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Wykonawcy 
 
 
Dot.: zapytania ofertowego na przeprowadzenie osiemnastu dwudniowych warsztatów dla studentów 
kierunków humanistyczno-społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w zakresie rozwijania 
kompetencji miękkich w ramach projektu „Uni-Komp-As”, współfinansowanego ze środków  
Unii Europejskiej w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo 
wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 
 

Uprzejmie informuję, że w dniu 24 stycznia br. wpłynęły do Zamawiającego zapytania Wykonawcy  
o następującej treści: 
 
Pytanie 1: 
Pytanie dotyczące zapisu w Opisie przedmiotu zamówienia punkt 21 o treści: „Na okres prowadzenia 
zajęć Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć wszystkich uczestników warsztatów od następstw 
nieszczęśliwych wypadków. Proszę o uzasadnienie, w jaki sposób spełnienie tego warunku wpływa  
na realizację przez wykonawcę celów warsztatów z umiejętności miękkich. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zapewnienie przez Wykonawcę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas udziału 
w warsztatach jest ważne z punktu widzenia ryzyka nabycia przez uczestnika ewentualnego urazu, 
uszkodzenia ciała, itp. podczas odbywania warsztatu z elementami survivalu. Survival jest formą, z którą 
wiążą się liczne niebezpieczeństwa natury obiektywnej, na które Zamawiający i uczestnicy warsztatu nie 
będą mieli wpływu. Ubezpieczenie NNW zapewni komfort i bezpieczeństwo uczestnikom warsztatów, za 
które odpowiada Zamawiający. 

Pytanie 2: 
Biorąc pod uwagę, że ubezpieczenie NW jest dobrowolnym każdego obywatela, na ile można wymagać 
tego ubezpieczenia od podmiotu zewnętrznego w stosunku do beneficjenta? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Ubezpieczenie uczestników warsztatów, obozu, wycieczki, itp. jest legalne w świetle przepisów prawa. 
Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć, jakie konsekwencje, w kontekście zaproponowanych przez 
Wykonawcę, elementów survivalu, mogą ewentualnie ponieść uczestnicy warsztatów, a jest zobowiązany 
do zapewnienia uczestnikom bezpieczeństwa. 

Pytanie 3: 
Jeśli firma szkoleniowa posiada ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej, to takie ubezpieczenie 
zapewnia zabezpieczenie ewentualnych roszczeń beneficjenta, gdyby w trakcie realizowanych zajęć uległ 
wypadkowi, w związku z aktywną formą pracy na warsztacie. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
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Szkoda może podlegać likwidacji z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wyłącznie w sytuacji, gdy 
odpowiedzialność za nią można przypisać Wykonawcy warsztatów. Natomiast jeżeli uczestnik warsztatów 
dozna uszczerbku na zdrowiu w wyniku zdarzenia, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca – 
wówczas likwidacja szkody może nastąpić wyłącznie z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych 
wypadków uczestnika. 

Pytanie 4: 
Proszę o podanie podstawy prawnej, która daje zamawiającemu możliwość takiego wymogu 
i wyjaśnienie czy nie jest to wymóg wykluczający, a przez to niezgodny z prawem o zamówieniach 
publicznych. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
W stosunku do niniejszego zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) - art. 4 punkt 8 tejże 
ustawy. W kwestii wątpliwości, czy Zamawiający może zamówić ubezpieczenie NNW uczestników 
warsztatów należy nadmienić, że Zamawiający posiada pełną autonomię w zakresie określenia 
przedmiotu zamówienia. Jedyne ograniczenia nakładają zasady gospodarowania środkami publicznymi, 
określone przepisami ustawy o finansach publicznych, które obligują do dokonywania wydatków 
publicznych w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów 
z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiąganiu założonych celów, jak 
również w sposób umożliwiający terminową realizację zadań. Wymóg, aby Wykonawca ubezpieczył 
uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków nie stanowi naruszenia jakiegokolwiek przepisu 
prawa, jak również nie stanowi nieuprawnionego ograniczenia konkurencji w przedmiotowym 
postępowaniu. Każdy Wykonawca może bez przeszkód zakupić ubezpieczenie w dowolnym zakładzie 
ubezpieczeniowym, na zasadach analogicznych do tych, na których każdy organizator turystyki dokonuje 
zakupu ubezpieczenia NNW dla uczestników danej formy wypoczynku i tym samym zapewnić im 
bezpieczeństwo. 
 
 
 
 

(-) mgr Jarosław Lisewski 
    Kierownik Biura Zamówień 
          Publicznych 
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