
 

 

Warszawa, dn. 21 lipca 2020 r. 

 

 

 Wykonawcy ubiegający się 

o udzielenie zamówienia 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu na 

podstawie art. 138o na „Zapewnieniu stałej ochrony osób i mienia w budynku Instytutu 

Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w 

Warszawie przy ul. Rakowieckiej 36” (znak sprawy DA.22.13.2020.DA) 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2019, poz. 1843 z późn. zm.), uprzejmie informuję, że w trakcie trwania przedmiotowego 

postępowania, do zamawiającego wpłynęły następujące pytania  dotyczące treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, które przedstawiam poniżej wraz z odpowiedziami: 

 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy? 
 

Odpowiedź na pytanie 1:  

Zamawiający informuje, iż zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy zgodnie z aktualnie 

obowiązującym prawem. 

 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający uzna polisę ubezpieczeniową OC od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy, której 
suma gwarancyjna na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe przekracza 2 miliony złotych, a na jeden 
wypadek ubezpieczeniowy wynosi 1 milion złotych, ale będzie zawierała rozszerzenie na jeden 
wypadek ubezpieczeniowy do kwoty 2 milionów złotych tylko na Państwa obiekt? 

 
Odpowiedź na pytanie 2:  

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy w Ogłoszeniu i zgodnie z Rozdziałem XVI Ogłoszenia 
wymaga, aby Wykonawca przed zawarciem umowy, a najpóźniej w dniu zawarcia umowy przekazał 
Zamawiającemu aktualną polisę ubezpieczeniową OC od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą 
niż 2.000.000,00 zł ( dwa miliony złotych 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia zgodnie z § 2 ust. 1 
lit. g) Projektu Umowy nr DA.22.13.2020.DA stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.  
 

 

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż pozostałe zapisy Ogłoszenia zwanego dalej SIWZ  pozostają bez 

zmian. 

 



 

 

 

Ponadto informuję, iż w związku z udzielonymi odpowiedziami, nie ulega zmianie termin składania 

ofert. 
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