1. W związku z postanowieniami § 11 wzoru umowy zwracamy się z zapytaniem czy w
przypadku gdy Wykonawcą zamówienia będą dwa lub więcej podmiotów (tworzących
wspólnie konsorcjum) to czy Zamawiający dopuszcza przedłożenie odrębnych
posiadanych przez te podmioty polis OC, które łącznie będą spełniały określone w
ww. paragrafie wymogi ubezpieczeniowe.
Odpowiedź:
Pytanie jest nieprecyzyjne bowiem nie wskazuje, do którego ustępu się odnosi.
Niezależnie od powyższego Zamawiający wyjaśnia, iż:
a) W kwestii § 11 ust 1) wzoru umowy - w przypadku gdy Wykonawcą zamówienia
będą dwa lub więcej podmiotów (tworzących wspólnie konsorcjum) Zamawiający
wymaga przedłożenie odrębnych polis posiadanych przez te podmioty,
b) W kwestii § 11 ust 2) wzoru umowy - w przypadku gdy Wykonawcą zamówienia
będą dwa lub więcej podmiotów (tworzących wspólnie konsorcjum) Zamawiający
wymaga przedłożenia polisy, w której stroną ubezpieczającą będą wszyscy partnerzy
konsorcjum albo lider działający w imieniu i na rzecz pozostałych partnerów
konsorcjum posiadający odpowiednie umocowanie do działania w ich imieniu.
2. W nawiązaniu do postanowień § 11 ust. 2 wzoru umowy zwracamy uwagę, iż na
rynku ubezpieczeniowym nie ma możliwości pozyskania polisy odpowiedzialności
cywilnej z określeniem sumy ubezpieczenia na jedno zdarzenie, bez ograniczenia
liczby zdarzeń. ponieważ przy takiej formule nie występuje żadne kwotowe
ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczyciela. W związku z tym
zwracamy się z prośbą o określenie przez Zamawiającego wymaganej górnej granicy
Odpowiedzialności ubezpieczyciela poprzez określenie wymaganej sumy
ubezpieczeniowej na wszystkie zdarzenia np. ubezpieczenie OC kontraktowe na
kwotę 10.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia oraz ubezpieczenie OC
deliktowe na kwotę 1.500.000 PLN na ewentualnie wyznaczenie innych poziomów
sumy gwarancyjnej dla wszystkich zdarzeń.
Odpowiedź:
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 i dostępne.
3.

W odniesieniu do zapisu § 13 ust. 3 Wzoru umowy zwracamy się z prośbą o
potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę polisy z
włączeniem
odpowiedzialności
cywilnej
za
szkody
wyrządzone
przez
podwykonawców, jak również b dalszych podwykonawców, wynikającej z regulacji
kodeksu cywilnego.

Odpowiedź:
Zamawiający zwraca uwagę, iż kwestie ubezpieczenia reguluje § 11 wzoru umowy natomiast
§ 13 dotyczy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Niezależnie od powyższego Zamawiający informuje, iż:
a) Zgodnie z § 11 ust 3) ubezpieczenie musi obejmować również szkody
wyrządzone przez wszystkich podwykonawców;
b) stwierdzenie Wykonawcy nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ;
c) nie zgadza się na dokonanie jakichkolwiek zmian.
4. W związku z postanowieniem § 13 ust. 5 wzoru umowy zwracamy się z prośbą o
wyrażenie zgody na przedstawienie przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy
potwierdzeń zapłaty jedynie wymagalnych rat składki z tyłu posiadanego

ubezpieczenia OC, z obowiązkiem przedłożenia potwierdzeń zapłaty kolejnych rat
składki najpóźniej w ciągu 5 dni po upływie terminów ich wymagalności określonych
w przedłożonej Zamawiającemu polisie OC.
Odpowiedź:
Zamawiający zwraca uwagę, iż kwestie ubezpieczenia reguluje § 11 wzoru umowy natomiast
§ 13 dotyczy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Niezależnie od powyższego Zamawiający informuje, iż:
a)
stwierdzenie Wykonawcy nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ;
b)
nie zgadza się na dokonanie jakichkolwiek zmian.
5. W odniesieniu do zapisu § 11 ust. 4 wzoru umowy zwracamy się z prośbą o zmianę
terminu na przedłużenie przez Wykonawcę terminu ważności gwarancji należytego
wykonania umowy z jednego miesiąca na 14 dni przed upływem daty jej ważności.
Odpowiedź:
Zamawiający zwraca uwagę, iż kwestie zabezpieczenia należytego wykonania umowy
reguluje § 13 wzoru umowy natomiast § 11 dotyczy ubezpieczenia.
Niezależnie od powyższego Zamawiający, informuje iż:
a) stwierdzenie Wykonawcy nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ;
b) nie zgadza się na dokonanie jakichkolwiek zmian.

