
 

         

 

 

 

   Dotyczy:  postępowania o zamówienie publiczne Znak: OM/ZP-01/2015 na usługi portierskie i dozoru mienia. 

 

W dniach  12.01.2015 r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie następującej treści:  

 

Pytanie: W siwz Zamawiający w pkt.16 wymaga, aby wykonawca dostarczył zamawiającemu najpóźniej w 

dniu zawarcia umowy ważną (dotyczy całego okresu ubezpieczenia) polisę ubezpieczeniową lub inny 

dokument ubezpieczenia. Informujemy, na podstawie art. 181 ustawy Pzp, że zapis siwz jest niezgodny  

z obowiązującymi przepisami, gdyż polisa OC nie służy ubezpieczeniu kontraktu lecz sprawdzeniu zdolności 

ekonomiczno – finansowej wykonawcy do podołania realizacji zamówienia i z tej perspektywy powinna być 

oceniana wymagana suma ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem 

przepisów art.40 ust.2 tj. o wartości poniżej kwot  o których mowa w art. 11.8 ustawy. W tym postępowaniu 

środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie wobec czynności wyboru trybu niekonkurencyjnego, opisu 

sposobu dokonania oceny spełnienia warunków w postępowaniu, wykluczeniu odwołującego z 

postępowania, odrzuceniu oferty odwołującego. Zatem w tym postępowaniu nie znajdują zastosowania 

przepisy art.181 ustawy jak również żadna z powyżej cytowanych przesłanek.  Zamawiający wyjaśnia, że  

w pkt.11 siwz zawarł warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny tych warunków.  

Dokładnie sprecyzował, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. wymagane jest 

wykazanie  przez Wykonawców,  że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej  w  zakresie 

prowadzonej przez siebie działalności związanej z przedmiotem zamówienia  na kwotę  nie niższą niż  

100 000 PLN.  

 Pytanie cd. Oznacza to więc, że polisa składana na tym etapie postępowania ma na celu tylko i wyłącznie 

ocenę sytuacji ekonomicznej i finansowej, a nie ubezpieczenie przedmiotu zamówienia. Pogląd taki znajduje 

swoje potwierdzenie w orzecznictwie KIO wyrok z dnia 5.01.2012, sygnatura akt. KIO 2765/11. 

 

Odpowiedź:   Zamawiający potwierdza, że żądanie złożenia wraz z ofertą  dokumentów ubezpieczeniowych  

jest związane  z oceną zdolności ekonomicznej wykonawcy. W pkt.12, ppk.3 siwz zawarł  zapis, że w celu 

wykazania, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w kwestii jego zdolności ekonomicznej 

musi złożyć  ważny na dzień składania ofert  dokument  ubezpieczenia  na kwotę nie niższą,  niż 100 000  

PLN/netto. Zatem na etapie składania ofert, Zamawiający nie oczekuje składania dokumentów 

ubezpieczeniowych obejmujących cały okres obowiązywania umowy. Wyraźnie zapisał, że dokument musi 

być ważny na dzień składania ofert. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Zapisy zawarte w pkt.16 siwz dotyczą sytuacji w której został już wybrany Wykonawca, który będzie 

realizował zamówienie, bo jego oferta została uznana za najkorzystniejszą. Wykonawca ten, będzie 

zobowiązany do ubezpieczenia kontraktu  i  złożenia dokumentów ubezpieczeniowych w minimalnym 

zakresie o jakim mowa w projekcie umowy. Możemy doprecyzować i wyjaśnić iż intencją zamawiającego 

jest aby Wykonawca ubezpieczy był w zakresie ubezpieczenia OC przez cały okres trwania umowy. 

Zamawiający nie wymaga aby okres ubezpieczenia na przedstawionej polisie był tożsamy z okresem trwania 

umowy. Powyższy zapis daje Wykonawcy możliwość zawarcia nowego ubezpieczenia w przypadku gdy 

okres polisy przedstawionej przy podpisaniu umowy nie będzie pokrywał się z terminem realizacji 

zamówienia tak aby Wykonawca przez cały okres umowy był właściwie ubezpieczony. 

           

 

 

 



 

 


