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Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 

 
Kraków, dn. 28.06.2022 r. 

 

Dotyczy:  postępowania pn. Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego tj. funkcji Inwestora zastępczego, nad 

realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku nr 2 Małopolskiego Szpitala 

Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im. Prof. Bogusława Frańczuka w celu dostosowania do aktualnie 

obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz dostosowania pomieszczeń po istniejącym bloku 

operacyjnym, centralnej sterylizacji oraz oddziale anestezjologii i intensywnej terapii na sale chorych. Etap II 

– przebudowa pozostałej części budynku nr 2 z wyłączeniem klatki schodowej wraz ze wszystkimi 

instalacjami wewnętrznymi oraz z sięgaczem – drogą pożarową, lokalizacją agregatów wody lodowej 

przyłączem energetycznymi i wody lodowej. 

Znak postępowania A.I.271.1.6.2022. 

 

PYTANIE I ODPOWIEDŹ 

 

Działając zgodnie z treścią art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający informuje, że 

w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców. Treść pytania w oryginalnym 

brzmieniu wraz z odpowiedzią udzieloną  przez Zamawiającego znajdują się poniżej. 

 

Pytanie:  

W załączniku nr 4 do SWZ - wzór umowy, paragraf 13 "Ubezpieczenie" Zamawiający zobowiązuje 

Wykonawcę do posiadania polisy OC na kwotę nie mniejszą niż 400.000,00 zł. 

Z uwagi na fakt że Inwestor Zastępczy nie jest w stanie swoim nieumyślnym działaniem wyrządzić szkody 

na tak dużą kwotę wnioskuję o zmniejszenie kwoty gwarantowanej ubezpieczenia OC do 200.000,00 zł.. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu wzoru umowy w zakresie wysokości ubezpieczenia OC.  

§ 13 ustęp 1 (modyfikacja na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp) wzoru umowy otrzymuje brzmienie: 

„1. Przez cały okres obowiązywania umowy Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do posiadania 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę 

nie mniejszą niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).”. 

 

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 

 

 
Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny 

im. prof. Bogusława Frańczuka 


