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Dot.: przetargu nieograniczonego, ' kt6rego pzedmiotem zam6wienia jestWykonanie rob6t budowtanych zwi4zanych z budowq
wind w ramach zadania inwestycyjnego pn, Budowa urz4dzert diwigowych przy wiadukcie ks, J, Poniatowskiego w Warszawie
- 3 czgtci. Numer sprawy ZP/L4/PN/|0/L9.

Zamawiajqcy na podstawie art. 38 ust.
Zam6wienia, w spos6b nastepujqcy:

4

ustawy Pzp, dokonuje zmiany tre6ci Specyfikacji Istotnych Warunk6w

1. Tre6i pkt. 2 Rozdzialu V SIWZ (Termin wykonania zam6wienia), otrzymuje brzmienie:

,,2. Zakoiczenie:

1) CzqSi 1 (PowiSle): 1O miesiqcy od dnia podpisania umowy
Cze6c 2 (ul. Wybrzeze KoSciuszkowskie): 1O miesiqcy od dnia podpisania umowy
3) Czq56 3 (ul. Solec): 14 miesiqcy od dnia podpisania umowy".

2)

2. Tre56 pkt. 7 wzoru umowy, otrzymuje brzmienie:
,.7. Wykonawca zobowi4zuje siq do zakodczenia Przedmiotu Umowy w ciqgu
Umowy x (Przed podpisaniem umowy zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany)".

miesiqcy od dnia podpisania

3. Tre6i pkt. 8 Rozdzialu I Opisu przedmiotu zam6wienia, zostala uszczeg6lowiona o okresy realizacji przedmiotu
umowy. W zal4czeniu zmieniony Opis Przedmiotu Zam6wienia.

Zamawiaj4cy na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy Pzp przedlu2a termin skladania iotwarcia ofert:

Nowy termin skladania ofert:
Nowy termin otwarcia ofert:

do 4 2 ,ot.zOzO r.godz.: 1O:OO.
И2 .03.2020r.9odz.:1■ :00.

Miejsce skladania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

OtrzymujE:
Wykonawcy kt6rym przekazano SIWZ

ZalEczniki:
Zmieniony Opis Przedmiotu Zam6wienia
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OPiS PRZEDM:OTU ZAMOWiEN:A
Przedmiotem zam6wienia lest WYkOnanie rob6t budowianych zw:lzanvch z budowa Wind
w ramach rea:izacil zadania inwestycvinego pn.Budowa ur2■ dZen dttw:gowych przy wiadukcie
ks.J.Poniatowskiego′ w tynl:
Czèこ l Budowa 2 wind、 ″istnleJaCyCh Wiezvcach z:okal:zowanych w reJonie dworca PKP Powìle.
Czeξ こ2

Budowa 4 wind w reionie ul.WYbrzeie Ko6ciuszkowskie.

Czesこ 3 Budowa 2 wind w istnleJaCyCh Wiezvcach zloka:i20Wanvch w reJonie u:。

Soiec。

:.Opt inwestycii
l.Teren inwesty●

:

lnwestycia Z10kalizowana jest w m.st̀Warszawie′ na terenie dzie!nicy Sr6dmiècie.lnwestycia bedZie
realizowana przy wiadukcie ks.J6zefa Poniatowskiego′ kt6ry zostal wpisany do releStru zabytk6w pod

numerem A‑748 decyzJQ z dnia 01.07.1965r.
2. Zakres przednliotu zarn6wienia

Zam6wienie obejmuje wYkOnanie rob6t budowianych zwiQzanych z budowQ wind przy wiadukcie
ks.J.Poniatowskiego w trzech lokalizaciach wraz przebudowQ kolidujacej infrastruktury technicznej.
Na zakres przedmiotu zam6wienia skladajQ sie nastepujaCe rObOty/bran2e:
一 roboty drogowe′
― roboty konstrukcvine prOwadzone w istnieiQcyCh Obiektach budowlanych wiaduktu′
― stala organizacia ruchu′
― zielen′

