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   Odpowiedź na pytanie  

 

Uprzejmie informuję, iż w toku postępowania o udzielenie zamówienia  

publicznego pn.: Rozbudowa budynku garażowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 

Drogowego w Toruniu wraz z sieciami prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego do dnia 8 lipca 2013 roku wpłynęło do Zamawiającego następujące 

pytanie:  

Pyt.:  Dlaczego Wykonawca zgodnie z §14 ust. 3 Projektu Umowy zobowiązany jest do 

kontynuowania ubezpieczenia OC o wartości 2 mln zł do dnia zakończenia okresu 

gwarancyjnego skoro zgodnie z §10 Projektu Umowy w czasie gwarancji dysponować 

będzie zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.  

Odp.: Zamawiający poprawił omyłkowo powstały zapis w §14 Projektu Umowy z: 

 1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, 

które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności 

cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników  

i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi 

robotami budowlanymi na sumę ubezpieczenia 2.000.000 zł (dwa miliony).  

2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do jego pisemnej akceptacji polisy 

ubezpieczeniowe oraz związane z nimi ogólne warunki ubezpieczeń, które zawarł  

z zakładem ubezpieczeń. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do kontynuowania ubezpieczenia, terminowego 

opłacania składek ubezpieczeniowych i utrzymywania sumy ubezpieczeniowej  

w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia zakończenia okresu gwarancyjnego. 

4. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków wskazanych  

w ustępach poprzedzających, Zamawiający uprawniony będzie, po bezskutecznym 

pisemnym wezwaniu Wykonawcy do jego wykonania w terminie 3 dni od dnia 

otrzymania wezwania, do zawarcia umów ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. 

Koszty ubezpieczenia poniesione przez Zamawiającego, Zamawiający będzie mógł, 

według swego uznania, potrącić z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy bądź 

dochodzić od Wykonawcy na zasadach ogólnych. 

5. Koszty ubezpieczenia ponosi w całości Wykonawca. 

 

Na:  

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, 

które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności 

cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników  



 

WORD Toruń 
87-100 Toruń 
ul. Polna 109/111 
 

tel.  (056) 653 82 82 
fax. (056) 653 82 83 

OT Grudziądz 
86-300 Grudziądz 
ul Waryńskiego 4 
 

 tel. (056) 646 11 97 
tel. (056) 646 18 21 

 

 2

i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi 

robotami budowlanymi na sumę ubezpieczenia 1.000.000 zł (milion).  

2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do jego pisemnej akceptacji polisy 

ubezpieczeniowe oraz związane z nimi ogólne warunki ubezpieczeń, które zawarł  

z zakładem ubezpieczeń. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do kontynuowania ubezpieczenia, terminowego 

opłacania składek ubezpieczeniowych i utrzymywania sumy ubezpieczeniowej  

w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia bezusterkowego końcowego odbioru 

budowy. 

4. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków wskazanych  

w ustępach poprzedzających, Zamawiający uprawniony będzie, po bezskutecznym 

pisemnym wezwaniu Wykonawcy do jego wykonania w terminie 3 dni od dnia 

otrzymania wezwania, do zawarcia umów ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. 

Koszty ubezpieczenia poniesione przez Zamawiającego, Zamawiający będzie mógł, 

według swego uznania, potrącić z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy bądź 

dochodzić od Wykonawcy na zasadach ogólnych. 

5. Koszty ubezpieczenia ponosi w całości Wykonawca. 


