Gmina Kolbaskowo
72-001 Kolbaskowo 106

Przetarg nieograniczony
na wykonanie zadania pn.:

"Budowa gimnazjum na nieruchomości Zespołu Szkół
w Przecławiu"
UNIA EUROPEJSKA
Europejski Fundusz
Rozwoju Reglonalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
Kołbaskowo, 03.09.2010r.
Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu

W odpowiedzi na pytania wykonawców Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759),
przekazuje w załączeniu odpowiedzi dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Pytanie 1:
Czy zapis § 13 ust. 2 wzoru umowy o treści "Wysokość sumy ubezpieczenia nie może być
niższa od wartości niniejszej umowy" dotyczy ubezpieczenia ryzyk budowy?
Zgodnie z § 13 ust. 2 projektu umowy wysokość sumy ubezpieczenia nie może być niższa od
wartości niniejszej umowy. Jako, że wartość zawartej umowy niewątpliwie przekroczy
wymaganą
wartość ubezpieczenia
odpowiedzialności
cywilnej działalności
wykonawcy
wymaganego jako warunek udziału w postępowaniu (5.000.000 zł) ubezpieczenie dotyczące tej
konkretnej budowy winno być ubezpieczeniem od ryzyk budowy. Wówczas suma ubezpieczenia
nie będzie niższa od wartości umowy. Jest to powszechna praktyka ubezpieczycieli (którzy
zresztą zasadniczo nie zawierają umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na kwotę
100% wartości kontraktu - w przeciwieństwie do ubezpieczenia ryzyka budowy). Innymi słowy
zgodnie z SIWZ (Rozdział V pkt. 3.2) wybrany Wykonawca posiadał będzie ubezpieczenie
odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą jak
5.000.000,- zł (pięć milionów złotych) oraz zgodnie z zawartą umową zawrze umowę
ubezpieczenia ryzyk budowy na sumę ubezpieczenia nie niższą od wartości umowy. Zatem
Wykonawca dysponował będzie 2 ubezpieczeniami tj. odpowiedzialności cywilnej na kwotę
wskazaną w SIWZ i ubezpieczeniem ryzyka budowlanego (dot. tej konkretnej budowy) na kwotę
nie niższą niż wartość umowy.
Odpowiedź 1:
Zapis §13 ust. 1 wzoru umowy wskazuje jednoznacznie,
iż Zamawiający
wymaga
przedstawienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
Zamawiający
nie wymaga aby polisa ubezpieczenia
odnosiła się do przedmiotowego
zamówienia, jedynie do jego wartości.

I

Wobec powyższego w przypadku wartości umowy wyższej od kwoty posiadanego przez
wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wskazanym w umowie,
wykonawca winien zwiększyć wartość polisy do wynikającej z wymogu zawartego w § 13 ust. 2
umowy.
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