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WYJAŚNIENIE NR 5  

Do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym pn: 

„Organizacja gospodarki wodno – ściekowej dla miejscowości Łekno – Tarnowo Pałuckie”  

II ETAP  

 

 

1. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, 

że w związku z prowadzonym postępowaniem wpłynęło pytanie dotyczące w/w 

zamówienia: 

PYTANIE  

Zamawiający żąda od Wykonawcy ubezpieczenie OC na pełną kwotę brutto podaną w 

ofercie. Jeżeli prace wykonywane są w etapach i wynagrodzenia dla Wykonawcy 

podzielone są na lata 2020-2022 czy Zamawiający wyraża zgodę na to aby Wykonawca 

posiadał polisę OC na kwotę jaka (sprzedaż) jest przewidziana na dany rok. 

 

ODPOWIEDŹ  

Nie. Zamawiający wymaga, by Wykonawca po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego przedstawił opłaconą polisę ubezpieczeniową OC, w zakresie 

zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego w wyniku ryzyka niewykonania albo nienależytego 

wykonania zamówienia publicznego oraz szkód spowodowanych przez Wykonawcę przy 

realizacji zamówienia, na pełną kwotę brutto podaną w ofercie. Zawarcie ubezpieczenia 

OC jest wymagane przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, w 

związku z realizacją przedmiotu umowy.  

Ubezpieczenie kontraktu służy zabezpieczeniu roszczeń w wyniku szkód spowodowanych 

przez wykonawcę przy realizacji konkretnego zamówienia i jak wskazała KIO w wyroku z dnia 

2009-02-24, KIO/UZP 161/09 jest dodatkowym sposobem zabezpieczenia realizacji 

zamówienia (oprócz zabezpieczenia należytego wykonania umowy). Zgodnie z cyt wyrokiem 

takie ubezpieczenie może być żądane przy zawarciu umowy, jako dodatkowy sposób 

zabezpieczenia realizacji zamówienia poza ustawowo przewidzianym zabezpieczeniem 

wykonania umowy.  

 

2. Udzielenie powyższych wyjaśnień, nie wymaga wprowadzenia przez Zamawiającego zmian 

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

3. W związku z udzieleniem wyjaśnień, Zamawiający nie przedłuża terminu składania i 

otwarcia  ofert. 

 

4. Udzielenie wyjaśnień  nie prowadzi do zmiany Ogłoszenia o zamówieniu. 

 

https://szukio.pl/fragmenty/1828


5. Powyższe wyjaśnienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej  

www.gzgkimwagrowiec.pl. 

 

6. Wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy 

sporządzaniu oferty.   
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