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Przetarg nieograniczony pn. " Usługi pralnicze". 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA 

 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na 

podstawie art. 38 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. 

U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm., zwanej dalej ustawą) udziela odpowiedzi na następujące 

pytanie:  

 

Pytanie  
„Czy Zamawiający uzna warunek określony w punkcie 6.1.5. SIWZ za spełniony, jeśli Wykonawca 

załączy: 

1. Dowód obecnie posiadanej przez Wykonawcę polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, ale na niższą niż wymagana 

kwotę, 

2. Oświadczenie, że w momencie podpisania umowy przedstawi opłacona polisę potwierdzającą, że 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 120 000,00 zł? 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 

żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane 

Zamawiający może wymagać przedstawienia „polisy, a w przypadku jej braku innego dokumenty 

potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności”, ale bez określenia na jaką kwotę. 

Rozumiemy jednak, że dla pełnego zabezpieczenia Zamawiającego polisa na kwotę w przybliżeniu 

odpowiadającą wartości zamówienia jest konieczna, ale nie chcąc ponosić niepotrzebnych kosztów 

proponujemy przedstawienie polisy w momencie podpisania umowy, co wielokrotnie już 

praktykowaliśmy.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, iż nie uzna warunku określonego w punkcie 6.1.5. SIWZ za spełniony 

według propozycji przedstawionej powyżej, z uwagi na jej niezgodność z przepisami ustawy i wyżej 

cytowanego Rozporządzenia. 

 Spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca, na żądanie zamawiającego i w 

zakresie przez niego wskazanym, jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień 

składania ofert.  

 Zamawiający zażądał od Wykonawcy polisy w wysokości proporcjonalnej i adekwatnej w 

odniesieniu do przedmiotu zamówienia. Polisa ta stanowić ma potwierdzenie wiarygodności 

ekonomicznej wykonawcy i wykazać iż znajduje się on w sytuacji finansowej i ekonomicznej 

pozwalającej na poniesienie koszów ubezpieczenia swojej działalności, wykazując tym samym 

odpowiedzialność profesjonalisty dbającego o bezpieczeństwo własne i swoich kontrahentów.  

 Powyższe żądanie Zamawiającego znajduje oparcie w szczególności w art. 22 ust. 1 pkt. 4 

oraz  26. ust. 2a ustawy oraz wyżej cytowanego Rozporządzenia, jak też jest zgodne z utrwalonym w 

tym zakresie orzecznictwem KIO.  
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Reasumując należy stwierdzić iż Zamawiajmy miał prawo żadąć od Wykonawcy polisy lub 

innego dokumenty potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności na dzień składania ofert na kwotę 120 000 zł, których to dokumentów nie 

można zastąpić zobowiązaniem  Wykonawcy do zawarcia tej umowy w przypadku wyboru jego 

oferty.   

 

Wyjaśnienia SIWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część SIWZ i są 

wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Otrzymują: 

 Wykonawcy, którzy zadali pytania 

 strona internetowa Zamawiającego 

 a/a 


