OPiS PRZEDMiOTU ZAMOW!EN:A
Przedmiotem Zam6wienia iest WYkOnanie rob6t budowianvch zWiQzanvch Z budowa Wind
w ramach rea:izaci:zadania inwestycvinego pn.Budowa urzQdzen dttwigowYCh przv wiadukcie
ksoJo Poniatowsklego′ w tym:
Cze6こ l Budowa 2 wind w istnieiaCyCh Wieivcach z:oka:iZOwanych w reiOnie dworca PKP Powitte.

Czè6 2 Budowa 4 wind w reionie u:.WYbrzeie KoSciuszkowskie.
Czèこ 3 Budowa 2 wind w istn]eJaCVCh Wiezvcach z:oka‖ 20Wanvch w relonie u:.Solec.

l.Opt inwestycil
l. Teren inwestycii
arszawie′ na terenie dzielnicy Sr6dmiècie.:nwestycia bedZie
lnwestycia Z10kalizowana ieSt W m.st.Ⅵ ′
realizowana przy wiadukcie ks.J6zefa Poniatowskiego′ kt6ry zostal wpisanv do reieStru zabytk6w pod

numerem A‐ 748 decyzjQ z dnia 01.07.1965r.
2. Zakres przednliotu zann6wienia

zam6wienie obeimuje wYkOnanie rob6t budowlanych zwiQzanych z budowa Wind przy wiadukcie
ks.J.Poniatowskiego w trzech lokalizaciach wraz przebudowa kOlidujQcej infrastruktury technicznej.
Na zakres przedmiotu zam6wienia skladaja Sie nastepujQCe rOboty/bran2e:
一 roboty drogowe′
― roboty konstrukcvine prOwadzone w istnieiaCyCh Obiektach budowianych wiaduktu′
― stala organizacia ruchu′
― zielen′
― budowa kanalizacil deSZCZOWei′

―przebudowa sieci wodociQgoWej′
一budowa/prZebudowa sieci elektroenergetyczneJ′
― przebudowa òwietlenia′

3. Dokladny zakres zam6wienia okrèla dokumentacia prOjektowa opracowana przez irmQ
′
Warszawskie PrzedsiQbiorstwo Mostowe〃 MOSIY′ Sp.zo.o.BudOWnictwo Sp.k.′ ul.Marywi:ska
38/40′ 03‑228 Warszawa.
4. !nwestycia realizowana bedZie na podstawie nw.decyzii:
一

ostatecznej decyzii WOjewody Mazow:eckiego Nr 238/SAAB/2019 z dnia 29.04.2019 r.

一

o pozwoleniu na budowQ(dOtyczy czQ̀CiZam6wienia nr:1)′
ostatecznei decyZii WOjewody Mazowieckiego Nr 212/SAA3/2019 z dnia 12.04.2019 r.
O pozwoleniu na budowQ(dOtyczy czQ̀CiZam6wienia nr:2)′

ostatecznei decyZii WOlewody Mazowieckiego Nr 670/SAAB/2019 z dnia 23.10.2019 r.
O pozwoleniu na budowQ{dOtyczy czQ̀cizam6w:en:anE 3).
Przekazanie Wykonawcy terenu budowy objetegO decyziamL O kt6rych mowa w pkt.4 nastapi

―

5。

w ciagu 30 dni od daty doreCZenia ZamawiajaCemu Òwiadczenia kierownika budowY O przvieCiu
obowiQzku kierowania budowQ(dla ka2dei CZQ̀Ci odrebnie).
6。

WYkOnawca dokona aktualizacil WSZelkich uzgodnien′ zatwierdzeハ i opinit kt6rych termin
wa2nòci uplynQl oraz aktualizacil WSZelkich uzgodnien′ zatwierdzen i opinii wygasaiaCych
w trakcie trwania UmowY O ile zaldzie taka potrzeba′ a kt6re beda niezbedne dO realizacil
ykonawca uwzglQdni obowiQzujQce normy i wytyczne.
przedmiotu zam6wienia.Ⅵ′

フ.Je2eli dokumentacia prOjektowa lub specyfikacie techniczne wykonania i odbioru rob6t
budowlanych wskazywalaby w odniesieniu do niekt6rych materia16w i urzQdzen znaki towarowe
lub pochodzenie ZamawiajaCy′ Zgodnie z art.29 ust.3 ustawy z dnia 29 styczna 2004 r.Prawo

zam6wien pub‖ cznych′ dopuszcza zastosowanie produkt6w r6wnowa2nych.hlVszelkie produkty
pochodzaCe Od kOnkretnych producent6w′ okrèlajQ minimalne parametry jakòciowe i cechy
u2ytkowe′ jakim muszl odpowiadaこ ′aby spelniC wymagania stawiane przez ZamawiajQcego
i stanowiQ wYlaCZnie wzOrzecjakòciowy przedmiotu zam6wienia.
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8.

