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Wykonawcy
którzy ubiegają się
o udzielenie zamówienia publicznego

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa systemu
monitoringu Miasta dla podobszaru A i D w ramach zadania pn.:” Zagospodarowanie
zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra” w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Zielonej Góry- Miasto Zielona Góra”.
Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą pzp, Zamawiający przekazuje treść
zapytań wniesionych do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w dniu
27 lutego br. wraz z wyjaśnieniami:
Zamawiający w SIWZ pkt. 3.11.1 zawarł zapis:
„Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię
aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej obejmującej okres realizacji i wartość zamówienia stanowiącej załącznik do umowy.
Ubezpieczenie OC winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich
Podwykonawców”.
Pytanie nr 1: Czy Zamawiający ma na myśli dokument, o którym mowa w § 2 ust. pkt 2
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tj. dokument
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną
przez Zamawiającego. Jeżeli jest to ten dokument, to Zamawiający winien go żądać od Wykonawców
w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów
selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej nie na etapie „Przed podpisaniem umowy”,
ale razem z dokumentami , o których mowa w pkt. 7.3 SIWZ. Ponadto wysokość tego Ubezpieczenia
musi być określona w SIWZ i taka sama dla wszystkich Wykonawców.
Wyjaśnienie nr 1: Nie, zapis SIWZ pkt.3.11.1 będący przedmiotem pytań został wprowadzony przez
Zamawiającego w celu zaspokojenia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych powstałych w
okresie realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców. Zatem
omawiany zapis SIWZ nie stanowi kryterium selekcji w postępowaniu i dlatego Zamawiający wymaga
złożenia aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC, w podanym zakresie, tylko przez wyłonionego
Wykonawcę.
Pytanie nr 2: Czy Zamawiający ma na myśli ubezpieczenia z tytułu szkód, jakie mogą zaistnieć w
trakcie realizacji robót budowlanych?
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Wyjaśnienie nr 2: Tak, ale w zakresie wszystkich aspektów wykonania przedmiotu zamówienia,
włączając Podwykonawców.
Pytania wraz z odpowiedziami stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić
w składanej ofercie.
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