―budowa kanalizacil deSZCZOWej′
― przebudowa sieci wodociagoWej′
― budowa/prZebudowa sieci elektroenergetycznei′
― przebudowa òwietlenia′
3. Dokladny zakres zam6wienia okrèla dokumentacia prOjektowa opracowana przez lrmQ
Warszawskie PrzedsiebiOrstwo Mostowe″ MOSIY″ Sp.zo.o.3udownictwo Sp.k.′ ul.Marywilska
38/40′ 03‑228 Warszawa.
4. lnwestycia realizowana bedZie na podstawie nw.decyzii:
―

ostatecznej decyzii WOiewOdy Mazowieckiego Nr 238/SAAB/2019 z dnia 29.04.2019 r.
O pOzwoleniu na budowe(dOtyCzy czQ̀cizam6wienia nr:1)′

―

ostatecznei decyZii WOiewOdy Mazowieckiego Nr 212/SAAB/2019 z dnia 12.04.2019 r.
O pOzwoleniu na budowQ(dOtyczy czQ̀cizam6wienia nr:2)′

―

ostatecznei decyZil WOiewOdy Mazowieckiego Nr 670/SAAB/2019 z dnia 23.10.2019 r.
O pOzwoleniu na budowQ(dOtyczy czQ̀cizam6wienia nr:3).

5。

ykonawcy terenu budowy obietegO decyziamL O kt6rych mowa w pkt.4 nastQpi
Przekazanie Ⅵ′
w ciagu 30 dni od daty doreCZenia ZamawiajaCemu Òwiadczenia kierownika budowY O przyieCiu
obowiQzku kierowania budowQ{dla ka2dei CZQ̀C:odrebnie)。

6.WYkOnawca dokona aktualizacii WSZelkich uzgodnien′ zatwierdzen i Opinil kt6rych termin
wainòci uplynll oraz aktualizacii WSZelkich uzgodnien′ zatwierdzen i opinii wYgasajacych
w trakcie trwania UmowY O ile zajdzie taka potrzeba′ a kt6re beda niezbedne dO realizacii
przedmiotu zam6wienia.VVykonawca uwzgledni ObOWiQzujace normy i Wytyczne.

フ.Je2eli dokumentacia prOjektowa lub specyfikacie techn:czne wYkOnania l odbioru rob6t
budowianych wskazywalaby w odniesieniu do niekt6rych materia16w i urzadzen znaki towarowe
lub pochodzenie ZamawialaCy′ Zgodnie z art.29 ust.3 ustawY Z dnia 29 styczna 2004 r.Prawo

zam6w:en pub‖ cznych′ dopuszcza zastosowanie produkt6w r6wnowa2nych. Wszelkie produkty
pochodzQce od konkretnych producent6w′ okrè:ajQ minimaine parametry jakòciowe i cechy
u2ytkowe′ jakim muszl odpowiadaC′ aby spelniこ wymagania stawiane przez ZamawiaiaCego
istanowiQ wYlaCZnie wzOrzeciakÒCiowy przedmiotu zam6wienia.
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8. Czas realizacji przedmiotu umowy - 10 miesiqcy od dnia podpisania umowy dla czq5ci 1 i 2
zam6wienia oraz L4 miesiqcy od dnia podpisania umowy dla czqSci 3 zam6wienia.

9.

OkreSlony w warunku 6.1 Warunk6w Realizacji Kontraktu Okres przed rozpoczqciem Rob6t wlicza
siq do Okresu realizacji Rob6t i wynosi:
- 9 miesiqcy dla czq6ci zam6wienia 1 i 2,
- 13 miesiqcy dla czq6ci zam6wienia 3.
Okres po zakoficzeniu Rob6t wynosi L miesiqc dla wszystkich czq6ci zam6wienia.
Zamawiajqcy przewiduje mo2liwo56 udzielenia zam6wie6, o kt6rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri publicznych, polegajqcych na powt6rzeniu
podobnych uslug lub rob6t budowlanych zgodnych z przedmiotem zam6wienia podstawowego,
m.in. w zakresie:
rob6t bran2y drogowej,
rob6t bran2y konstrukcyjnej,
rob6t bran2y sanitarnej,
rob6t bran2y elektroenergetycznej,

o
r
o
o
o zieleni,
o in2ynierii ruchu.

