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Wszyscy Wykonawcy 

 

 
Dot.:  przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

Gminy Miasta Radomia oraz składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Radomiu, 
ogłoszonego w dniu 29.01.2016r. na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu, na 
stronie internetowej www.bip.radom.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie: 
http://www.portal.uzp.gov.pl (numer ogłoszenia: 10643 - 2016).  
 
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) przesyłamy odpowiedzi jakie zostały udzielone  
w związku z przysłanymi przez jednego z Wykonawców zapytaniami dotyczącymi w/w przetargu 
(pisownia oryginalna): 

 
PYTANIE NR 1: 
Prosimy o uwzględnienie zmiany zawartego w SIWZ projektu umowy w  §2 ust. 3 na następujący 
„Wykonawca obowiązany jest wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania 
zawiadomienia o wypadku. Jeżeli wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do 
ustalenia odpowiedzialności Wykonawcy albo wysokości odszkodowania nie jest możliwe, 
odszkodowanie wypłacane jest w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej 
staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporna część odszkodowania 
zostanie wypłacona w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku” 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1: 
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmiany we wzorze umowie, gdyż zapis zawarty w § 2 ust. 
3 wzoru umowy wynika z przyjętych w niniejszym postępowaniu kryteriów oceny ofert: cena – 95% 
oraz termin spełnienia świadczenia – 5%. Zmiana wiązałaby się z koniecznością zmiany przyjętych 
kryteriów oceny ofert oraz sposobu oceny ofert, a tym samym koniecznością wprowadzenia zmian  
w SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu. 
 
PYTANIE NR 2: 
Prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego projektu umowy zawartego w SIWZ w §5 ust. 1: 
„odstąpienie od umowy przez zamawiającego z przyczyn zależnych od wykonawcy”. Prosimy o podanie 
przyczyn skutkujących naliczeniem kar umownych. 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2:  
Zamawiający wyjaśnia, że skutkiem „odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych 
od Wykonawcy” jest naliczenie Wykonawcy kary umownej, gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy 
w sposób niezgodny z umową. 
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