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Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), dalej „ustawa”, w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na usługę społeczną pn. KOMPLEKSOWA USŁUGA OCHRONY OSÓB I 

MIENIA WYBRANYCH OBIEKTÓW BIURA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH, Zamawiający 

poniżej przedstawia treść złożonego pytania Wykonawcy wraz z odpowiedzią i dokonaną zmianą: 

 

Pytanie: 
„Proszę o odpowiedź na poniższe pytanie do przetargu na kompleksową usługę ochrony osób i 
mienia wybranych obiektów Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. 
 
Zgodnie z rozdziałem XVI pkt 7 Ogłoszenia, przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany 
będzie do przekazania Zamawiającemu kopii opłaconego ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej, ważnego od dnia zawarcia umowy do dnia dokonania ostatecznego odbioru, na kwotę 
nie mniejszą niż wartość zawartej umowy. 
 
W związku z długim okres realizacji zamówienia, proszę o dopuszczenie złożenia aktualnej polisy 
OC wykonawcy wraz z zobowiązaniem do złożenia nowej polisy przed terminem wygaśnięcia polisy 
poprzedniej (dla zachowania ciągłości ubezpieczenia). 
 
Prośbę motywuję faktem, że w branży ochrony osób i mienia powszechnie praktykuje się roczne 
polisowanie. W praktyce niewykonalnym może okazać się przedstawienie polisy OC na 27 miesięcy 
realizacji zamówienia.” 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający dokona stosownej zmiany w tym zakresie: 
 

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na usługi społeczne – Rozdział XVI pkt.7: 

Było: „Zamawiający wskazuje, że przed podpisaniem umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do 

przekazania Zamawiającemu kopii opłaconego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, 

ważnego od dnia zawarcia umowy do dnia dokonania ostatecznego odbioru, na kwotę nie 

mniejszą niż wartość zawartej umowy.”; 
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Jest: „Zamawiający wskazuje, że przed podpisaniem umowy, Wykonawca zobowiązany będzie 

do przekazania Zamawiającemu kopii opłaconego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, 

ważnego od dnia zawarcia umowy na okres trwania umowy a w przypadku gdy polisa jest 

zawarta na okres krótszy niż termin umowy, Wykonawca złoży również oświadczenie o 

zobowiązaniu do złożenia Zamawiającemu nowej, ważnej polisy przed terminem wygaśnięcia 

polisy poprzedniej, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed upływem ważności poprzedniej 

polisy.”. 

 

Pozostałe zapisy Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na usługi społeczne, OPZ oraz IPU pozostają 

bez zmian. 
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