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Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 
 
 

Dotyczy: postępowania nr ZP/67/PN/2019 pn. 03900 - Budowa wydzielonej trasy Autobusowo-Tramwajowej łączącej 

osiedle na Nowy Dwór z centrum  Wrocławia – odcinek od Parku Biznesu do ul. Rogowskiej. 
 
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. 1 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej ustawą (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) przekazuje 
treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz na podstawie art. 38 ust. 4 zmienia SIWZ w następujący sposób: 
 
Zmiana nr 68 
Zamawiający informuje, ze względu na nieczytelność dokumentu z dnia 10.04.2020 publikuje ponownie odpowiedź 

na pytanie nr 441: 

 
Pytanie nr 441 

Dot. Klauzuli 18.1: Warunki dotyczące ubezpieczenia OC wydają się niespójne. Wymaganiem jest wprowadzenie ochrony 
dla szkód osobowych i rzeczowych w reżimie deliktowym i kontraktowym. Nie wspomina się o konieczności posiadania 
ochrony dla czystych strat finansowych. Niemniej jednak wskazuje się maksymalną franszyzę dla takich szkód. A zatem 
pytaniem jest, czy umowa ubezpieczenia OC musi zawierać klauzulę czystych strat finansowych? Jeżeli tak, czy 
dopuszczalne jest wprowadzenie limitu odpowiedzialności? Uzyskanie ochrony do pełnej sumy gwarancyjnej będzie nie 
tylko problematyczne, ale potencjalnie również kosztowne. 
Odpowiedź na pytanie nr 441 (Zmiana nr 61) 
Zamawiający informuje, że skreśla w Części II SIWZ – Wzorze umowy w Klauzuli 18.1.W zakresie niniejszego 

Kontraktu zapis: 

„Wykonawca zobowiązany jest posiadać: 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej za szkody osobowe oraz rzeczowe dotyczącą 
wyłącznie niniejszego Kontraktu” 
 

I zastępuje go następującym brzmieniem: 

„W zakresie niniejszego Kontraktu Wykonawca zobowiązany jest posiadać: 

1) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej za szkody osobowe, rzeczowe oraz czyste 
straty finansowe dotyczącą wyłącznie niniejszego Kontraktu” 
 

  oraz W Części II SIWZ – Wzorze umowy W Klauzuli 18.1.W zakresie niniejszego Kontraktu skreśla zapis: 

„W umowach ubezpieczenia OC oraz CAR nie mogą zostać wyłączone z zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela: 

katastrofa budowlana oraz inne ryzyka budowlane. Nie jest dopuszczalne wyłączenie w żadnej umowie ubezpieczenia 

odpowiedzialności za: 

1) szkody w mieniu Zamawiającego i osób trzecich spowodowane wibracją albo osunięciem lub osłabieniem elementów 

nośnych lub nośności gruntu, w tym, ale nie wyłącznie, w zakresie szkód polegających na całkowitym lub częściowym zawaleniu 

się budynku lub budowli, 

2) szkody spowodowane na skutek zalania, powodzi oraz naniesieniem osadów,  

3) szkody w istniejących podziemnych kablach, rurociągach lub innych Instalacjach, 

4) jakiekolwiek działanie sił natury, chyba, że Wykonawca wykaże, że w tym zakresie brak jest możliwości uzyskania 

ubezpieczenia.  
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Limity odpowiedzialności dla zakresu ubezpieczenia wskazanego w pkt 1,2 powyżej nie mogą być niższe niż minimalna suma 

ubezpieczenia (suma gwarancyjna), natomiast limity odpowiedzialności dla zakresu ubezpieczenia wskazanego w pkt 3, 4 

powyżej nie mogą być niższe niż 50% minimalnej sumy ubezpieczenia (sumy gwarancyjnej). 

W umowie (umowach) ubezpieczenia nie może być ograniczenia odpowiedzialności (limitów sumy ubezpieczenia) w 

odniesieniu do kolejnych szkód wywołanych tą samą przyczyną (tzw. szkód seryjnych); 

Dopuszczalne są franszyzy redukcyjne w wysokości nie przekraczającej 20.000,00 zł w przypadku szkód rzeczowych. 

Powyższe ograniczenie dotyczy również franszyz redukcyjnych stosowanych dla wszelkich klauzul dodatkowych  wymaganych 

niniejszym Kontraktem, z wyłączeniem klauzul :  ryzyka szkód w częściach wadliwych oraz czystych strat finansowych, gdzie 

dopuszczalne są franszyzę w wysokości 10% wartości szkody, jednak nie mniej niż 20.000,00 zł i nie więcej niż 50.000 zł.   ” 

I zastępuje go następującym brzmieniem: 

„W umowach ubezpieczenia OC oraz CAR nie mogą zostać wyłączone z zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela: 
katastrofa budowlana oraz inne ryzyka budowlane. Nie jest dopuszczalne wyłączenie w umowie ubezpieczenia 
odpowiedzialności za: 
1) OC - szkody w mieniu Zamawiającego i osób trzecich spowodowane wibracją albo osunięciem lub osłabieniem elementów 

nośnych lub nośności gruntu, w tym, ale nie wyłącznie, w zakresie szkód polegających na całkowitym lub częściowym zawaleniu 

się budynku lub budowli, 

2) CAR - szkody spowodowane na skutek zalania, powodzi oraz naniesieniem osadów,  

3) OC - szkody w istniejących podziemnych kablach, rurociągach lub innych Instalacjach, 

4) CAR - jakiekolwiek działanie sił natury, chyba, że Wykonawca wykaże, że w tym zakresie brak jest możliwości uzyskania 

ubezpieczenia, 

5) OC - czyste straty finansowe 

Limity odpowiedzialności dla zakresu ubezpieczenia wskazanego w pkt 1,2 powyżej nie mogą być niższe niż minimalna suma 

ubezpieczenia (suma gwarancyjna), natomiast limity odpowiedzialności dla zakresu ubezpieczenia wskazanego w pkt 3, 4,5 

powyżej nie mogą być niższe niż 50% minimalnej sumy ubezpieczenia (sumy gwarancyjnej). 

W umowie (umowach) ubezpieczenia nie może być ograniczenia odpowiedzialności (limitów sumy ubezpieczenia) w 

odniesieniu do kolejnych szkód wywołanych tą samą przyczyną (tzw. szkód seryjnych); 

Dopuszczalne są franszyzy redukcyjne w wysokości nie przekraczającej 20.000,00 zł w przypadku szkód rzeczowych. 
Powyższe ograniczenie dotyczy również franszyz redukcyjnych stosowanych dla wszelkich klauzul dodatkowych  wymaganych 
niniejszym Kontraktem, z wyłączeniem klauzul :  ryzyka szkód w częściach wadliwych oraz czystych strat finansowych, gdzie 
dopuszczalne są franszyzę w wysokości 10% wartości szkody, jednak nie mniej niż 20.000,00 zł i nie więcej niż 100.000 zł.   ” 
 

Termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 
 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
 
W związku ze zmianami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty. 
 
Z poważaniem 
  

Magdalena Świątek  
Kierownik Działu Prawnego i Zamówień Publicznych  
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