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Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:   ZGOK.JRP.P/6/13      

Rzędów, 17.06.2013 r. 

 

 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

 
 

Dotyczy: "Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu dla budowy kwatery składowania (drugiej) w 
ramach Projektu „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina 
Tuczępy” 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w odpowiedzi na pytania dotyczące 
ww. zamówienia, wyjaśniam i zmieniam treść SIWZ: 

Wyjaśnienie do SIWZ 

 
Pytanie 1. 

Zgodnie z § 19.2 wzoru umowy, Inżynier Kontraktu, zobowiązany jest przekazać 
Zamawiającemu „kopie polis ubezpieczeniowych”. Prosimy o potwierdzenie, że obowiązek ten 
zostanie spełniony również przez przedłożenie – zamiast kopii dokumentu polisy – innego 
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony, np. zaświadczenia o 
posiadanym przez klienta ubezpieczeniu wraz z podaniem niezbędnych informacji dotyczących 
zakresu, wartości, stron zawartego ubezpieczenia. 

Wskazujemy jednocześnie, że ubezpieczyciele nie zawsze wystawią dokument polisy na 
potwierdzenie objęcia ubezpieczeniem i często nie zgadzają się na udostępnianie w jakiejkolwiek 
formie (oryginału bądź kopii) zawartej umowy ubezpieczeniowej ani polisy. 

Pragniemy zarazem zaznaczyć, że żaden przepis prawa nie wymaga, aby potwierdzenie przez 
wykonawcę, iż jest objęty ubezpieczeniem wymaganym przez Zamawiającego, musiało nastąpić 
przez przedłożenie dokumentu polisy, która jest jednym z wielu rodzajów dokumentów 
potwierdzających zawarcie ubezpieczenia nawet na gruncie przepisów polskiego prawa (art. 809 
§ 1 k.c). Tym bardziej wymóg przedstawienia wyłącznie polisy (czy też jej kserokopii) nie jest 
zasadny w przypadku dysponowania przez wykonawcę zamówienia dokumentem 
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potwierdzających ubezpieczenie udzielone na podstawie prawa obcego, w świetle którego wydaje 
się także inne niż polisa dokumenty potwierdzające ubezpieczenie.  

 
Odpowiedź. 

Zamawiający potwierdza, iż zamiast kopi polisy, dopuszcza przedłożenie innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca posiada wymagane przez Zamawiającego ubezpieczenie. 
Zamawiający dokona stosownej zmiany SIWZ w tym zakresie. 
 

 
Zmiana treści SIWZ 

 
1. W SIWZ - Część II – wzór umowy § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 
Inżynier Kontraktu, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kopie polis ubezpieczeniowych 
(lub inny dokument potwierdzający, iż Wykonawca posiada wymagane przez Zamawiającego 
ubezpieczenie), o których mowa § 20 ust. 1 wraz z warunkami ubezpieczenia i dowodami 
opłaconych już składek oraz wykaz terminów płatności dalszych składek. 
Wszelkie obciążające go ubezpieczenia - Inżynier Kontraktu zobowiązany jest utrzymywać przez 
cały czas obowiązywania Umowy. 

 
W pozostałym zakresie specyfikacja istotnych warunków zamówienia pozostaje niezmieniona. 
 

 
 

 
        ZATWIERDZAM: 

       

        PREZES ZARZĄDU  CZŁONEK ZARZĄDU 

      Robert Stachowicz  Paweł Łodej  

 

                  Dnia: 17.06.2013 r. 