Zam6wienie takie zostanie udzielone pod warunkiem,2e Zamawiajqcy bqdzie posiadal niezbqdne
Srodki finansowe oraz w szczeg6lnoSci, gdy potrzeba zmiany zakresu uslug lub rob6t
budowlanych bqdzie wynikala ze zmiany uwarunkowa6 majqcych wptyw na realizacjq przedmiotu
zam6wienia. Udzielone zam6wienie bqdzie realizowane na zasadach umowy podstawowej.
UWAGI:

(dotyczy czqSci zam6wienia nr: 3)

Wykonawca w cenie oferty sporzqdzi, uzgodni z Projektantem i w razie potrzeby bedzie na bie2qco
aktualizowal projek techniczny rozbi6rek i rob6t zabezpieczeniowych istniejqcej konstrukcji wieiycy.
Zam6wienie przez Wykonawcq wind u producenta jest moiliwe po uzyskaniu zgody Zamawiajqcego.
Zgodnie z warunkiem okreSlonym przez Mazowieckiego Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w w pkt. 1 lit.
C decyzji (sygn.: W?W.5[42.2003.2018.JGO) z dnia 05.09.2019 r. przed przystqpieniem do wykonania rob6t
budowlanych naleiy dokona6 odkrywek w celu identyfikacji konstrukcji istniejqcych obiekt6w budowlanych
- wieiyc. Lokalizacjq i zakres odkrywek naleiy uzgodni6 z Projektantem. W przypadku stwierdzenia
odmiennej konstrukcji od konstrukcji wskazanej w dokumentacji projektowej naleiy o tym fakcie
bezzwfocznie poinformowa6 Zamawiajqcego/ Inspektora nadzoru oraz Mazowieckiego Wojew6dzkiego
Konserwatora Zabytk6w oraz wstrzyma6 prace do czasu zgody MWKZ na ich wznowienie.

W

ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca sporzqdzi wszelkie niezbqdne opracowania

projektowe/ekspertyzy do cel6w realizacji inwestycji, kt6re beda wymagane przez MWKZ.
W zwiqzku z tre5ciq pisma MWKZ znak: WZW.5183.2L72.2OL9.IGO z dnia 20.L2.2O19 r.,
w przypadku wstrzymania realizacji rob6t budowlanych, na czas dluiszy nii 3 miesiqce, Zamawiajqcemu
zgodnie z warunkami okre5lonymi w Warunkach Realizacji Kontraktu bqdzie przyslugiwala moiliwo5d
odstqpienia od umowy. W przypadku odstqpienia przez Zamawiajqcego od umowy z przvczyn wynikajqcych z
okoliczno5ci j. wyiej rozliczone zostanq koszty poniesione przez Wykonawce z tytulu udokumentowanego
wykonania czqSci umowy maksymalnie do wysokoSci nieprzekraczajqcej 4% wartoici Ceny Oferty.
Wstrzymanie rob6t na czas do 5 miesiqcy uwzglqdnione jest w terminie, o kt6rym mowa w punkcie 8 OPZ
dot. realizacji czq6ci 3 zam6wienia. Wszelkie koszty zwiqzane ze wstrzymaniem rob6t Wykonawca uwzglqdni
w cenie oferty.

ll.

Wymaganiaiwarunkirealizacji:

Wykonawca zobowiqzany jest do:

