RIK.271.3.2020.DK

Widawa dnia 26 maja 2020 r.

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
,,Przebudowa dróg w miejscowościach Chociw, Restarzew Cmentarny, Gmina Widawa”.
I.
Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Wykonawców,
Pytania wpłynęły do siedziby Zamawiającego w dniu 21.05.2020 r.
Pytanie Nr 1
Treść pytania:
W nawiązaniu do przetargu proszę o odpowiedź na poniższe pytanie dotyczące budowy
kanalizacji deszczowej dla części I zamówienia „Przebudowa dróg osiedlowych
w miejscowości Chociw, gm. Widawa”:
1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur litych SN8 PVC o średnicach 315
i 400 w realizacji tego zadania?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza zastosowanie rur PVC-U SN 8 ze ścianką litą.
Pytanie Nr 2
Treść pytania:
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:,,Przebudowa dróg w miejscowościach Chociw,
Restarzew Cmentarny, Gmina Widawa”.
W związku z zamiarem przystąpienia do w/w postępowania proszę o wyjaśnienie poniższych
kwestii dot. Cz. II Zamówienia tj. ,,Przebudowy drogi w miejscowości Restarzew Cmentarny”.
Pytanie 1
Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy ilością przepustów pod zjazdami w przedmiarze
robót, gdzie łączna długość wynosi 457,00 m(tj. 51 przepustów, a projektem
zagospodarowania terenu, z którego wynika, że długość przepustów do ułożenia wynosi
518,00 m (tj. 58 przepustów) oraz analogicznie ilości ścianek czołowych.
Pytanie 2
Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy ilością przepustów pod koroną drogi
w przedmiarze robót, gdzie łączna długość wynosi 50,00 m (tj. 6 przepustów), a projektem
zagospodarowania terenu, z którego wynika, że długość przepustów do ułożenia pod koroną
drogi wynosi 67,00 m( tj. 8 przepustów) oraz analogicznie ilość ścianek czołowych.
Pytanie 3
Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy opisem projektu budowlanego, w którym
określono warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC 5 S, a rysunkami w projekcie
budowlanym, gdzie dla warstwy ścieralnej podano beton asfaltowy AC 8 S.
Odpowiedź:
Ad.1 Zamawiający wskazuje, iż z przedmiaru i projektu wynika ta sama ilość przepustów pod
zjazdami - 457 m.

Ad.2 Zamawiający wskazuje, iż w z przedmiaru i projektu wynika ta sama ilość przepustów
pod koroną drogi - 50 m.
Ad.3 Zamawiający informuje, iż należy przyjąć warstwę ścieralną BA AC5S.
Pytanie Nr 3
Treść pytania:
Dotyczy: RIK.271.3.2020.DK Przebudowa dróg w miejscowościach Chociw, Restarzew
Cmentarny, Gmina Widawa: Część 2 - Przebudowa drogi w miejscowości Restarzew
Cmentarny
Pytanie nr 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 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. 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?
Pytanie nr 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?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż obowiązki stron w związku z zaistnieniem wpływu okoliczności
związanych z wystąpieniem COVID-19 zawarto w SIWZ w par. 16.7, 16.8 oraz w załączniku
nr 10 do SIWZ – stanowiącym wzór umowy w § 11.
Pytanie Nr 4
Treść pytania:
w związku z ogłoszonym przetargiem dot. Przebudowa dróg w miejscowościach Chociw,
Restarzew Cmentarny, Gmina Widawa, prosimy o udzielenie odpowiedzi:
* czy przy realizacji kanału deszczowego Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie rur
PVC-U o wytrzymałości SN8 lub wyższej zamiast rur GRP HOBAS
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza zastosowanie rur PVC-U SN 8 ze ścianką litą.

II. W związku z wyżej udzielonymi odpowiedziami na pytania Zamawiający
dokonuje modyfikacji treści SIWZ:
1. w par. 11 SIWZ Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
w brzmieniu:
,,Oferty należy składać do dnia 2 czerwca 2020 r., do godz. 10.00”
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 2 czerwca 2020 r., o godz. 11.30
2.

zgodnie z par. 10.10 SIWZ Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą
i adresem Zamawiającego oraz opisaną w następujący sposób:

„NIE OTWIERAĆ przed dniem 2 czerwca 2020 roku, godz. 11.30
Znak sprawy: RIK.271.3.2020.DK Oferta na zadanie pn. ,,PRZEBUDOWA
DRÓG W MIEJSCOWOŚCIACH CHOCIW, RESTARZEW CMENTARNY, GMINA
WIDAWA” oferta na Część nr …”

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

