
         Chorzów, 31.10.2012r. 

 

 

Sygn. DI/II/1416/2012 

 

Dotyczy:    postępowania o zmówienie sektorowe  o numerze sprawy II/622/2012  

                  na  „Modernizacje przejazdu drogowo-tramwajowego w Sosnowcu   

                  ul. Sienkiewicza – Kościelna”. 

 

 

W związku z pytaniem  Wykonawcy wyjaśniamy: 

Pytanie: 

1.   W związku z obowiązującą zasadą równości stron w obrocie gospodarczym, 

 Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie w projekcie umowy, w sposób 

analogiczny do brzmienia postanowienia §19 ust. 1 pkt. 1.1. WU, zapisu 

dotyczącego kary umownej dla Zamawiającego w przypadku odstąpienia od 

umowy, następującej treści: „Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za 

odstąpienie od Umowy z  przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

Zamawiający – w wysokości 20% wartości  brutto, określonej w §13 ust. 1 

umowy". Wprowadzenie takiego zapisu jest uzasadnione,  szczególnie w świetle 

ust. 4  §19 WU cyt.: "W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem 

obowiązku wynikającego z umowy przekroczy wysokość kar umownych, strony 

mogą niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach 

ogólnych Kodeksu Cywilnego”.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie uwzględnia wnioskowanej zmiany  

 

Pytanie: 

 

2.   Pytanie dotyczy dwukrotnego podania (w zdaniu 1 i zdaniu 2) w §10 ust. 3 pkt. 

3.3.1. Wzoru Umowy nazwy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, z różną 

metodologią określenia sumy gwarancyjnej - Czy zdanie pierwsze dotyczy 

ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy na kwotę ubezpieczenia nie mniejszą od 

wartości kontraktu brutto, a zdanie drugie dotyczy ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej za szkody rzeczowe i 

osobowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem robót lub 

użytkowaniem terenu budowy? 



 

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje ubezpieczenia  odpowiedzialności cywilnej niniejszej budowy  

oraz objęcia ubezpieczeniem ryzyk budowy i montażu . 

 

Pytanie: 

3.Pytanie dotyczy sformułowania zawartego w §10 ust. 3 pkt. 3.3.1. Wzoru Umowy 

 (w  zdaniu  trzecim): „Suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej musi 

być tak skalkulowana przez Wykonawcę, aby pokrywała wszystkie dające się racjonalnie  

przewidzieć  ryzyka, bez limitu zdarzeń […]” – Czy suma gwarancyjna ma być określona  

wysokości ”X” bez limitu zdarzeń, czy na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia? 

 

 

Odpowiedź: 

Wykonawca powinien skalkulować wysokość sumy ubezpieczenia przy uwzględnieniu 

znanych mu ryzyk 