t

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 zglosid Zamawiajqcemu, przedstawiajqc spos6b ich usuniqcia. Jeieli usuniqcie takiej
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kolizji wymaga sporzqdzenia dodatkowej dokumentacji projektowej i/lub dokonania uzgodnieri,
to jest to obowiqzkiem Wykonawcy.
Dokonania wizji lokalnej terenu budowy oraz protokolarnego przejqcia terenu budowy.
Koordynowania rob6t budowlanych ZMID z innymi robotami planowanymi na terenie objqtym
zakresem inwestycji, w tym w szczeg6lno6ci wynikajqcych z nalo2onych przez Mazowieckiego
Wojew6dzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w decyzji nr 60/2019 z dnia 18.01.2019 r.
oraz decyzji nr L3O3/2OL9 z dnia 03.10.2019 r. obowiqzk6w.
Przed przystqpieniem do rob6t wykonawca sporzqdzi inwentaryzacjq oraz dokumentacjq
fotograficznq istniejqcych obiekt6w budowlanych wpisanych do rejestru zabytk6w.
7. Zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwy2szej starannoSci uwzglqdnieniem
specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia.
8. Zorganizowania zaplecza budowy.
Pozyskania terenu na potrzeby lokalizacji zaplecza budowy i urzqdzefi zaplecza budowy w sytuacji
gdy Wykonawca chce je zlokalizowai poza Terenem Budowy wrazz doprowadzeniem potrzebnych
medi6w oraz demonta2 urzqdzeri zaplecza budowy po zakoflczeniu budowy idoprowadzenia
terenu do stanu pierwotnego.
10. Zainstalowania dla potrzeb budowy energii i wody, wraz z odprowadzeniem Sciek6w oraz
ponoszenia koszt6w ich zu2ycia w okresie realizacji przedmiotu umowy.
11. Wykonawca do wykonywania prac winien zastosowad sprzqt, kt6ry nie spowoduje hafasu
iwibracji ponad dopuszczalne normy. Czas pracy maszyn na tzw. ,,jafowym biegu" nale2y
ograniczyi do niezbqdnego minimum. Badanie zgodnoSci hala6liwoSciwykorzystywanego sprzqtu
z wielkoSciami normowymi le2y po stronie Wykonawcy.
12. Zastosowania Srodk6w organizacyjnych i technicznych w celu ochrony 6rodowiska gruntowo
wodnego przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi pochodzqcymiod pracujqcych maszyn.
1.3. Prowadzenia prac w spos6b ograniczajqcy pylenie (np. wykonywanie ciqcia element6w metodq
na mokro, zapewnienie transportu materiaf6w sypkich pojazdami wyposa2onymi w plandeki

4.
5.
6.

i

9.

-

itp.).
14. Dbania o nale2yty stan i porzqdek terenu budowy.

15. Dokonywania wszelkich niezbqdnych uzgodniefi zwiqzanych z realizacjq przedmiotu umowy.
L6. Tapoznania siq z odpowiednim wyprzedzeniem, z polo2eniem terenu budowy, jego dostqpno6ciq
i innymi istotnymi szczeg6fami dla wykonania rob6t. Dotyczy to w szczeg6lnoSci obecno5ci
i polo2enia sieci, kabli i rur znajdujqcych siq w obszarze dziafania Wykonawcy, kt6re to informacje
nale2y uzyskai we wfaSciwych urzqdach iod gestor6w sieci.
77. Zorganizowania i zabezpieczenia terenu budowy oraz zapewnienia statych warunk6w widoczno5ci
w dzief i w nocy, zwlaszcza tych element6w oznakowania, kt6re sq niezbqdne ze wzglqd6w
bezpieczefstwa.

18. Wykonawca ponosi wszelkq odpowiedzialnoSi i zobowiqzany jest do likwidacji wszelkich szk6d
wyrzqdzonych osobom trzecim na terenie budowy ina terenie bezpoSrednio do niego
przyleglym, na skutek wlasnej dziatalno6ci lub dziafalnoSci swoich podwykonawc6w, w stopniu
calkowicie zwalniajqcym od tej odpowiedzialnoSci Zamawiajqcego.
19. Zapewnienia stalego utrzymania porzqdku i czysto6ci wewnqtrz i bezpo5rednio na zewnqtrz
terenu budowy oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzefi 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 oddziafywania budowy.
2L. Pielqgnacji wykonanej zieleni. Okres pielqgnacji dla nowo zalo2onej zieleni wynosi 36 miesiqcy
ijest liczony od dnia odbioru koficowego. Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajqcym
harmonogram okre6lajqcy terminy, zakres oraz ilo6i czynno5ci pielqgnacyjnych.
22. Tabezpieczenie sqsiednich obiekt6w urzqdzefi na czas prowadzenia rob6t oraz zapewnienia
dojazdu i dostqpu do wszystkich posesji przylegfych do terenu budowy przez caly czas tnrvania rob6t.
23. Wywiezienia i utylizacji po rozbi6rkach budowlanych ziemi, ewentualnych odpad6w gabarytowych,

