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RGI.271.5.2021                                                                                Świlcza, dn. 18.02.2021 r. 

Modyfikacja treści SWZ nr 1 

 

Zamawiający: Gmina Świlcza  

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 
pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
2019) na roboty budowlane, nazwa zadania: 

Przebudowa dróg gminnych w Gminie Świlcza w 2021 r. Etap I 

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 09 lutego 2021 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych 
pod numerem: 2021/BZP 00006311/01 oraz platformie zakupowej  
pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza   

Planowany termin składania ofert: do 25 lutego 2021 r. do godz. 10:00  

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) Gmina Świlcza zmienia oraz 

wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia:  

W dniu 12 lutego 2021 r. do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia: 

Treść pytania 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.  

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza
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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 
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będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności? 

Odpowiedź do pytania nr 1 i 2: 

Zamawiający informuje, że nie zmienia zapisów treści Specyfikacji Warunków 

Zamówienia. Zgodnie z § 22 projektu umowy, w sprawach nieuregulowanych umową, 

stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych, Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

------------------------------------------- 

Ponadto Zamawiający zmienia zapisy treści Specyfikacji Warunków Zamówienia: 

1) Rozdziału XVI: 
Rozdział XVI pkt 4 otrzymuje nowe brzmienie: 

„4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Banku Spółdzielczego  
w Głogowie Młp. Oddział w Świlczy nr rachunku: 92 9159 1023 2005 5000 0026 0074  
z dopiskiem: „Wadium  - nr postępowania RGI.271.5.2021”. 

     UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin 
uznania    rachunku Zamawiającego.”. 

     Uwaga!!! 

     Wadium wpłacone na konto podane w SWZ do wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy tj. na konto nr  69 9159 1023 2005 5000 0026 0003 zostanie uznane 

przez Zamawiającego za prawidłowo wpłacone. 

2) Załącznik nr 8 do SWZ – projekt umowy: 
§ 15 ust. 1  pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie: 

„1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy - w wysokości 1,0 % wynagrodzenia brutto zadania o którym mowa w § 1 

ust. 1 określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki”. 

 

----------------------------------------------- 

Odpowiedniej zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu. 
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