WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU
Płock, dnia 16 kwietnia 2021 roku.
Znak
Dot.

EOP-EOPLOG7-001985-2021
Odpowiedź na pytania do postępowania ZP/1140/707UZ/2021/1/2/3/4/5/6/7 – Cz. 2

W nawiązaniu do otrzymanych pytań, w sprawie postępowania na wykonanie zadania:
„Wykonywanie usług technicznej obsługi odbiorców na terenie Oddziału w Płocku" (Postępowanie
ZP/1140/707UZ/2021/1/2/3/4/5/6/7) ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Płocku poniżej wyjaśnia:
Pytanie 1:
Pytanie dotyczące Polisy OC - jeżeli wykonawca który złożył ofertę np. na cztery zadania i po
ewentualnym wygranym postępowaniu - pytanie dotyczy na jakie kwoty fizycznie ma być wystawiona
owa polisa? Czy złożona ma być jedna i ta sama polisa np. o nr.121 w kwocie nie mniejszej niż 100 tys.
zł. na każde zadanie oddzielnie?, (mam na myśli tą samą polisę w ilości czterech sztuk). Czy złożone
mają być polisy każda inna o zupełnie innych numerach np. 122, 123 i 124 w kwotach nie mniejszych
niż 100 tys zł na każde zadanie? Czy wystarczy złożyć polisę o tym samym numerze np.125 na kwotę
400 tys. zł, kwota odpowiadająca czterem zadaniom, 400 tys.zł.(\mam na myśli polisę nr.125) i złożyć
ową polisę po jednym egzemplarzu na każde z czterech zadań?
Poniżej przykład:
-do zadania nr.A -polisa nr.125 na kwotę 400 tys.zł.
-do zadanie nr.B -polisa nr.125 na kwotę 400 tys.zł.
-do zadanie nr.C -polisa nr.125 na kwotę 400 tys.zł.
-do zadanie nr.D -polisa nr.125 na kwotę 400 tys.zł.
Pytanie zadaję w związku z tym, czy jest konieczne zawieranie czterech odrębnych polis
z ubezpieczycielem na kwotę 100 tys. zł. każda z nich, w celu przedłożenia na każde zadanie innej
polisy, czy wystarczy zawrzeć jedną polisę na kwotę 400 tys.zł. i przedłożyć ją na każde z zadań po
jednym egzemplarzu?
Odpowiedź:
Zgodnie z treścią Umowy Wykonawca powinien przedstawić jedną polisę, obejmującą sumę, która
odpowiada co najmniej sumie wszystkich wybranych części.
W przypadku czterech zadań polisa powinna wynosić odpowiednio minimum (100 tys. złotych X 4
zadania) 400 tys. złotych. Wystarczy zawrzeć jedną polisę i przedłożyć ją na każde z zadań po jednym
egzemplarzu z zastrzeżeniem, że do każdego zadania ubezpieczenie obejmuje kwotę minimum 100 tys.
złotych.
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