i

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
PG.wew.479

izmiany projektowe zapisane w plikach *.dwx i *.pdf, kopie pozostatych dokument6w zapisane
w plikach *.pdf, *.docx lub *.xmlx.
25. Przekazanie do MPWiK dokumentacji powykonawczej dotyczqcej bran2y sanitarnej (wodociqg,
kanalizacja) w wersji elektronicznej, dotyczqcej specyfikacji danych GIS o nowo wybudowanych
obiektach sieci wodociqgowej lub kanalizacyjnej wraz z zalqcznikami, zgodnej z wymaganiami dla
wykonawc6w dotyczqcymi specyfikacji danych GIS o nowo wybudowanych obiektach sieci
wodociEgowej lub kanalizacyjnej.
26. Po zakofczeniu rob6t, uporzqdkowania terenu budowy i teren6w przylegtych wrcz z demonta2em
urzqdzefi i obiekt6w tymczasowych.
27. Opracowania projekt6w czasowej organizacji ruchu na czas budowy wraz z jej zatwierdzeniem
przez Biuro Polityki Mobilno6ci i Transportu m.st. Warszawy. Na podstawie tych projekt6w
wdroienie i utrzymanie tymczasowych organizacji ruchu na czas realizacji rob6t.
28. Wykonania niezbqdnych rusztowari i zabezpieczeh oraz ich rozbi6rki po wykonaniu rob6t.
29. Dokonywania wyfqczed iwlqcze6 budowanych i przebudowywanych siecido sieci istniejqcych.
30. Utrzymania terenu budowy w nale2ytym stanie technicznym i bie2qce usuwania zbqdnych
material6w, odpad6w, Smieci.
31. Zimowego utrzymania terenu budowy oraz przejqtego terenu poza jego granicq w istniejqcym
pasie drogowym, polegajqcego w szczeg6lnoSci na bieiqcym usuwaniu zalegajqcego Sniegu,
usuwaniu oblodzenia w spos6b zapewniajqcy bezpieczny ruch pojazd6w samochodowych,
rowerzyst6w oraz pieszych. Wykonawca ponosi odpowiedzialno6i z tytulu niedopelnienia tych
obowiqzk6w w stopniu calkowicie zwalniajqcym od tej odpowiedzialnoSci Zamawiajqcego.
32. Zabezpieczenia istniejqcej zieleni w sqsiedztwie prowadzonych rob6t i dbalo6ci 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 odpowiedzialno5ci Zamawiajqcego.
33. U2ywania material6w i wyrob6w posiadajqcych aprobaty techniczne, Swiadectwa dopuszczenia
do stosowania, atesty, udokumentowane lrodlo pochodzenia iakceptowanych przez InZyniera.
34. Zagospodarowania materiaf6w pochodzqcych z rozbi6rki zgodnie z ustawq z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach.

Szczeg6ly transportu materiaf6w drogowych Wykonawca ustali

z

Wydzialem Dr6g ZDM
natomiast transport material6w metalowych (np. elementy o5wietlenia) z Wydziafem

Sygnalizacji i O5wietlenia ZDM.

Wykonawca powinien posiadai park maszynowy umo2liwiajqcy rozladowanie materiaf6w
w magazynach Zarzqdu drogi.
nne materialy rozbi6rkowe, w tym pochodzEce z przebudowy urzqdzeri kolizyjnych Wykonawca
przetransportuje oraz zlo2y w miejscach wskazanych przez wfa5cicieli (u2ytkownik6w) medi6w
- maksymalna odlegloSi transportu: 20 km.
f

Wykonawca zawrze w swoich cenach wszelkie koszty zwiqzane ze skfadowaniem, recyklingiem
oraz utylizacjq wszelkich material6w z rozbiorek i odpad6w, a tak2e zobowiqzany jest do
przekazania Zamawiajqcemu, w operacie kolaudacyjnym wszystkich niezbqdnych protokol6w
z tym zwiqzanych.