9.

Czas realizacji przedmiotu umowy

-

L0 miesiqcy od dnia podpisania umowy dla czqSci 1

i

2

zam6wienia orazLlmiesiqcy od dnia podpisania umowy dla czqSci3 zam6wienia'
57 ust' l- pkt' 6
Zamawiajqcy przewiduje mo2liwo6i udzielenia zam6wie6, o kt6rych mowa w art'
powt6rzeniu
ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4 r. Prawo zam6wieri publicznych, polegajqcych na
podobnych usfug lub rob6t budowlanych zgodnych z przedmiotem zam6wienia podstawowego,
m.in. w zakresie:
rob6t bran2y drogowej,
rob6t bran2y konstrukcYjnej,
rob6t bran2y sanitarnej,

o
r
o
o rob6t braniy elektroenergetycznej,
o zieleni,
o in2ynierii ruchu.

Zam6wienie takie zostanie udzielone pod warunkiem, 2e Zamawiajqcy bqdzie posiadaf niezbqdne

zmiany zakresu uslug lub rob6t
przedmiotu
budowlanych bqdzie wynikata ze zmiany uwarunkowari majqcych wptyw na realizacjq

Srodki finansowe oraz

w szczeg6lno5ci, gdy potrzeba

zam6wienia. Udzielone zam6wienie bqdzie realizowane na zasadach umowy podstawowej.
UWAGI:

(dotyczy czq6ci zam6wienia nr: 3)
Wykonawca w cenie oferty sporzqdzi, uzgodni z Projektantem

iw

razie potrzeby bgdzie na bieiqco
zabezpieczeniowych istniejecei konstrukcji

aktualizowal projekt techniczny rozbi6rek i rob6t
wieiycy.
Zam6wienie przez Wykonawcq wind u producenta

iest moiliwe po

uzyskaniu zgody

Zamawiajqcego.
Zgodnie z warunkiem okre$lonym przez Mazowieckiego Woiew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w

w pkt. 1 tit. C decyzji (sygn.: WZW.5L42.2OO3.2O18.JGO) z dnia 06.09.2019 r. przed przystapieniem
do wykonania rob6t budowlanych naleiy dokonad odkrywek w celu identyfikacii konstrukcji
istniejqcych obiekt6w budowlanych - wieiyc. Lokalizaciq i zakres odkrywek naleiy uzgodni6
z projektantem. W przypadku stwierdzenia odmiennej konstrukcji od konstrukcji wskazanej
w dokumentacji projektowej naleiy o tym fakcie bezzwfocznie poinformowa6 Zamawiaiqcego/
Inspektora nadzoru oraz Mazowieckiego Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w oraz wstrzymad
prace do czasu zgody MWKZ na ich wznowienie.
W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca sporzqdzi wszelkie niezbqdne opracowania
projektowe/ekspertyzy do cel6w realizacji inwestycji, kt6re bqdq wymagane przez MWKZ.

zwiqzku z tre6ciq pisma MWKZ znak: W2W.5[83.2L72.2019.JGO z dnia 2O.!2.2Otg r.,
w przypadku wstrzymania realizacji rob6t budowlanych, na czas dfuiszy nii 3 miesiece,
Zamawiajqcemu zgodnie z warunkami okreSlonymi w Warunkach Realizacji Kontraktu bqdzie
przyslugiwafa moiliwo$d odstqpienia od umowy. W przypadku odstqpienia przez Zamawiajqcego
od umowy z przyczyn wynikaj4cych z okolicznoSci j. wyiei rozliczone zostane koszty poniesione
przez Wykonawce z gfulu udokumentowanego wykonania czq6ci umowy maksymalnie do
wyso ko5ci n ie prze kraczaiqcei 4Yo w artofid Ce ny Ofe rty.
Wstrzymanie rob6t na czas do 6 miesiqcy uwzglqdnione iest w terminie, o kt6rym mowa w punkcie
I OpZ dot. realizacji czq$ci 3 zam6wienia. Wszelkie koszty zwiqzane ze wstrzymaniem rob6t
Wykonawca uwzglqdni w cenie oferty.

