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WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

 

WYJAŚNIENIE 1 

 
      W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia   

w przetargu na zadanie pn.: „Budowa sali gimnastycznej i rozbudowa budynku Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Odechowie” działając w trybie art. 38 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, 2018, 1560, 1693) Zamawiający udziela 

wyjaśnień na zadane pytania: 

 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający dopuszcza wystawianie faktur częściowych w okresie jednomiesięcznym za 

wykonany i odebrany prze Inspektora Nadzoru zakres robót? 

 

 Odpowiedź  

Fakturowanie częściowe będzie przeprowadzane zgodnie z warunkami Umowy tj. zgodnie  

z następującymi paragrafami umowy .:  

§ 2 ust. 8 Umowy „ Na wniosek Wykonawcy, na warunkach określonych w Umowie, roboty 

budowlane mogą być odbierane częściowo. Za termin wykonania robót podlegających odbiorowi 

częściowemu przyjmuje się dzień podpisania stosownego protokołu częściowego odbioru robót.  

O gotowości dokonania częściowego odbioru robót Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo 

zawiadomić Inspektora Nadzoru ”  

§ 5 ust.6 Umowy „Protokół częściowego odbioru robót sporządza każdorazowo Kierownik Budowy 

(robót), na podstawie harmonogramu rzeczowo - finansowego. Sporządzony przez Kierownika 

Budowy protokół odbioru częściowego robót stanowi podstawę do wystawienia faktury, jedynie 

wówczas gdy Inspektor Nadzoru inwestorskiego dokona odbioru zgłoszonych robót. Odbiór robót 

przez Inspektora Nadzoru wymaga jego oświadczenia , że potwierdza należytą jakość robót i odbiera 

roboty jako wykonane bez wad i usterek.”  

§ 6 ust. 2 Umowy „Odbiór częściowy robót polega na sprawdzeniu i ocenie jakości i ilości robót 

objętych tym odbiorem. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru nie częściej niż raz w miesiącu. 

Zgłoszenie do odbioru częściowego robót zanikających lub ulegających zakryciu lub robót w toku jest 

dokonywane przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy. O dokonaniu zgłoszenia 

kierownik budowy informuje Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.” 

 

 

Powyższe informacje stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 

 

 

       Burmistrz Miasta i Gminy   

              /-/     

       mgr inż. Ireneusz Kumięga 



 

 

 

 

 


