
ODPOWIEDZI DO ZAPYTA Ń WYKONAWCÓW  
 

1) Koszty nadzoru autorskiego oraz koszty czynności związanych z prowadzeniem nadzoru, 
takie jak koszty raportowania (p.6.OPZ) w okresie pełnienia nadzoru autorskiego, koszty 
udziału w comiesięcznych naradach w okresie pełnienia nadzoru autorskiego, koszty 
ubezpieczenia kontraktu na okres pełnienia nadzoru autorskiego powinny być przedmiotem 
odrębnej umowy  i nie naleŜy ujmować ich w wycenie zadania 11. 
 
2) Ale pozostałe koszty związane z czynnościami wykonywanymi w ramach realizacji 
zadania, tj. koszty raportowania (p.6. OPZ) w okresie realizacji prac projektowych i koszty 
udziału w comiesięcznych  naradach w okresie realizacji prac projektowych naszym zdaniem 
naleŜy ująć w wycenie , w przeciwnym razie moŜna zinterpretować, Ŝe Zamawiający 
rezygnuje z ich wykonywania w ramach niniejszego zadania, czy to zamawiający miał na 
myśli? 
 
Odp. Rzeczywiście naleŜy rozgraniczyć koszty nadzoru autorskiego od kosztów ponoszonych 
w ramach realizacji powyŜszych zadań. Analizując pkt.6. OPZ naleŜy załoŜyć wszystkie 
moŜliwe sytuacje związane z realizacją tych zadań, a koszty jakie poniesie Wykonawca 
uwzględnić w cenie projektu.. 
 
3. Prosimy o wykreślenie całego punktu Ubezpieczenia 7.3 OPZ z części III specyfikacji 
obydwu zadań j.w. o treści: 
„Wykonawca wykupi polisę pełnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, 
odpowiedzialności z tytułu zaniechania lub niedopełnienia obowiązków określonych                     
w niniejszym zadaniu, niedotrzymania ogólnie przyjętych standardów merytorycznych lub 
popełnionych błędów oraz od naruszenia praw osób trzecich. Koszty ubezpieczenia poniesie 
Wykonawca. Dokument potwierdzający wykupienie polisy zostanie załączony do „Raportu 
Wstępnego”,  poniewaŜ Zamawiający Ŝąda od Wykonawców w punkcie 9.1.3.b) IDW, tj. I cz. 
SIWZ, aby juŜ w momencie składania oferty posiadali ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej 1 000 000 PLN. W 
celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca musi złoŜyć polisę                    
a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe jest ubezpieczony                               
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 
Poza powyŜszym Ŝądaniem zamawiający Ŝąda przedstawienia kadry projektantów 
posiadających zaświadczenie  potwierdzające wpis na listę członków właściwej Izby 
samorządu zawodowego. Wpis taki jest jednoznaczny z zawarciem obowiązkowego 
ubezpieczenia od odpowiedzialności  cywilnej InŜynierów budownictwa. Przedmiotem 
ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa ubezpieczonego                    
za szkody wyrządzone w związku z wykonaniem samodzielnych funkcji technicznych                      
w budownictwie w zakresie uprawnień budowlanych na sumę 50.000 Euro. 
Naszym zdaniem wystarczyłoby zaznaczenie w punkcie 7.3. OPZ III cz. SIWZ jedynie 
konieczności utrzymania Ŝądanego w ofercie ubezpieczenia przez cały czas trwania kontraktu. 
 
Odp. Czym innym jest ubezpieczenie Wykonawcy, a czym innym osób wykonujących 
czynności w jego imieniu.  
Zamawiający modyfikuje pkt.7.3 OPZ III cz. SIWZ Ubezpieczenia w ten sposób, Ŝe 
otrzymuje on brzmienie: 
„Od Wykonawcy wymaga się utrzymanie przedłoŜonego w ofercie ubezpieczenia przez cały 
czas trwania kontraktu”.  



Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy dotyczące kwestii ubezpieczenia, o których 
mowa powyŜej. 
 