W

ll.

Wymaganiaiwarunkirealizacji:

Wykonawca zobowiqzany iest do:

L.

2.
3.

Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z: dokumentacjq projektowq, Warunkami Realizacji
Kontraktu ZMID, Szczeg6lowymi Specyfikacjami Technicznymi, zasadami wiedzy technicznej,
przepisami prawa, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami.
Wykonania projektu technicznego rozbi6rek element6w konstrukcyjnych w obiektach
istniejqcych i uzyskania jego uzgodnienia przez projektant6w projektu budowlanego.
Usuniqcia wszelkich nieprzewidzianych w projekcie kolizji i przeszk6d, na kt6re ewentualnie natrafi
w trakcie wykonywania rob6t po ich zidentyfikowaniu. Kolizje i przeszkody Wykonawca ma
obowiqzek zglosii Zamawiajqcemu, przedstawiajqc spos6b ich usuniqcia. Je2eli usuniqcie takiej
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４

dokonania uzgodniefi,
kolizji wymaga sporzqdzenia dodatkowej dokumentacji projektowej i/lub
to jest to obowiqzkiem WYkonawcY'
przejqcia terenu budowy'
Dokonania wizji lokalnej terenu budowy oraz protokolarnego
terenie objetym
Koordynowania rob6t budowlanych zMlD z innymi robotami planowanymi na
przez
Mazowieckiego
nafo2onych
zakresem inwestycji, w tym w szczeg6lnoSci wynikajacych z
18'01'2019 r'
wojew6dzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w decyzji nr 6o/2oL9 z dnia

５

oraz decyzji nr L3Q3/2OL9 z dnia 03.10.2019 r. obowiqzk6w'

wykonawca sporzqdzi inwentaryzacjq oraz dokumentacjq
fotograficznq istniejqcych obiekt6w budowlanych wpisanych do rejestru zabytk6w'
フ
Zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwy2szej starannosci i uwzglqdnieniem
specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia'
8. Zorganizowania zaplecza budowy.
g. pozyskania terenu na potrzeby lokalizacji zaplecza budowy i urzqdzen zaplecza budowy w sytuacji
potrzebnych
gdy Wykonawca chce je zlokalizowai poza Terenem Budowy wrczz doprowadzeniem
medi6w oraz demonta2 urzqdzefi zaplecza budowy po zakoficzeniu budowy idoprowadzenia
terenu do stanu Pierwotnego.
Sciek6w oraz
10. Zainstalowania dla potrzeb budowy energii i wody, wraz z odprowadzeniem
ponoszenia koszt6w ich zu2ycia w okresie realizacji przedmiotu umowy'
11. Wykonawca do wykonywania prac winien zastosowai sprzqt, kt6ry nie spowoduje halasu
iwibracji ponad dopuszczalne normy. Czas pracy maszyn na tzw' ,,jafowym biegu" nale2y
ograniczyi do niezbqdnego minimum. Badanie zgodno6ci hala6liwoici wykorzystywanego sprzqtu
z wielko6ciami normowymi le2y po stronie Wykonawcy.
gruntowo 12. Zastosowania Srodk6w organizacyjnych i technicznych w celu ochrony Srodowiska
maszyn.
pracujqcych
pochodzqcymiod
wodnego przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi
13. prowadzenia prac w spos6b ograniczajqcy pylenie (np. wykonywanie ciqcia element6w metodE
na mokro, zapewnienie transportu materiaf6w sypkich pojazdami wyposaionymi w plandeki
itp.).
14. Dbania o nale2yty stan i porzqdek terenu budowy.
15. Dokonywania wszelkich niezbqdnych uzgodnief zwiqzanych z realizacjq przedmiotu umowy.
jego dostqpnoSciq
L6. Zapoznania siq z odpowiednim wyprzedzeniem, z poloieniem terenu budowy,
i innymi istotnymi szczeg6lami dla wykonania rob6t. Dotyczy to w szczeg6lno6ci obecnoSci
i poloienia sieci, kabli i rur znajdujqcych siq w obszarze dzialania Wykonawcy, kt6re to informacje

