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Bydgoszcz, 23.10.2020r.

SZPiFP-110/3-20

egz. poj.
Dotyczy: Budowa Komendy Powiatowej Policji w Rypinie
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”
zamawiający informuje, że zostały nadesłane zapytania do treści SIWZ.
Poniżej przedstawiam ich treść i stosowne wyjaśnienia SIWZ:
Pytanie nr 1:
„Zgodnie z brzmieniem § 1 ust. 10 wzoru umowy Zamawiający określił, iż ostatnia część
wynagrodzenia nie może wynosić więcej niż 50% wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy. Wnosimy o zmianę treści § 1 ust. 10 na: Procentowa wartość ostatniej części
wynagrodzenia nie może wynosić więcej niż 10% wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy. Zwracamy uwagę, iż zapis § 1 ust. 10 wzoru umowy jest niegodny z brzmieniem
art. 143a ust. 3 ustawy PZP, bowiem w przypadku zamówień na roboty budowlane, których
termin wykonywania jest dłuższy niż 12 miesięcy Zamawiający wskazuje w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia procentową wartość ostatniej części wynagrodzenia, która nie
może wynosić więcej niż 10% wynagrodzenia należnego wykonawcy. W niniejszym
postępowaniu Zamawiający założył termin wykonania zamówienia do 31.10.2022r. czyli
dłuższy niż 12 miesięcy. W związku z powyższym prosimy o zmianę § 1 ust. 10 wzoru umowy
zgodnie z obowiązującymi przepisami”.
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający pozostawia zapis § 1 ust. 10 istotnych postanowień umowy bez zmian.
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zapis określony w w/w paragrafie jest zgodny z
obowiązującymi przepisami.
Wynika on z art. 15vb ust. 2 - 4 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, (tj. z dnia 16 października 2020 r.
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1842) zwanej dalej „KoronawiruU”, które stanowią, że:
"Art. 15vb. 1. Do zamówień publicznych udzielanych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówień publicznych stosuje się przepisy tej ustawy dotyczące umowy w
sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem ust. 2-8.
2. Zamawiający płaci wynagrodzenie w częściach, po wykonaniu części umowy w sprawie
zamówienia publicznego, lub udziela zaliczki na poczet wykonania zamówienia, w przypadku
umów w sprawie zamówienia publicznego zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2:
1) zamawiający określa w umowie procent wynagrodzenia wypłacanego za wykonanie
poszczególnych jej części; procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia nie może
wynosić więcej niż 50% wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy;
2) (…)
4. W przypadku, o którym mowa w art. 143a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zamawiający może wskazać w specyfikacji istotnych warunków

zamówienia procentową wartość ostatniej części wynagrodzenia, która nie może wynosić więcej
niż 50% wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy”, które są przepisami szczególnym
w stosunku do art. 143a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zgodnie z komentarzem do w/w przepisu pod red. Szmid 2020, wyd. 1/M. Falkowska
„Przepis art. 15vb KoronawirusU wprowadza zmiany w przepisach dotyczących umów w
sprawie zamówień publicznych zawartych po przeprowadzeniu postępowania w jednym z
trybów przewidzianych w PrZamPubl. Co do zasady, do umów tych mają zastosowanie przepisy
PrZamPubl, co podkreślono w art. 15vb ust. 1 KoronawirusU. Ustawodawca wprowadził jednak
kilka zmian w tym zakresie. Celem zmian jest poprawienie sytuacji finansowej wykonawców,
poprzez zapewnienie zwiększonej płynności finansowej, z zastrzeżeniem uzasadnionych
interesów zamawiającego.
Nowa regulacja zobowiązuje zamawiającego do określenia w umowie procentu wynagrodzenia
wypłacanego za wykonanie poszczególnych jej części, przy czym wartość ostatniej części
wynagrodzenia nie może wynosić więcej niż 50% wysokości wynagrodzenia należnego
wykonawcy (art. 15vb ust. 3 pkt 1 KoronawirusU).
W przypadku zamówień na roboty budowlane gdzie przewidziano płatność częściową (art. 143a
ust. 1 pkt 1 PrZamPubl), zamawiający może wskazać w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia procentową wartość ostatniej części wynagrodzenia, która nie może wynosić więcej
niż 50% wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy (art. 15vb ust. 4 KoronawirusU).
Dotychczas na mocy art. 143a ust. 3 zamawiający mógł wskazać w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia procentową wartość ostatniej części wynagrodzenia, w wysokości nie
większej niż 10% wynagrodzenia należnego wykonawcy”.

Pytanie nr 2:
W związku z dynamicznie rozwijającą się pandemią COVID-19, a co za tym idzie
koniecznością odbywania kwarantanny lub izolacji przez niektórych kluczowych pracowników,
związanych z przygotowaniem oferty oraz trudnością w pozyskaniu ofert od podwykonawców i
dostawców z tych samych powodów prosimy o przedłużenie terminu składania ofert o 14 dni.
Mając na uwadze ryczałtowy charakter zamówienia, dłuższy czas pozwoli przygotować ofertę z
należytą starannością i dokładnością, a co za tym idzie pozwoli uniknąć przyjmowania wartości
szacunkowych, które zdecydowanie podwyższa wartość składanej oferty.
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert o 14 dni.
Zamawiający podtrzymuje termin składania i otwarcia ofert wskazany w piśmie z dnia
16.10.2020r. (pismo znak sprawy SZPiFP-110/2-20).
Niniejsze pismo jest wiążące dla wszystkich Wykonawców.
Przewodniczący komisji przetargowej:
Barbara Włodarska
/podpis na oryginale/
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