
Pytanie 1: 

W paragrafie 4 pkt 1 Umowy   zatytułowanym „Odpowiedzialność cywilna wykonawcy” 

wnosicie Państwo, aby Zamawiający w ramach polisy OC odpowiadał z tytułu  

nieszczęśliwych wypadków.  

Proszę  o wyjaśnienie  sformułowania” nieszczęśliwych wypadków”. 

 Posiadacz polisy OC deliktowej w polskim prawie cywilnym odpowiada z tytułu czynów 

niedozwolonych regulowanych przepisami art. 415-449 Kodeksu Cywilnego . Przepisem 

fundamentalnym dla tego reżimu jest art.415 : Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę 

obowiązany jest do jej naprawienia . Dotyczy to zarówno szkód rzeczowych jak i szkód 

osobowych  spowodowanych osobom trzecim.  

Nieszczęśliwy wypadek , może również nastąpić bez winy Wykonawcy i czy wtedy ma on też 

ponosić odpowiedzialność ?  

Odpowiedź: 

Zamawiający żąda posiadania przez Wykonawcę polisy ubezpieczeniowej od następstw 

nieszczęśliwych wypadków, które mogłyby zaistnieć w trakcie procesu inwestycyjnego. W 

sytuacjach krytycznych jest to instrument chroniący Wykonawcę, a jednocześnie dający 

gwarancję poszkodowanemu, że ewentualne roszczenie z tytułu następstw nieszczęśliwego 

wypadku zostanie zaspokojone. 

Pytanie 2: 

W Formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 do SIWZ, II. Przedmiot zamówienia w zakresie 

prac dotyczących: Konserwacji barokowego prospektu organowego dużych organów i 

przylegających do niego elementów w Kościele Pokoju w Świdnicy  znajduje się zapis: […] 

wykonanie robót budowlanych – przebudowa plebanii […]. 

Jak należy postąpić z tym zapisem? Zapis ten nie odpowiada przedmiotowi zamówienia 

określonym przez Państwa. 

Odpowiedź: 

Treść formularza ofertowego została sprostowana przez Zamawiającego. Na stronie 

internetowej Zamawiającego:  http://www.luteranskaenklawa.pl/ zamieszczony jest formularz z 

zapisem odpowiadającym treści zamówienia. 

Pytanie 3: 

W Oświadczeniu, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia określone w 

ww. wykazie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 

posiadania takich uprawnień – Załącznik nr 6 do SIWZ, znajduje się zapis: 



pkt. 2. […] Oświadczam, że osoba…, wykazana w wykazie osób (Załącznik nr 5 do SIWZ) 

posiada dyplom renowatora i 5 letnie doświadczenie w pracach przy budowlach wpisanych do 

rejestru zabytków.  

Jak należy postąpić z tym załącznikiem, kiedy stosowna ustawa nakłada obowiązek dla osoby 

prowadzącej prace konserwatorskie w zakresie prac określonych przez Państwa, 

przedstawionym w naszym pytaniu nr 2, posiadania dyplomu ukończenia wyższych studiów 

w zakresie konserwacji zgodnej z przedmiotem prac, z dyplomem konserwatora dzieł sztuki 

(bez zapisu o 5 letnim doświadczeniu w pracach przy budowlach…), a nie dyplomem 

renowatora oraz nie przy budowlach wpisanych do rejestru zabytków tylko obiektach 

zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków. 

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje od osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 

uprawnień zgodnie z § 22 pkt 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

z dnia 27.07.2011 r. 

 

 

 


