WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Rzeszów dnia 20.02.2014r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Znak sprawy: ZP/UR/23/2014

Zamawiający:
Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów
NIP 813-32-38-822 REGON 691560040
Dotyczy postepowania na : BUDOWA BUDYNKU ZAKŁAD NAUK O CZŁOWIEKU
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ.

PYTANIE 02:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu par. 13 ust. 3 lit. i Projektu Umowy w brzmieniu:
„(…) (polisa powinna obejmować minimum 60 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru
końcowego)”
na następującą treść:
„(…) (polisa powinna obejmować minimum 36 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu
odbioru końcowego)”.
Zwracamy uprzejmie uwagę, że w swej istocie polisa ryzyk budowy(CAR) obejmuje ochroną budowany obiekt od
dnia zawarcia umowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Po podpisaniu protokołu odbioru i
przekazaniu obiektu Inwestorowi polisa CAR przestaje obowiązywać (poza klauzulami gwarancyjnymi - kl 003 i
004 wg standardów monachijskich – łącznie 36 miesięcy) a Inwestor powinien ubezpieczyć obiekt własną polisą
majątkową.
Ponadto zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie punktów z par.13.ust. 3 Projektu Umowy:
(a) szkody wyrządzone przez podwykonawców (o ile tacy wystąpią) z odpowiedzialnością do sumy gwarancyjnej,
wymienionej w ust. 2;
(b) szkody wyrządzone w rzeczach ruchomych stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności
wykonywanych w ramach usług
(c) szkody środowiskowe
(d) szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające rejestracji
(e) szkody wyrządzone w podziemnych sieciach lub urządzeniach w czasie wykonywania prac lub usług z
(f) czyste straty finansowe, tj. szkody majątkowe nie będące ani szkodami osobowymi ani szkodami rzeczowymi,
ponieważ są to zakresy ochrony charakterystyczne dla polis Odpowiedzialności Cywilnej i nie da się ich
ubezpieczyć w ramach ubezpieczenia ryzyk budowy.

Odpowiedź:
Zamawiający dokona odpowiednich modyfikacji zapisów zawartych w § 13 projektu umowy.

Powyższa odpowiedź stanowi integralna część siwz.
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