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Burmistrz Łomianek  
05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115 

tel. 22 888 98 01, fax. 22 888 98 02 
 

       
        Łomianki, dnia 22.04.2020 r.  

RZP. 271.13.2020       
         
         Wykonawcy  
 
Dotyczy: RZP.271.13.2020 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Część I przedmiotu 
zamówienia –„Utrzymanie trawników i poboczy w pasach drogowych dróg gminnych i działek 
gminnych oraz utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie gminy Łomianki w 2020 r.”. 
Część II  przedmiotu zamówienia - „Utrzymanie rabat, kwietników, terenów obsadzonych 
krzewami i bylinami przy ul. Warszawskiej, ul. Chopina, przy budynkach Urzędu, Centrum 
Kultury, Biblioteki Publicznej, utrzymaniu rond obsadzonych krzewami i bylinami oraz 
utrzymaniu donic kwietnikowych zawieszanych na słupach oświetlenia ulicznego na terenie 
gminy Łomianki w 2020 r.”. Część III  przedmiotu zamówienia - „Wycinka, pielęgnacja, 
konserwacja i korekta drzew i krzewów z wyłączeniem pomników przyrody; uprzątnięcie 
ściętych gałęzi; frezowanie karp oraz sadzenie drzew i krzewów na terenie gminy Łomianki”. 
Część IV przedmiotu zamówienia –„ Pielęgnacja, konserwacja i bieżące utrzymanie zieleni na 
terenie Parku Miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym w Łomiankach”. Część V  przedmiotu 
zamówienia - „Wykonanie i pielęgnacja łąk kwietnych na terenie gminy Łomianki” 

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1843) przekazuje treść zapytań do 
SIWZ wraz z odpowiedziami  bez ujawniania źródła zapytania. 

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: 

1) 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.  

2) O dodanie do wzoru umowy o zamówienie podstawy umożliwiającej jej zmianę stosownie do 
rozwoju sytuacji epidemiologicznej. W obecnej sytuacji odpowiedzialne podejście do 
świadczenia usług utrzymania zieleni w miastach i gminach, 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 w realizacji usługi. W konsekwencji przewidzenie odpowiedniej, 
odrębne podstawy zmian umowy jest obecnie niezbędne.  

Odp.  
Ad.1) Zamawiający informuje, że nieprzewidziany rozwój sytuacji związanej 
z rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19 należy traktować jako działanie siły wyższej  
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i w  związku z tym w przypadku gdy Wykonawca będzie w stanie jednoznacznie wykazać 
Zamawiającemu, że ewentualne opóźnienia w świadczeniu usług lub w razie koniczności 
zawieszenia świadczenia usług w części lub w całości będą spowodowane nadal trwającą epidemią 
koronawirusa czego wynikiem jest stan epidemii (czyli szczególny stan prawny) wprowadzony 
ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych  
u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.), wówczas Zamawiający nie będzie traktował tego jako 
przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy ze strony Wykonawcy  
i jednocześnie taka sytuacja nie będzie podstawą do nakładania na Wykonawcę kar umownych 
przez Zamawiającego. W zależności od rozwoju sytuacji w przypadku działania siły wyższej czyli 
obowiązującym dalej stanem epidemii, na bieżąco będą mogły być podejmowane stosowane 
ustalenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 
 
Ad.2) Zamawiający nie widzi uzasadnienia i odmawia dodania do wzoru umowy zapisów 
umożliwiających zmianę umowy w zależności od hipotetycznego rozwoju sytuacji związanej  
z zagrożeniem epidemiologicznym. Na wypadek działania siły wyższej zarówno Zamawiający, jak 
i Wykonawca dysponują środkami prawnymi określonymi w art. 357[1] kodeksu cywilnego. 

 

 
Niniejsze pismo  należy traktować jako integralną część SIWZ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi:  
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Referat Zamówień Publicznych  
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