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ODPOWIEDZI I WYJAŚNIENIA DO ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA 

Informujemy, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. 

OCHRONA FIZYCZNA MIENIA OBIEKTÓW  MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ  
I DOBRZYŃSKIEJ W 2019 R 

skierowane zostały do Zamawiającego pytania dotyczące zapisów SIWZ w przedmiotowym 
postępowaniu: 

Pytanie 1: 
„Proszę o pilne udzielenie informacji czy zamawiający dopuszcza w zakresie sytuacji 
ekonomicznej i finansowej złożenie oświadczenia, że w przypadku wybrania firmy PATRONUS 
OCHRONA Sp. z o.o. ul. Słodowska 8 we Włocławku do dnia podpisania umowy zostanie 
dostarczona polisa OC na kwotę gwarancyjną 2 000 000 zł? Sam wymóg posiadania tak 
wysokiego ubezpieczenia po to tylko by złożyć dokumenty i brać udział w przetargu jest zbyt 
kosztowny. Z ubezpieczycielem trzeba podpisać umowę terminową, której nie można zerwać 
w przypadku przegrania przetargu. Sprawujemy wiele ochron fizycznych obiektów 
użyteczności publicznej oraz obiektów chronionych obowiązkowo z listy Wojewody, gdzie 
kontrakty opiewają na kwoty milionowe i nigdzie nie wymaga się tak wysokiego 
ubezpieczenia. Wprowadzenie tej kwoty w bardzo dużej mierze ogranicz możliwość brania 
udziału w przetargu przez średnie i małe firmy a z góry faworyzuje firmy bardzo bogate.” 
 

Odpowiedź 1: 
Zgodnie z rozdziałem V. (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU), ust. 2. (O udzielenie zamówienia 
mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu)  
 tj.: pkt 2) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

a) Wykonawca wykaże, że ….. Wymagane jest przedstawienie ważnej, opłaconej na dzień 
składania ofert i aktualnej przez cały czas trwania zamówienia, polisy OC lub innego 
dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 
określoną przez Zamawiającego to jest nie mniejszą niż 2 000 000,- zł (słownie: dwa miliony 
złotych). 

 
 Warunek ten - udziału w postępowaniu ma bowiem weryfikować, po pierwsze, zdolność 
podmiotu do bycia ubezpieczonym, a także – po drugie – możliwość opłacenia przez niego składki 
ubezpieczeniowej. Zakłada się, że wykonawca, którego ubezpieczyciel zdecydował się objąć ochroną 
ubezpieczeniową opiewającą na sumę gwarancyjną wynikającą z treści warunku udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i który jest w stanie spełnić świadczenie w 
postaci opłacenia składki ubezpieczeniowej znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej dającej 
rękojmię należytego wykonania zamówienia”. (wyrok KIO z 4 grudnia 2017 r., sygn. sprawy KIO 
2444/17, LEX nr 2427060). 
 Zgodnie z SIWZ polisa jest wymagana w celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w 
sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zgodnie z par. 2 ust. 2 pkt 
4 rozporządzenia MINISTRA ROZWOJU z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 

Udzielona odpowiedź nie powoduje zmiany terminu składania ani otwarcia ofert. 
 

                                                                       