Przed przystqpieniem

do roQ6t

.

nale2y uzyskai we wla6ciwych urzqdach i od gestor6w sieci.

t7. Zorganizowania i zabezpieczenia terenu budowy oraz zapewnienia stafych warunk6w widoczno5ci
w dzieri i w nocy, zwlaszcza tych element6w oznakowania, kt6re sq niezbqdne ze wzglqd6w
bezpieczeistwa.

L8. Wykonawca ponosi wszelkq odpowiedzialno66 i zobowiqzany jest do likwidacji wszelkich szk6d

wyrzqdzonych osobom trzecim na terenie budowy i na terenie bezpoSrednio do niego
przyleglym, na skutek wlasnej dzialalnoSci lub dziafalno6ci swoich podwykonawc6w, w stopniu
calkowicie zwalniajqcym od tej odpowiedzialnoSci Zamawiajqcego'
19. Zapewnienia stalego utrzymania porzqdku i czystoSci wewnqtrz i bezpoSrednio na zewnqtrz
terenu budowy oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzefl i obiekt6w tymczasowych budowy.
20. Wykonania wszelkich czynnoSci dodatkowych wynikajqcych z przyjqtej technologii wykonania
rob6t oraz wynikajqcych z dostqpu do miejsca rob6t, w tym zabezpieczenia infrastruktury na czas
prowadzenia rob6t oraz okolicznych budynk6w i innych obiekt6w budowlanych zlokalizowanych
w obszarze oddziatywania budowY.
21. pielqgnacji wykonanej zieleni. Okres pielqgnacji dla nowo zalo2onej zieleni wynosi 36 miesiqcy
ijest liczony od dnia odbioru kofcowego. Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajqcym
harmonogram okreSlajqcy terminy, zakres oraz iloji czynno$ci pielqgnacyjnych.
22. Zabezpieczenie sqsiednich obiekt6w i urzqdzefi na czas prowadzenia rob6t oraz zapewnienia
dojazdu i dostqpu do wszystkich posesji przylegtych do terenu budowy przez caty czas trwania rob6t.
23. Wywiezienia i utylizacji po rozbi6rkach budowlanych ziemi, ewentualnych odpad6w gabarytowych,
betonowych, stalowych i innYch.

24. Wykonania dokumentacji powykonawczej. Dokumentacja powykonawcza powinna zostai
sporzqdzona w wersji papierowej - 5 egz. oraz w wersji elektronicznej na ptycie DVD - 5 egz' Wersja
elektroniczna dokumentacji powinna zawierai: powykonawczq dokumentacjq projektowq, rysunki
P.G.
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*.dwx i *.pdf, kopie pozostatych dokument6w zapisane
izmiany projektowe zapisane w plikach
*.xmlx'
w plikach *.pdf, *.docx lub
(wodociqg,
25. przekazanie do MpwiK dokumentacji powykonawczej dotyczqcej bran2y sanitarnej
kanalizacja) w wersji elektronicznej, dotyczqcej specyfikacji danych Gls o nowo wybudowanych
dla
obiektach sieciwodociqgowej lub kanalizacyjnej wraz z zafqcznikami, zgodnej z wymaganiami
sieci
obiektach
wykonawc6w dotyczqcymi specyfikacji danych GIS o nowo wybudowanych
wodociqgowej lub kanalizacyjnej.
26. pozakoficzeniu rob6t, uporzqdkowania terenu budowy iteren6w przyleglych wrazz demonta2em
urzqdzefi i obiekt6w tymczasowych.
jej zatwierdzeniem
27. Opracowania projekt6w czasowej organizacji ruchu na czas budowy wraz z
podstawie
tych projekt6w
polityki
Na
Mobilno5ci i Transportu m.st. Warszawy.
przez Biuro
wdro2enie i utrzymanie tymczasowych organizacji ruchu na czas realizacji rob6t.
28. Wykonania niezbqdnych rusztowaf i zabezpieczert oraz ich rozbi6rki po wykonaniu rob6t.
29. Dokonywania wylqczef iwfqczefi budowanych i przebudowywanych siecido sieci istniejqcych.
30. Utrzymania terenu budowy w nale2ytym stanie technicznym i bieZqce usuwania zbqdnych
material6w, odPad6w, Smieci.
jego granicq w istniejqcym
31. Zimowego utrzymania terenu budowy oraz przejqtego terenu poza
pasie drogowym, polegajqcego w szczeg6lnoSci na bie2qcym usuwaniu zalegajqcego 6niegu,
usuwaniu oblodzenia w spos6b zapewniajqcy bezpieczny ruch pojazd6w samochodowych,
rowerzyst6w oraz pieszych. Wykonawca ponosi odpowiedzialno66 z tytufu niedopelnienia tych
obowiqzk6w w stopniu calkowicie zwalniajqcym od tej odpowiedzialno5ci Zamawiajqcego.
32. Zabezpieczenia istniejqcej zieleni w sqsiedztwie prowadzonych rob6t i dbafo6ci o przestrzeganie
przepis6w dotyczqcych ochrony Srodowiska. Wykonawca ponosi odpowiedzialno6i za naruszenie
przepis6w dotyczqcych ochrony Srodowiska na terenie budowy i na terenie przyleglym w stopniu
cafkowicie zwalniajqcym od tej odpowiedzialnoSci Zamawiajqcego'
33. U2ywania material6w i wyrob6w posiadajqcych aprobaty techniczne, Swiadectwa dopuszczenia
do stosowania, atesty, udokumentowane ir6dlo pochodzenia i akceptowanych przez In2yniera.
Zagospodarowania material6w pochodzqcych z rozbi6rki zgodnie z ustawE z dnia 14 grudnia

