Znak sprawy: 31/PN/2020
Warszawa, dnia 26.05.2020 r.

Wykonawcy uczestniczący w
postępowaniu nr
31/PN/2020
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn.: „Utrzymanie Parku Cichociemnych o pow. 18 ha”.
Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ
Działając w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej
ustawą Pzp, niniejszym przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:
Z uwagi na dynamiczny i nieprzewidywalny rozwój sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się
wirusa Covid-19, a co za tym idzie niepewność co do możliwości wykonywania przyszłości
umowy o zamówienie na zasadach określonych w SIWZ, wykonawca wnosi:
a) o potwierdzenie przez Zamawiającego, że ewentualne i) opóźnienia w świadczeniu
usług objętych przyszłą umową o zamówienie lub ii) w razie konieczności zawieszenie
świadczenia usług w części lub w całości – spowodowane epidemią koronawirusa - co
Wykonawca będzie w stanie wykazać Zamawiającemu – nie będzie uznawane przez
Zamawiającego za przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, za
który Wykonawca ponosiłby odpowiedzialność, a co za tym idzie nie będzie stanowiło
podstaw do nakładania na Wykonawcę kar umownych lub formułowania w stosunku
do Wykonawcy roszczeń odszkodowawczych przez Zamawiającego,
b) o dodanie do wzoru umowy o zamówienie podstawy umożliwiającej jej zmianę
stosownie do rozwoju sytuacji epidemiologicznej. W obecnej sytuacji odpowiedzialne
podejście do świadczenia usług wymaga przewidzenia w umowie o zamówienie
możliwości odpowiedniego reagowania przez Zamawiającego i przyszłego Wykonawcę
w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej, np. poprzez dopuszczenie
czasowych zmian zasad świadczenia usług. W konsekwencji przewidzenie
odpowiedniej, odrębnej podstawy zmian umowy jest obecnie niezbędne.
Odpowiedź:
Należy zauważyć, iż art. 15r 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. 2020 poz. 374) zawiera
szczegółowe uregulowania odnośnie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, które
mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, w szczególności ww. przepis
ustawy przewiduje możliwość zmiany warunków umowy, w tym w zakresie terminu
wykonania, sposobu realizacji i wysokości wynagrodzenia, w przypadku stwierdzenia,
iż okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 mogą wpłynąć lub wpływają na należyte
wykonanie umowy. Ponadto należy wskazać,i ż procedowana obecnie w Sejmie ustawa o
dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności

finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (tzw. Tarcza 4.0.) zakłada
dalsze, korzystne dla Wykonawców rozwiązania w tym zakresie. W związku z powyższym
Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany zapisów umowy.

Pytanie 2:

W załączniku nr 3A do SIWZ - Kosztorys ofertowy „Utrzymanie Parku Cichociemnych w okresie
01.07.2020 – 30.11.2020” Zamawiający dla usługi Gracowanie alejek żwirowych, przyjął stawkę
podatku VAT 2%. Natomiast w załączniku nr 3B Kosztorys ofertowy „Utrzymanie Parku
Cichociemnych w okresie 01.12.2020 – 30.11.2021” Zamawiający dla usługi Gracowanie alejek
żwirowych, przyjął stawkę podatku VAT 8%. Prosimy o zweryfikowanie i podanie prawidłowej
stawki podatku VAT.

Odpowiedź:

Podana stawka 2% VAT w Załączniku 3A do SIWZ jest błędna. Prawidłową stawką powinna
być stawka wykazana dla pozycji "'Gracowanie alejek" w załączniku 3B czyli 8%. W związku z
powyższym Zamawiający informuje, że zmianie ulega w poz. 4 Załącznik 3A do SIWZ i
otrzymuje brzmienie jak w załączeniu.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ. Wykonawcy zobowiązani są do ich
uwzględnienia podczas sporządzania ofert.
Załączniki:
- Załącznik nr 3A do SIWZ- Kosztorys ofertowy „Utrzymanie Parku Cichociemnych w okresie
01.07.2020 – 30.11.2020
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