IN-II.272.36.2020

Jasło, dnia 25.02.2021r.

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Dotyczy: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin w km 7+510 – 9+379
w miejscowościach Umieszcz i Glinik Polski.
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1:
Dotyczy SIWZ rozdział XXI pkt. 11 b): Wnosimy o wykreślenie, zapis w obecnym brzmieniu jest
nieskonkretyzowany co daje Zamawiającemu dowolność zastosowania. W przypadku braku
zgody na wykreślenie prosimy o podanie podstaw naliczenia.
Odpowiedź:
Pkt. 11 b: Działu XXI SIWZ otrzymuje brzmienie:
„b) za niewykonanie całości przedmiotu umowy lub nienależyte wykonanie obowiązków
wynikających z umowy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto;”
Pytanie nr 2
Prosimy o udostępnienie warunki zabezpieczenia istniejącej sieci gazowej, wydane przez
Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. o których mowa w opisie technicznym znak: PSGJA.
ZMSM.763B.125.1.20 z dnia 14.09.2020 r. i ewentualną dokumentację wykonawczą
przebudowy sieci. Gdzie należy uwzględnić koszt wykonania tych prac.
Odpowiedź:
Załączamy skan warunków.
Pytanie nr 3:
Zgodnie z projektem krawężniki betonowe powinny mieć wymiary 20x30 natomiast według
przedmiaru 15x30. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
Odpowiedź:
Proszę o zastosowanie krawężników 20x30 cm, zgodnie z projektem.

Pytanie nr 4:
Zgodnie z projektem w km 7+806 – 7+839 należy ułożyć prefabrykowane korytka ściekowe
które nie zostały ujęte w przedmiarze robót. Prosimy o potwierdzenie czy należy ująć to
w ofercie i dodanie przedmiotowej pozycji do przedmairu robót.
Odpowiedź:
Należy ułożyć prefabrykowane korytka ściekowe w ilości 33 m.
Pytanie nr 5:
Zgodnie z projektem należy wykonać 2 przepusty pod zjazdami o śr. 500 i 600 ze ściankami
czołowymi po 2 szt na przepust. Przedmiar uwzględnia wykonanie przepustów o śr. 400 i 500
oraz 3 ścianki czołowe. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
Odpowiedź:
Przedmiarowe ścianki czołowe dotyczą obudowy wylotów kolektora kanalizacji deszczowej
w obrębie projektowanego chodnika w Umieszczu. Dwa przepusty (o których mowa
w zapytaniu) pod zjazdami na drogi gminne nie są przebudowywane.
Pytanie nr 6:
Na terenie inwestycji znajduje się 7 skrzyżowań z drogami gminnymi o nawierzchni
bitumicznej. Ze względu na podniesienie niwelety należy je przebudować. Prosimy o podanie
rozwiązań i dodanie przedmiotowych pozycji do przedmiaru robót.
Odpowiedź:
Z siedmiu skrzyżowań z drogami gminnymi tylko 5 znajduje się na odcinku z nową
nawierzchnią bitumiczną a ich łączna powierzchnia wynosi 119,2 m2.
Pytanie nr 7:
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 2020r.
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?
Odpowiedź:
Powyższą kwestię i obowiązki z tym związane reguluje przepis art. 15r ustawy z dnia 2 marca
2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz. U. z 2020r., poz. 1842).

Pytanie nr 8:
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:
Powyższą kwestię i obowiązki z tym związane reguluje przepis art. 15r ustawy z dnia 2 marca
2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz. U. z 2020r., poz. 1842).
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Załączniki:
Skan warunków technicznych zabezpieczenia istniejącej sieci gazowej.
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