34.

20L2 r. o odpadach.

Szczeg6ly transportu material6w drogowych Wykonawca ustali

z

Wydzialem Dr6g ZDM

natomiast transport material6w metalowych (np. elementy o5wietlenia)

z

Wydziafem

Sygnalizacji i OSwietlenia ZDM.

Wykonawca powinien posiadad park maszynowy umo2liwiajqcy rozladowanie material6w
w magazynach Zarzqdu drogi.
nne materiafy rozbi6rkowe, w tym pochodzEcez przebudowy urzqdzefi kolizyjnych Wykonawca
przetransportuje oraz zloiy w miejscach wskazanych przez wlaScicieli (u2ytkownik6w) medi6w
- maksymalna odlegloSi transportu: 20 km.
Wykonawca zawrze w swoich cenach wszelkie koszty zwiqzane ze skladowaniem, recyklingiem
oraz utylizacjq wszelkich material6w z rozbi6rek i odpad6w, a tak2e zobowiqzany jest do
przekazania Zamawiajqcemu, w operacie kolaudacyjnym wszystkich niezbqdnych protokol6w
f

tym zwiqzanych.
35. Usuniqcia istniejqcych reklam i innych urzqdzefi/obiekt6w kolidujqcych z prowadzonymi
robotami (lub ich przeniesienie w miejsce niekolidujqce z prowadzonymi robotami budowlanymi
- maksymalna odleglo6i transportu: 20 km), je2eli zajdzie taka konieczno5i.
36. Demonta2u licznik6w w rozbieranych obiektach i przekazania ich odpowiednim slu2bom miejskim
lub gestorom.
37. Uzyskania niezbqdnych pozwoleri i poniesienia wszelkich koszt6w niezbqdnych dla wej3cia
w teren, w celu prowadzenia rob6t.
38. Wykonawca wykona w niezbqdnym zakresie monitoring ulo2onych przewod6w wodociqgowych i
kanalizacyjnych przed wlqczeniem ich do sieciwodociqgowej i kanalizacyjnej.
39. Odwadniania wykop6w zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami prawa, w szczeg6lno5ci przepisami
z zakresu prawa wodnego w cenie oferty.
40. Wykonawca zapewni miejsce zrzutu wody z dezynfekcji, plukania lub pr6b ciSnieniowych
wodociqg6w lub kanalizacji oraz z odwodnienia wykop6w, wlasnym kosztem i staraniem, zgodnie
z obowiqzujqcymi przepisami, w spos6b nie zagra2ajqcy bezpieczefstwu publicznemu.
z
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Zamawiajqcego oraz
41. Wykonawca zobowiqzany jest do przerwania rob6t na 2qdanie
zabezpieczenia wykonywanych rob6t przed ich zniszczeniem.
przedmiotu Umowy
42. Wykonawca usunie wszelkie Wady ujawnione w trakcie odbioru kofcowego
oraz w okresie rqkojmi.
przy ciqgach
43. Wykonawca umiesci w og6lnie dostqpnym i widocznym dla os6b trzecich miejscu,
miejscu
komunikacyjnych na ogrodzeniu Terenu Budowy lub w innym widocznym
informacyjne
tablice
w bezposrednim otoczeniu Terenu Budowy, tablice informacyjne /
mniejsze ni2 wymiary
Zamawiajqcego. wymiary oraz liczba tablic Zamawiajqcego nie mogq byi
nie zdecyduje siq na
gdy
Wykonawca
przypadku
i liczba tablic/szyld6w z logo Wykonawcy. W
winna wynosii
umieszczenie tablic/szyld6w z wfasnym logo - liczba tablic Zamawiajqcego
znak promocyjny
minimum t szt., a wymiary okofo 2x3m. Tablice Zamawiajqcego zawierac bqdq:

