
ZARZĄD DROG POWIATOWYCH W TRZEBNICY
55-100 TRZEBN|CA ul. Łączna 1 c

tel./Fax (071) 387-06-17 NIP:915-16-26-021

e-mail: d rogi@powiat.trzebnica.pl www. d rogi.trzebnica,pl

Trzebnica dnia 27.05.2020 r

Do wszvstkich uczestników przetargu

Znak sp rawy : DT iZP l 200 l 8 l 2020

Wyjaśnienie nr 3 do SIWZ do
ooPrzebudowa drogi powiatowej

przetargu nieograniczonego pn:
nr 1358D na odcinku Uraz

Rościsławice z podziałem na dwa ETAPY- etap II od km 1+650 do km
5+956, gm. Oborniki Śląskie.oo

wviaśnienie nr 3

Pytania

W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 20ż0 przez Światową Organizacj ę Zdrowia pandemią
choroby COVID-19 nastąpiło wejście w zycie regulacji prawnych wprowadzających szczególne
środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdtovma z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 49t),
zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdtowia z dnia24 marca2aż0 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii @z. U.
ż020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającyn
rozporządzęnie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U.
2020 poz.531) w związfątzpandemiąwirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. wesĄ w
Ącie Rozpotządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dniaż} marca2a}} r. w sprawie:

- szczególnych rozwiązń w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w zńązku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczanięm COVID-19,
- zmieńające rozporządzenie w sprawie czasowego ograrriczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w zńązhł,l z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwa|czaniem COVID-I 9, które zawiesza funkcjonowanie



placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego
przedŁużenia.

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowń na COVID-l9 wprowadza
konieczność stałego monitorowania i dostosowywania się do środków
zapobiegaw czy ch wprowadzany ch przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w
najbIiższym czasie możę mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie
przedsiębior§tw, w tym naszej spółki.
W zwiryku z roąrzestłzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach
zagtożonych mogą zostaó zastosowane takie dziaŁania jak blokady
komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref
gospodarczych czy zakJadów przemysłowych. Nie mozna wyl<lucryć, że
podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei moze
wpłynąć negatylrnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami,
projektantami iĘ. Wykonawca wskazuj e, że povłyższa sytuacja w dalszej
perspektywie - której rarly czasowe na dzięfi składania oferty pozostają
nieznane - może spowodować istotne problemy z wykonaniem umowy oraz jej
ewentualnych terminów pośrednich w terminach okeślonych umownie. W
związku z powyższym Wykonawca zapytĄe, czy Zarnawiający przewiduje
możliwość wydłużenia czaslt na Ńończenie wykonania umowy, jak również
wydłuźenie czas;r;- na wykonanie terminów pośrednich w prąrpadku wykazania
ptzęz Wykonawcę przeszkód w realizacji Umowy zwięanych z pandemią
COVID-l9? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania
powyższych okoliczności? "

Odpowiedzi:
W razię wystąpienia przypadków siły-wyższej lub przypadków niezawinionych ptzez wykonawcę,
będą one kńdoruzowo rozpatrywane indywidualnie, Zamańąący będzie podejmował stosowną
decyĄę, czy taka siła wyższa lub przypadek niezawiniony zastniała i czy miała ona wpĘw na
wykonywanie umowy ze strony wykonawcy. DecyĄa o aneksowaniu terminu końcowego lub
terminów pośrednich będzie wynikiem kazdorazowej analizy konkretnej sl.tuacji.

Co do dowodów, wskazaó naieży, że procedura cywilna nie stosuje zamkniętego katalogu
dowodów, dlatego nię można podać w sposób wyczerpujący dowbdów, jakich oczekuje
Zamawiający. Kwestia wykazańa w sposób dowodowy przyczyn aneksowania terminów lezeć
będzie po stronie wykonawcy, który zgodnie z art. 6 K.C. i art. 47l K.C. ponosi odpowiedzialnośó
zanięnalężyte wykonarrie umowy, aroszczęnia własne zobowiązanyjest wykazaó dowodowo, oraz
względem którego istnieje domniemanie prawne zawinionego niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy. Jeśli zatem zaistnińby przypadek ptzez wykonawcę niezawiniony, ma on go
udowodnió; to wykona\Mca ma zadbać o przedstawienie dowodów, które obalałyby domniemanie
winy, jakie obciąza wykonawcę z mocy art. 47IK.C. Dobór dowodów nalężeć będzie do
wykonawcy.


