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   Wg rozdzielnika 

 
dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Rozbudowa skrzyżowań w ciągach  

dróg wojewódzkich: Część nr 2 – rozbudowa skrzyżowania DW 780 z drogami gminnymi  

w m. Alwernia  

(nr ZDW-DN-4-271-136/22)   

 
Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie prowadzający postępowanie jw., 

niniejszym na podstawie art. 135 ust. 1, 5 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm., zwanej dalej ustawą PZP)  

udziela poniżej odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu, które wpłynęły  

do Zamawiającego (numeracja pytań oraz kolejność udzielania odpowiedzi jest ustalona  

przez Zamawiającego): 

 

Pytanie nr 7 

Dotyczy postanowień § 4 ust. 4 wzoru umowy w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej i wymagania „Zamawiający wymaga odrębnej polisy do przedmiotowego kontraktu” – 

Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że wymóg wskazany w § 4 ust. 4 wzoru  

Umowy zostanie uznany za spełniony przez Zamawiającego jeśli Wykonawca posiada  

generalną polisę OC przedsiębiorstwa spełniającą wymogi Zamawiającego zawarte  

w dokumentacji przetargowej oraz przedłuży ciągłość tego ubezpieczenia w wymaganym  

okresie, w cyklach 1-rocznych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w kontekście przedmiotowego pytania informuje, iż jeżeli posiadana przez 

Wykonawcę generalna polisa OC spełnia wszystkie szczegółowe wymogi ubezpieczeniowe  

dla niniejszego zamówienia określone w ramach § 4 ust. 4 wzoru umowy (zał. nr 8 SWZ)  

w zakresie dotyczącym wymagań odnoszących się do ubezpieczenia odpowiedzialności  

cywilnej – polisy oddzielnej OC dla kontraktu, w tym dotyczących m.in. kręgu ubezpieczonych, 

okresu ubezpieczenia, zakresu (klauzul) ubezpieczenia oraz limitów kwotowych /  

procentowych sumy gwarancyjnej, tzn. stanowi polisę adekwatną / równoważną co do przedmiotu  

i zakresu ochrony ubezpieczeniowej, jaka jest wymagana w kontekście realizacji niniejszego 

zamówienia, taka polisa będzie mogła zostać uznana za spełniającą przywołane (zawarte  

w SWZ) wymagania dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, co implikować  

będzie brak konieczności angażowania w tym zakresie odrębnej polisy OC. Zaznacza się  

przy tym, iż tego typu polisa OC (spełniająca wskazane wymagania) może zastąpić  

(tzn. zostać uznana za równoważną) jedynie polisę kontraktową OC, ale już nie, także  

wymagane zgodnie z zapisami § 4 ust. 4 wzoru umowy, ubezpieczenie ryzyk budowy i montażu  

– polisa generalna OC nie odnosi się i nie może skompensować wymagania posiadania  

w kontekście realizacji niniejszego zamówienia również tego typu swoistego, odrębnego 

ubezpieczenia, stąd też w każdym przypadku konieczne będzie wygenerowanie odrębnej  
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polisy ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu. Wskazuje się przy tym, iż w przypadku  

przedłożenia polisy generalnej OC wymagane jest równoczesne złożenie oświadczenia  

o niewyczerpalności sumy gwarancyjnej.  

 
Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 

 

 

 

 

 

 

Z up. Dyrektora 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie 

Inga Gęsiarz-Nowak 

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rozdzielnik: 
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