
PYTANIA:
1. dot. Projektu umowy § 2 pkt 5 oraz § 12 pkt 2.
Jak w świetle postanowień par. 2 pkt 5 umowy, rozliczane mają być prace objęte zakresem 
umowy, tj. czy Zamawiający przewiduje rozliczenie całości robót jedną fakturą końcową 
czy też fakturami częściowymi wystawianymi w trakcie realizacji prac. W przypadku gdy 
rozliczane mają być na podstawie faktur częściowych, prosimy o wyjaśnienie na jakiej 
podstawie  Wykonawca  wystawiać  ma  takie  faktury  (umowa  nie  przewiduje  bowiem 
odbiorów częściowych).

2. dot.  Projektu umowy § 3 pkt 5
Jak należy rozumieć zapis § 3 pkt 5 mówiący o tym, że Wykonawca w imieniu swoim i 
Zamawiającego zapewni polisę ubezpieczeniową na prowadzone roboty?
Co do zasady jest tak, że Wykonawca w swoim imieniu zobowiązuje się do zawarcia na 
własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w 
związku  z  prowadzonymi  robotami  lub  z  określonymi  zdarzeniami  losowymi,  oraz  od 
odpowiedzialności  cywilnej  na  czas  realizacji  robót  objętych  umową.  Wykonawca  jest 
wówczas Ubezpieczającym a Zamawiający Ubezpieczonym. 

3. dot.  Projektu umowy § 6 pkt 1
Wnioskujemy o usunięcie  zapisu § 6 pkt  1 z  projektu umowy.  Zgodnie z art.  647 KC 
Inwestor  nie  ma prawa do wydawania Wykonawcy poleceń czy też wskazówek co do 
realizowania robót.

4. dot.  Projektu umowy § 3 pkt 2 ppkt 1 oraz § 4 pkt 1
Zwracamy się z prośbą o określenie terminu przekazania terenu budowy oraz rozpoczęcia 
prac. Zarówno projekt umowy oraz treść SIWZ nie określają ww. terminów.

ODPOWIEDZI:

1. W przypadku przyznania Gminie Borek Wlkp. dofinansowania z budżetu państwa dla 
zadania  realizowanego  w  ramach  Programu  Wieloletniego  pod  nazwą  NARODOWY 
PROGRAM  PRZEBUDOWY  DRÓG  LOKALNYCH  2008  –  2011  przewidziane  jest 
fakturowanie  w  dwóch  transzach.  Natomiast  jeżeli  Gmina  nie  podpisze  umowy  z 
Wojewodą Wielkopolskim rozliczenie zadania nastąpi po zakończeniu robót jedną fakturą 
końcową.
2.  W  projekcie  umowy  stanowiącym  załącznik  do  SIWZ  Zamawiający  zawarł  zapis 
mówiący  o  zapewnieniu  przez  Wykonawcę  w  imieniu  swoim  i  Zamawiającego  polisy 
ubezpieczeniowej na prowadzone roboty. W tym przypadku chodzi o to, że Wykonawca 
zawiera umowy ubezpieczenia z tytułu szkód oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas 
realizacji zadania objętego umową, w których Zamawiający występuje jako Ubezpieczony.
3.  Zapis § 6 pkt 1 projektu umowy zostanie usunięty.
4. Termin przekazania terenu budowy oraz rozpoczęcia prac możliwy będzie do określenia 
po wyborze najkorzystniejszej oferty.


