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W związ:<i:. = :+ aa :?=. ai.si=i: Wykonawców dotyczącymi w/w inwestycji Zamawiający
przedstawia s«pi:- ]:> :': r :"? 'a::<e vt poruszanych kwestiach oraz udziela odpowiedzi na
postawione pył=.?-.:: :
Pytanie nr 1
Proszę o por'xtl?- s,"'.?-ę='s»y,eg?:» w>akazu z podaniern obwodów lub średnicy drzew
przewidzian2ac'=a:a -1.'-=>-'-='?fą.
Odp. 1
Wprojekcie budo-yvli-iart'y :i »i :;pisźe dotyc:4cym zielenź wkrad/ się błąd (relokacja). Przy budowźe
przedmiotovve7 a:a,'2iz; yyr:: r»ęat; «it;kanywane żadne przesadzenia drzew. Opisane drzewa w
projekcie przezna:'? «.-.(- . ? . r ; y'..'i?amki. jednocześnźe należy przyjąć w wyceme nowe nasadzenźa
w postaci 10 szt t',r==.:' ?': ,:gaztrt';:xt klona oraz dębu o wysokości min. 2m.

F:ytanie nr 2
W związku z og;a q'i t"ir '?"-a ó ' - .' :+ 11 marca 2020 przez Światową Organizacje; Zdrowia pandemią
choroby COVł=l-i-.' ,iast4płe wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających
szczególne śroaź< ! ?a = s; ;- b, 2a,?'?ii':=-in, tj. Rozporz4dzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020
r. w sprawie ogłc.:=e'-; : r:= :.:łiszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz.
491), zmienioii:=1= r lc : =2- ,?c ?łe'zH;orządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r.
zmieniającymr?x+ ,:-= .:-i,- srgiaawieogłoszenianaobszarzeRzeczpospolitejPolskiejstanu
epidemii (Dz. ć. -a - .1 -, :' ?' < .:'i2 :? ) craz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020
r. zmieniającyrrq :=1:.?o.? i;.>:? =rxie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej
stanu epidernii ( i-ź <. (-2:y2(, ;;.rz. 53 l )w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu
25marca202(r.i'..rs;y .o;??v::i':RczporządzeniaMinistraEdukacjiNarodowejzdnia20marca
2020 r. w sprayv:..:.
- szczególnyc:= r=»-a.' 2 -'? ' ciyi:esie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty '-.-.? >=;,x,;.-.?-?:.: ?i ='apabieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- zmieniająee r:?i..=:=:'<:') y< =;:: avi sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświat) o : :.yl . - .z:ipobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
które zawiesza ?' :, ::- - =':a? :i. '. v olacówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z
możliwościąjeg?:'z«:. -a::Qi?t.

Jednocześnie s!:ax-. '-o." =::: ,'-=;ype.dków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność
stałego monitcrcv s?hx:i ' .Z .b(:>sawywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych
przez Rząd Rzec:;:;, Hss s :.c i: ' e:, ?s isłiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ
na funkcjonowahi: -) -. o: isi"yi-;:arst-.v, w tym naszej Spółki. W związku z rozprzestrzenianiem
się wirusa SARS -:"? :r. ./ ? -: .=z? :ah =i=acii zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak:
blokady korm:.:o z.'?:','..= : cgrariiczenia transportu, zamykanie całych miast, stref
gospodarczych (S.,?. . 'z,- : :h? ź:as'- ri'zex"nysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania
będą miały mie3s:?:.= h»;-. <:+) łZ;a:t.iTi ?oiski. To z kolei może vvpłynąć negatywnie na współpracę
z podvvykonaw.,t?. ;:. .h.:lao.,?:ii'rxł, projektantami itp., a także wzrost cen produktów, usług i
kosztów siły rOC.i- ;5: "? .') :=r .:3 ?'ezmiarów nie sposób przewidzieć w momencie składania
oferty. ";Wykor'?:.- <?= . (:.a:i i.:=e, ze powyższa sytuacja w dalszej perspektywie może
spowodować isi<:? ae : =c:.i'v'y;2,azajny wzrost kosztów wykonania umowy, co może narazić
Wykonawcę na :s:<a? a?-.: :xi'-asq:.r. SN związku z powyższym WyŁonawca zapytuje, czy
Zamawiająey pr :sa i-=. a x"i:s:i!io.:i:»sc podwyższenia wynagrodzenia z tytułu wykonania
Umowy i w ja??:t. -. -. :Sf.c ..;. przypadku wykazania przez Wykonawcę istotnego wzrostu
kosztów realiz;?.c' .. - " , :.a,? i.ęzanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie
oczekiwał Zarri?a"; .t i>: -'? ::?-i'.? yxykazania powyższych okoliczności?

Odp.2
Zamawiający :»i:- ", -.??'? ' =:=?o ;'=y«iziivmści podwyższenźa wynagrodzenźa z tytułu wykonania
umowy,chyba,ze'.rt;.. .a:<r;<-tii:zriościzawartew§l1projektuumowy.WówczasWykonawca
będzie musźał !.?..:?.? . - ?:, ; i?:.=ok przyczynowo - skutkowy między epidemźą a wykonaniem
umowy przez H{i,.=-. iyir: Pytanie 2
Proszę o zrriia;=- -,.*.= ?:'.?::..':J-Ćr!a. x'iałeżytego wykonania umowy na 5 % ceny całkowitej
podanej w ofert-.l=. ,:....,")'.a-,::i prośoa związana 5est z opublikowaniem 4 wersji tarczy
antykryzysowe?5. Ł- l .a . ? 'o. '-:4:i'a l 9 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów
bankowych acxrl=':.'=»: " ;yt";aec:s.ir(biorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o

uproszczonyrri p:)E :tł"'. : h. - :: -, .?;atvvierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-191 ),
DZ.U. z 2020 i ?.y: . ??<i:-. '-?óo.>=y4ce3, że m.in: ArŁ. 15vb. 5. Zabezpieczenie należytego
wykonania ume'-= i:= ? ?: =?=. "i o,ysokości nieprzekraczającej 5% ceny całkowitej podanej w
ofercie albo m:?;:> h'.':=t???,'?., =. ::?'.,.';śsl noi'ninalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z
umowy. Zabez2s? .? ? : ? = - i:/'LegJ wykonania umowy można ustalić w wysokości większej
niż określoria y, -'. :' - : z- ?i':i<szę% jednak niż 10% ceny całkowitej podanej w ofercie albo
maksymalnejw:?-ia ?z-. a?':':-. ?=i.=.;=-eBowiązaniazamawiającegowynikającegozumowy,jeżeli
jest to uzasadriic -. s ?.? .a " ? - iT L:- -i zarnówienia lub wystąpieniem ryzyka związanego z realizacją
zamówienia,coa--- :z':Ha-pis:łwspecyfikacjiistotnychwarunkówzamówienia.
Odp.3
Zamawiający %7} > i t ' ?? ?o : h zrriianę zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 10%
na5%
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