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Katowice, dnia 04.07.2012r. 

 

MAO/JRP/353/12 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/422/2012. 

 

 W związku z pytaniami Wykonawców odnośnie treści SIWZ dla zadania 

pn. „ Modernizacja torowiska na odcinku od Placu Wolności do Katowickiego Rynku. 

Przebudowa sieci trakcyjnej” w ramach realizacji Projektu: „Modernizacja infrastruktury 

tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą”, POIS.07.03.00-00-012/11 współfinansowanego przez Unię Europejską 

ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko wyjaśniamy: 

 

Pytanie 1 

§11 ust 2 - wnosimy o skreślenie tego postanowienia - nie ma praktycznej możliwości 

uzyskiwania takich postanowień w polisach - towarzystwa ubezpieczeń tego nie praktykują i 

praktycznie żaden Wykonawca nie będzie się w stanie z tego postanowienia wywiązać. 

Ponadto -takie uprawnienie wprost wynika z przepisów ustawy i nie potrzebujecie Państwo 

wskazania tego w polisie (proszę porównać art. 822 §4 k.c) 

Odpowiedź 1 
Zamawiający nie uwzględnia zmiany. 

 

Pytanie 2 

Czy zamawiający oczekuje jedynie polisy OC działalności, czy też polisy wszystkich ryzyk 

budowy i montażu (CAR/EAR)? 

Odpowiedź 2 
Zamawiający oczekuje objęcia ubezpieczeniem  również ryzyk budowy i montażu. 

 

Pytanie 3 

Czy wystarczająca jest suma gwarancyjna OC w kwocie 30 mln zł.? 

Odpowiedź 3 
Wykonawca jako profesjonalista jest obowiązany skalkulować z należytą starannością 

wysokość sumy ubezpieczenia przy uwzględnieniu znanych mu ryzyk. 

 

Pytanie 4 

W polisie OC uprawnionym do dochodzenia odszkodowania jest poszkodowany, więc może 

to być również Zamawiający. Jednakże nie da się wskazać w polisie OC Zamawiającego jako 

jedynego uprawnionego do odszkodowania. Prosimy o wykreślenie tego zapisu. 

Odpowiedź 4 
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmiany. 

 

Pytanie 5 

Czy zamawiający pisząc w § 11.1 wzoru umowy, iż wykonawca jest zobowiązany do 

posiadania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej od 

wszystkich ryzyk na kwotę nie mniejszą od ceny całkowitej podanej w ofercie wykonawcy, 

miał na myśli ubezpieczenie budowy od wszystkich ryzyk na kwotę nie mniejszą od ceny 

całkowitej podanej w ofercie wykonawcy oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej? 
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Odpowiedź 5 

Klauzulę § 11 ust. 1 wzoru umowy należy rozumieć literalnie. Oznacza to 

odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową, a także ubezpieczenie montażu od 

wszystkich ryzyk. 

 

Pytanie 6 
Czy wykonawca mając ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe 

o rzeczowe na sumę, która pokrywać będzie wszystkie dające się racjonalnie przewidzieć 

ryzyka, może przedłożyć własną polisę? Standardem na polskim rynku ubezpieczeń jest 

ubezpieczenie na jedno i wszystkie zdarzenia, czy można zmienić wymóg zapisany: „bez 

limitu zdarzeń dla szkód osobowych i rzeczowych”?  
Odpowiedź 6 
Zamawiający oczekuje, aby ubezpieczenie dotyczyło kontraktu zawartego w wyniku 

rozstrzygnięcia niniejszego zamówienia publicznego. 

  

Pytanie 7 

Prosimy o potwierdzenie, ze Sumę Ubezpieczenia budowy będzie stanowiła cena brutto 

oferty. 

Odpowiedź 7 

Zamawiający potwierdza, że sumę ubezpieczenia budowy będzie stanowiła cena brutto  

oferty. 

 

Pytanie 8 

Czy wystarczy posiadane przez Wykonawcę ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej 

z tytułu prowadzenia działalności jeśli  tak czy Zamawiający uzna za spełnienie wymogów 

z §11 pkt 2 wzoru umowy wpisanie cesji z polisy na rzecz Zamawiającego. 

Odpowiedź 8 

Należy ubezpieczyć niniejszy kontrakt osobno. 

 

Pytanie 9 

Czy Zamawiający wymaga aby ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu 

prowadzenia działalności było dedykowane tylko pod niniejszy kontrakt? 

Odpowiedź 9 

Zamawiający oczekuje aby ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej dotyczyło 

niniejszego kontraktu. 

 

Pytanie 10 

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiający uzna za spełnienie wymogów ubezpieczenia OC 

wymienionych w §11 wzoru umowy w przypadku przedstawienia ubezpieczenie budowy-

montażu (CAR) rozszerzonego o sekcję II -Odpowiedzialność Cywilna. 

Odpowiedź 10: 

Zamawiający uzna ubezpieczenie budowy-montażu (tzw.CAR/EAR) rozszerzone o sekcję II 

- Odpowiedzialności Cywilna pod warunkiem, że sekcja II – Odpowiedzialność Cywilna 

będzie spełniała wymogi postawione w SIWZ i stanowiącym jego część wzorze umowy, 

w szczególności w zakresie obu reżimów odpowiedzialności cywilnej, tj. deliktowego 

i kontraktowego. 

 

 


