności:
1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej
podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji
zamówienia;
2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego
upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku
z przeciwdziałaniem COVID-19; nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia
określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
3) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2; ustawy z dnia
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o

szczególnych

rozwiązaniach

związanych

z

zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020, poz.374 ze zm.),
4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności
w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;
5) okoliczności, o których mowa w pkt 1-4 powyżej, w zakresie w jakim dotyczą one
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

2. Każda ze stron umowy, o której mowa w ust. 1, może żądać przedstawienia dodatkowych
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych
z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy.
3. Strona umowy, o której mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania,
przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu
okoliczności, o których mowa w ust. 1 powyżej, na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy
otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.
4. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o
których mowa w ust. 1 powyżej, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy,
o
której
mowa
w
ust.
1,
może
w
uzgodnieniu
z Wykonawcą dokonać zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez:
1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej części,
2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,
3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia
wykonawcy- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy
50% wartości pierwotnej umowy.
5. Okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 1 powyżej, nie
mogą stanowić samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstąpienia od
umowy.
6. W stanowisku, o którym mowa w ust. 3 powyżej, strona umowy przedstawia wpływ
okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz wpływ
okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia
kar umownych lub odszkodowań, lub ich wysokość.
7. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem
COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej ich umowy, która jest
związana z wykonaniem zamówienia publicznego lub jego części, uzgadniają odpowiednią
zmianę tej umowy, w szczególności mogą zmienić termin wykonania umowy lub jej części,
czasowo zawiesić wykonywanie umowy lub jej części, zmienić sposób wykonywania umowy
lub zmienić zakres wzajemnych świadczeń.
8. W przypadku dokonania zmiany umowy, o której mowa w ust. 1 powyżej, jeżeli zmiana ta
obejmuje część zamówienia powierzoną do wykonania podwykonawcy, wykonawca i
podwykonawca uzgadniają odpowiednią zmianę łączącej ich umowy, w sposób zapewniający,
że warunki wykonania tej umowy przez podwykonawcę nie będą mniej korzystne niż warunki
wykonania umowy, o której mowa w ust. 1, zmienionej zgodnie z ust. 4.
9. Przepisy ust. 7 i 8 stosuje się do umowy zawartej między podwykonawcą a dalszym
podwykonawcą.

Powyższe odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ są wiążące i stanowią integralną część
dokumentacji przetargowej.

