
Pytanie 1  

Zgodnie z punktem 13.3.5) SIWZ  „Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub 

poręczenia stosuje się do niej odpowiednio treść pkt. 12.2.2)."  

Wg punktu 12.2.2) SIWZ lit e gwarancja powinna zawierać „bezwarunkowe zobowiązanie 

gwaranta/poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty gwarancji/poręczenia w 

Okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 u.p.z.p. na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone  

przez Zamawiającego w terminie związania ofertą", co odnosi się wyłącznie do gwarancji zapłaty 

wadium i nie może być stosowane w odniesieniu do gwarancji zabezpieczającej należyte wykonanie 

umowy.  

W związku z tym, uprzejmie prosimy o zmianę punktu 13.2.5) SIWZ na następujący: „Jeżeli 

zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia stosuje się do niej odpowiednio treść 

pkt 12.2.2), za wyjątkiem lit. e."  

 

Odpowiedź na pytanie 1: 

W ocenie Zamawiającego nie ma potrzeby  wprowadzania zmian, z uwagi na fakt „odpowiedniego 

stosowania” postanowień, zgodnie z punktem 13.3.5) SWIZ w brzmieniu „Jeżeli zabezpieczenie 

wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia stosuje się do niej odpowiednio treść pkt. 12.2.2)."  

Powyższe oznacza, iż stosowne postanowienia z pkt 12.2.2) IDW należy zastosować do 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z wymaganiami pkt 13.3.5) IDW, z 

uwzględnieniem zmian, które wynikają z różnic między instytucją wadium a zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy wynikających z przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.  

W związku z powyższym „odpowiednie stosowanie” będzie w tym przypadku sprowadzało się do  

spełnienia przez zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji lub 

poręczenia w szczególności wymagań określonych w pkt. 12.2.2) a),b),c),d), f), g), h) IDW.  

 

Pytanie 2  

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, jak należy rozumieć wymogi dotyczące ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej określone w punkcie 33.6 SIWZ oraz 33.7 SIWZ (i powtórzone w  §11 ust 

2 lit a oraz b projektu umowy).  

a) Prosimy o potwierdzenie, że polisa ubezpieczenia na kwotę 10 000 000 PLN łącznie dla 

odpowiedzialności cywilnej kontraktowej oraz deliktowej będzie spełniać wymogi określone w 

SIWZ. Powszechną praktyką jest ubezpieczanie odpowiedzialności cywilnej kontraktowej oraz 

deliktowej w ramach jednej polisy i jednej sumy gwarancyjnej (kwoty ubezpieczenia).   

b) Prosimy o informację, jak należy rozumieć stwierdzenie „Ubezpieczenie dla celów realizacji 

niniejszego zamówienia". Czy Zamawiający wymaga odrębnej polisy ubezpieczenia, dotyczącej 

wyłącznie realizacji przedmiotowego zamówienia (tj. nie dopuszcza przedłożenia polisy 

ubezpieczenia obejmującej całą działalność Wykonawcy, w tym realizację przedmiotowego 

zamówienia)?  

 

Odpowiedź na pytanie 2: 

Ad a) - Zamawiający nie potwierdza.  

Ad b) – Zamawiający wyjaśnia, iż stwierdzenie „Ubezpieczenie dla celów realizacji niniejszego 

zamówienia" oznacza, iż Zamawiający wymaga odrębnej polisy ubezpieczenia, dotyczącej wyłącznie 

realizacji przedmiotowego zamówienia tj. nie dopuszcza przedłożenia ogólnej polisy ubezpieczenia 

obejmującej całą działalność gospodarczą Wykonawcy. 

 

Pytanie 3 

Uprzejmie prosimy o zmianę treści punktu 33.6 SIWZ oraz 33.7 SIWZ (oraz analogiczną zmianę §11 

ust 2  lit a oraz b projektu umowy) na następującą:  

„6.Ubezpieczenie OC kontraktowe dla celów realizacji niniejszego zamówienia na kwotę 10.000 000,- 

PLN na i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.   

7. Ubezpieczenie OC deliktowe dla celów realizacji niniejszego zamówienia na kwotę 1.500.000,- PLN 

na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.” 



Zapis „na jedno i wszystkie zdarzenia" jest powszechnie stosowany i oznacza, że nie ma ograniczenia 

co do liczby zdarzeń, ale łączna kwota odszkodowań wypłaconych w okresie ubezpieczenia nie może 

przekroczyć kwoty określonej w polisie (sumy gwarancyjnej).  

Brak ograniczenia łącznej kwoty odszkodowań wypłaconych w okresie ubezpieczenia skutkowałoby 

niewspółmiernie wysokim kosztem ubezpieczenia. Ponadto, w razie bardzo wysokiej sumy  

gwarancyjnej brak takiego ograniczenia może wręcz oznaczać, że uzyskanie takiej polisy na rynku 

ubezpieczeń gospodarczych będzie niemożliwe  

 

Odpowiedź na pytanie 3: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i podtrzymuje zapisy SIWZ. Zgodnie z 

powszechnie obowiązującymi przepisami suma gwarancyjna może być określona na jedno i wszystkie 

zdarzenia lub też na jedno zdarzenie bez ograniczenia liczby zdarzeń. Oba zapisy są powszechnie 

stosowane.  