pisemnq
m.st. Warszawy udostqpniony przez Zamawiajqcego wraz z uzgodnionq z Zamawiajqcym
zostanq
tablic
inwestycji bqdqcej przedmiotem Kontraktu. Tre6i wyglqd

informacjq

o

i

przez cafy
uzgodnione z Zamawiajqcym przed ich umieszczeniem. Tablice umieszczone bqdq
okres realizacji niniejszego Kontraktu
44. Wykonawca przygotuje od strony technicznej i bqdzie brat udzial w odbiorach technicznych,
czqSciowych, koficowym i ostatecznym przedmiotu umowy'
(m.in. MPW|K itp'),
45. Wykonawca zapewni nadzory techniczne ze strony odpowiednich slu2b
w celu ich
robotami,
prowadzonymi
a tak2e wfa6cicieli urzqdze6 obcych kolidujqcych z
prawidfowej realizacji.
46. Wykonawca uzyska decyzjq o pozwoleniu na u2ytkowanie dla zrealizowanego obiektu/rob6t'
przez wykonawcq lub
47. Tamawiajacy stosownie do art.29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia
podwykonawcq na podstawie umowy o prace os6b przeznaczonych do realizacji i wykonujqcych
Beton
czynnoSci zwiqzane z robotami konstrukcyjnymi, w zakresie: STW|ORB M-13.01'00
betonowych,
powierzchni
konstrukcyjny, sTWioRB M-20.01.08 Zabezpieczenie antykorozyjne
STWiORB M-20.01.1.5 Roboty Rozbi6kowe.
Wymagania dotyczqce zatrudnienia przez Wykonawce oraz jego Podwykonawcy osoby/os6b
wskazanych powy2ej:
przez Wykonawcq
Zamawiajqcy, w zwiqzku z art. 29 ust 3a Ustawy Pzp wymaga zatrudnienia

1)

2l

w
otaz jego podwykonawcy osoby/os6b wskazanq/ych w opisie przedmiotu zam6wienia
przy
uczestniczyla/y
bqdzie
wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych zada6, kt6ra
wykonaniu usfug zwiqzanych z realizacjq Umowy. Zgodnie zart.22 $ 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy, przez nawiqzanie stosunku pracy pracownik zobowiqzuje siq do
wykonywania pracy okre$lonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w
pracownika za
miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcq, a pracodawca - do zatrudniania
podstawie
stosunku
jest
na
zatrudnieniem
wynagrodzeniem. Zatrudnienie w ww. warunkach
pracy).
Nie jest
pracy, bez wzglqdu na nazwQ zawartej przez strony umowy (art. 22511 Kodeksu
dopuszczalne zastqpienie umowy o pracq umowE cywilnoprawnE przy zachowaniu warunk6w

wykonywania pracy okreSlonych w art. art. 22 5 t fp (22s1'z KO)'
Wymagania wskazane w pkt 1) okreSlajq w szczeg6lnoSci:
a) spos6b dokumentowania zatrudnienia osoby/os6b, o kt6rych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy
pzp oSwiadczenie Wykonawcy oraz jego Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osoby/os6b wykonujqcych ww. czynnoSci. OSwiadczenie to powinno
zawierai w szczeg6lnoSci: dokladne okre6lenie podmiotu skladajqcego o6wiadczenie, datq
zfo2enia o$wiadczenia, wskazanie, 2e objqte wezwaniem czynno3ci wykonujq osoba/osoby

