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DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW, KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
 
Dotyczy: postępowania nr ZP/38/PN/2020,  pn. 02100 Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94  
  
 
Szanowni Państwo,  
 
Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione zapytania o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Niniejszym Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.1a w związku                                      
z ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.), przekazuje 
treść zapytań  wraz z wyjaśnieniami oraz działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy dokonuje następujących zmian                     
w treści SIWZ:  
 
 
Pytanie nr 291  
Czy w związku ze skreśleniem podpunktu ( e) akapitu czwartego Subklauzuli 18.2, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie 
limitu dla szkód w częściach wadliwych w ramach ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy (CAR) w wysokości 10.000.000 
zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Uzyskanie ochrony ubezpieczeniowej dla tego zakresu do pełnej sumy ubezpieczenia 
może być niemożliwe na ekonomicznie racjonalnych warunkach. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 291 (zmiana nr 30)  
Zamawiający nie wyklucza dopuszczenia polisy z limitem jeśli  Wykonawca wykaże, że w zakresie klauzuli dodatkowej 
ryzyk  szkód w częściach wadliwych brak jest możliwości uzyskania na ekonomicznie racjonalnych warunkach 
ubezpieczenia na pełną sumę. Tym niemniej limit zaproponowany przez Wykonawcę na poziome 10 milionów PLN jest 
stanowczo za niski.  Dodatkowo jeśli chodzi  o objęcie ubezpieczeniem w ramach polisy CAR szkód w częściach wadliwych, 
to dla tej klauzuli Zamawiający dopuszcza franszyzę w wysokości 10% wartości szkody, jednak nie więcej niż 50.000 zł.   
 
Z uwagi na powyższe Zamawiający zastępuje w klauzuli 18.1 Warunków Szczególnych Kontraktu zdanie o brzmieniu: 
„Dopuszczalne są franszyzy redukcyjne w wysokości nie przekraczającej 20.000,00 zł w przypadku szkód rzeczowych” 
na zdanie o treści: 
 
„Dopuszczalne są franszyzy redukcyjne w wysokości nie przekraczającej 20.000,00 zł w przypadku szkód rzeczowych,                        
a dla klauzuli dodatkowej  
ryzyka szkód w częściach wadliwych  dopuszczalne są franszyzę w wysokości 10% wartości szkody, jednak nie więcej niż 
50.000 zł.”    
 
Jednocześnie w klauzuli 18.1 Zamawiający prostuje oczywistą omyłkę w zdaniu o treści: 
„1) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej za szkody osobowe oraz rzeczowe dotyczącą 
wyłącznie niniejszego Kontraktu z minimalną sumą gwarancyjną stanowiącą 50% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej                   
na jeden i wszystkie wypadki (..)”, w ten sposób, że „50%” zastępuje „25%”. 
 
 
W związku ze zmianami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty. 
Miejsca, termin składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
 
 
Z poważaniem 
 
Magdalena Świątek  
Kierownik Działu Prawnego i Zamówień Publicznych  
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