
                                                 Swarzędz, dnia 15 września 2021 r. 

WRPZP.271-22/2021 
 

Wyjaśnienia  

Specyfikacji Warunków Zamówienia 
 

dotyczy post ępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Bu dowa ulicy 

Zamkowej, Placu Powsta ńców Wielkopolskich, Adama Mickiewicza, Nowy Świat, 

Mylnej, Bramkowej, Goł ębiej i Krótkiej wraz z sieci ą wodoci ągow ą, kanalizacj ą 

sanitarn ą i sieci ą gazow ą”. 
 

I. Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający przekazuje 

Wykonawcom ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji 

Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego: 

 

Pytanie nr 1 

W nawiązaniu do wymogu w SWZ Rozdział VII pkt. 1.3.c) dotyczącego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej, ponownie zwracamy uwagę, że polisy tego typu zawierane są  

z sumami gwarancyjnymi określonymi "na jedno i wszystkie zdarzenia". 

W związku z tym zwracamy się z wnioskiem o zmianę wymogu: "na sumę ubezpieczenia nie 

mniejszą niż 20 000 000,00 PLN na każde zdarzenie" na "na sumę ubezpieczenia nie 

mniejszą niż 20 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia". Zwracamy uwagę, że  

w umowie, na etapie zawarcia umowy wymagana polisa jest z sumą 8 mln PLN na jedno  

i wszystkie zdarzenia (czyli z agregatem zdarzeń). Wykonawca dokonał rozeznania rynku 

ubezpieczeniowego wśród największych polskich ubezpieczycieli i niestety nie ma 

możliwości zawarcia polisy OC ogólnej bez agregatu zdarzeń. Jedyne przypadki, gdzie 

polisa bez agregatu została zawarta dotyczą polis OC dedykowanych do kontraktów na 

etapie podpisywania umowy i wykonania zamówienia (nie startu w przetargu). 

Odpowied ź nr 1 

Zamawiający nadaje nowe brzmienie zapisu  SWZ Rozdział VII pkt. 1.3.c) „Wykonawca 

spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, tj. robót 

budowlanych dotyczących budowy ulic, sieci wodociągowych, sieci kanalizacyjnych, sieci 

gazowej - na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 20 000 000,00 PLN  na jedno  

i wszystkie zdarzenia ”. 

 



Pytanie nr 2 

W związku z zamieszczeniem przez Zamawiającego nowego przedmiaru robót dla robót 

branży telekomunikacyjnej (tom 06, 07 oraz 08), w którym brak podziału na ulice jedno  

i dwukierunkowe, prosimy o zamieszczenie nowej tabeli działów kosztorysowych, którą 

należy załączyć do oferty. 

Odpowiedz nr 2 

Zamawiający zamieszcza uzupełnione tabele działów kosztorysowych.  

 

 

 

  

 Z poważaniem 
         
        Marian Szkudlarek 