-

zatrudnione na podstawie umowy o pracq oraz podpis osoby uprawnionej do zlo2enia
oSwiadczenia w imieniu In2yniera lub Podwykonawcy,
jego
b) uprawnienia Zamawiajqcego w zakresie kontroli spelniania przez WykonawcQ oraz
podwykonawcy wymaga6, o kt6rych mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp, oraz sankcje z
tytulu niespelnienia tych wymagari - w trakcie realizacji Umowy Zamawiajqcy uprawniony
jest do wykonywania czynnoSci kontrolnych wobec Wykonawcq odno6nie spelniania przez
Wykonawcq oraz jego Podwykonawcy wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
osoby/os6b wykonujqcych wskazane ww. czynno6ci.
c) Zamawiajqcy uprawniony jest w szczeg6lnoSci do:
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-

21dania òwiadczen i dokument6w w zakresie potwierdzenia speiniania ww. wymog6w i
dokonywania ich ocenY,
wyjaSnief w przypadku wEtpliwo6ci w zakresie potwierdzenia spefniania ww.

2qdania
wymog6w.
czynnoSci niezbqdnych do realizacji Umowy, kt6rych dotyczq wymagania zatrudnienia
rodzaj
d)
na podstawie umowy o pracq przez wykonawce lub Podwykonawcq os6b wykonujqcych
na 2qdanie
czynno5ci w trakcie realizacji Umowy - w przypadku uzasadnionych wqtpliwoSci
zatrudnionych,
prace
osoby/os6b
Zamawiajqcego Wykonawca przedstawi umowq/umowy o
przez Wykonawcq lub
odpowiednio
z
oryginafem
zgodnoSi
poSwiadczo
za
nA
tj. kopiq
realizacji Umowy ww.
w
trakcie
podwykonawcq umowy/um6w o pracQ os6b wykonujqcych
je2eli
zostal sporzqdzony)'
czynnoSci (wraz z dokumentem regulujqcym zakres obowiqzk6w,
imienia i nazwiska,
wyjqtkiem
z
zanonimizowana
powinna
zostai
Kopia umowy/um6w
pracodawcq
do ubezpieczefi.
przez
dowod6w potwierdzajqcych zgloszenie pracownika
przepis6w
podstawie
Zgodnie z zapisem art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp wym6g zatrudnienia na
prawa pracy dotyczy zar6wno Wykonawcq, jak i Podwykonawcq'

UWAGA:

Czynno6ciokre6lone w pkt. 1- 2 Wykonawca wykona w ramach wynagrodzenia umownego.
czynnosciwymienione w pkt. 3 - 46 Wykonawca wykona w cenie oferty.
pozostale wymagania i warunki dotyczqce zakresu i realizacji przedmiotu umowy okre6lajq materialy
przetargowe/ dokumentacja projektowa wraz ze Szczeg6lowymi Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania Odbioru Rob6t Budowlanych Specyfikacjq lstotnych Warunk6w Zam6wienia.
Wykonawca ma obowiqzek zapoznai siq z terenem rob6t i terenami przyleglymi oraz w cenie oferty
wszystkie koszty niezbqdne do prawidlowego, zgodnego z obowiqzujqcymi przepisami

i

i

ujqi

wykonania i przekazania do u2ytkowania przedmiotu umowy.

Zafqczniki:

-

kopia

pisma

Mazowieckiego

Wojew6dzkiego

Konserwatora

Zabytk6w

znak:WZW.5183.2172.2019.JG()z dnia 20.12.2019r.′
―kopia decvtti MaZOWieckiego WoleW6dzkiego lnspektora Nadzoru Budowlanego nr 60/2019 z dnia

18.01.2019r.′
―kopia

decyzii MaZOWieckiego WoleW6dzkiego inspektora Nadzoru Budowlanego nr 1303/2019z

dnia 03.10.2019r.
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