35. Usuniqcia istniejqcych reklam i innych urzqdze{/obiekt6w kolidujqcych z prowadzonymi
robotami (lub ich przeniesienie w miejsce niekolidujqce z prowadzonymi robotami budowlanymi
- maksymalna odleglo6i transportu: 20 km), je2eli zajdzie taka koniecznoS6.
36. Demonta2u licznik6w w rozbieranych obiektach i przekazania ich odpowiednim sfu2bom miejskim
lub gestorom.
37. Uzyskania niezbqdnych pozwolef i poniesienia wszelkich koszt6w niezbqdnych dla wej5cia
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 szczeg6lno6ci 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 bezpieczefistwu publicznemu.
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41. Wykonawca zobowiqzany jest do przerwania rob6t na 2qdanie Zamawiajqcego oraz
zabezpieczenia wykonywanych rob6t przed ich zniszczeniem.
42. Wykonawca usunie wszelkie Wady ujawnione w trakcie odbioru kofcowego przedmiotu Umowy
oraz w okresie rqkojmi.
43. Wykonawca umie6ci w og6lnie dostqpnym i widocznym dla os6b trzecich miejscu, przy ciqgach
komunikacyjnych na ogrodzeniu Terenu Budowy lub w innym widocznym miejscu
w bezpoSrednim otoczeniu Terenu Budowy, tablice informacyjne / tablice informacyjne
Zamawiajqcego. Wymiary oraz liczba tablic Zamawiajqcego nie mogq byi mniejsze ni2 wymiary
i liczba tablic/szyld6w z logo Wykonawcy. W przypadku gdy Wykonawca nie zdecyduje siq na
umieszczenie tablic/szyld6w z wlasnym logo - liczba tablic Zamawiajqcego winna wynosii
minimum 1 szt., a wymiary okolo 2x3m. Tablice Zamawiajqcego zawierai bqdq: znak promocyjny
m.st. Warszawy udostqpniony przezZamawiajqcego wrazz uzgodnionq z Zamawiajqcym pisemnq
informacjq o inwestycji bqdqcej przedmiotem Kontraktu. TreSi i wyglqd tablic zostanq
uzgodnione z Tamawiajqcym przed ich umieszczeniem. Tablice umieszczone bqdq przez cafy
okres realizacji niniejszego Kontraktu
44. Wykonawca przygotuje od strony technicznej i bqdzie bral udzial w odbiorach technicznych,
czq6ciowych, kodcowym i ostatecznym przedmiotu umowy.
45. Wykonawca zapewni nadzory techniczne ze strony odpowiednich sluib (m.in. MPW|K itp.),
a tak2e wtaScicieli urzqdzefi obcych kolidujqcych z prowadzonymi robotami, w celu ich
prawidlowej rea lizacji.
46. Wykonawca uzyska decyzjq o pozwoleniu na u2ytkowanie dla zrealizowanego obiektu/rob6t.
47 . Zamawiajqcy stosownie do art.29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcq lub
Podwykonawcq na podstawie umowy o pracq os6b przeznaczonych do realizacji i wykonujqcych
czynnoSci zwiqzane z robotami konstrukcyjnymi, w zakresie: STW|ORB M-13.01.00 Beton
konstrukcyjny, STW|ORB M-20.01.08 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych,
STW|ORB M-20.01. 15 Roboty Rozbi6kowe.
Wymagania dotyczqce zatrudnienia przez Wykonawce oraz jego Podwykonawcy osoby/os6b
wskazanych powy2ej:
Zamawiajqcy, w zwiqzku z art. 29 ust 3a Ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcq

1)

oraz jego Podwykonawcy osoby/os6b wskazanq/ych w opisie przedmiotu zam6wienia w
wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadafi, kt6ra bqdzie uczestniczyla/y przy
wykonaniu uslug zwiqzanych z realizacjq Umowy. Zgodnie zart.22 S l ustawy zdnia26 czerwca
!974 r. - Kodeks pracy, przez nawiqzanie stosunku pracy pracownik zobowiqzuje siq do
wykonywania pracy okreSlonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w
miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcq, a pracodawca

-

do zatrudniania pracownika

za

wynagrodzeniem. Zatrudnienie w ww. warunkach jest zatrudnieniem na podstawie stosunku
pracy, bez wzglqdu na nazwq zawartej przez strony umowy (art. 22511 Kodeksu pracy). Nie jest
dopuszczalne zastqpienie umowy o pracq umowQ cywilnoprawna przy zachowaniu warunk6w

2l

wykonywania pracy okreSlonych w art. art. 22 5 7 Kp (2251'z Kp).
Wymagania wskazane w pkt 1)okre6lajq w szczeg6lno5ci:
a) spos6b dokumentowania zatrudnienia osoby/os6b, o kt6rych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy
Pzp
o6wiadczenie Wykonawcy oraz jego Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osoby/os6b wykonujqcych ww. czynno6ci. O6wiadczenie to powinno
zawierad w szczeg6lnoSci: dokfadne okreSlenie podmiotu skladajqcego oSwiadczenie, datq
zlo2enia o5wiadczenia, wskazanie, 2e objqte wezwaniem czynno6ci wykonujq osoba/osoby

-

zatrudnione na podstawie umowy o prace oraz podpis osoby uprawnionej do zlo2enia
oSwiadczenia w imieniu In2yniera lub Podwykonawcy,
b) uprawnienia Zamawiajqcego w zakresie kontroli spefniania przez Wykonawcq oraz jego
Podwykonawcy wymaga6, o kt6rych mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp, oraz sankcje z
tytulu niespelnienia tych wymagaf - w trakcie realizacji Umowy Zamawiajqcy uprawniony
jest do wykonywania czynno6ci kontrolnych wobec Wykonawcq odnoSnie spelniania przez
Wykonawcq oraz jego Podwykonawcy wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
osoby/os6b wykonujqcych wskazane ww. czynnoSci.
c) Zamawiajqcy uprawniony jest w szczeg6lno6ci do:
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-

2qdania oSwiadczei i dokument6w
dokonywania ich oceny,

w

zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymog6w

i

2qdania wyja6nier{ w przypadku wqtpliwoSci w zakresie potwierdzenia spefniania ww.
wymog6w.
d) rodzaj czynno6ci niezbqdnych do realizacji Umowy, kt6rych dotyczq wymagania zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez WykonawcQ lub PodwykonawcQ os6b wykonujqcych
czynno6ci w trakcie realizacji Umowy - w przypadku uzasadnionych wqtpliwo6ci na 2qdanie
Zamawiajqcego Wykonawca przedstawi umowq/umowy o pracq osoby/os6b zatrudnionych,
tj. kopiq po6wiadczonE za zgodno6i z oryginafem odpowiednio przez Wykonawcq lub
Podwykonawcq umowy/um6w o pracq os6b wykonujqcych w trakcie realizacji Umowy ww.
czynno6ci (wraz z dokumentem regulujqcym zakres obowiqzk6w, je2eli zostal sporzqdzony).
Kopia umowy/um6w powinna zostai zanonimizowana z wyjqtkiem imienia i nazwiska,
dowod6w potwierdzajqcych zgloszenie pracownika przez pracodawcq do ubezpieczeri.
Zgodnie z zapisem art.29 ust. 3a Ustawy Pzp wym6g zatrudnienia na podstawie przepis6w
prawa pracy dotyczy zar6wno Wykonawcq, jak i Podwykonawcq.

-

UWAGA:
CzynnoSciokreSlone w pkt.

1- 2 Wykonawca wykona w ramach wynagrodzenia umownego.
pkt.
3 - 46 Wykonawca wykona w cenie oferty.
Czynno5ci wymienione w
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 zapoznad siq z terenem rob6t i terenami przyleglymi oraz w cenie oferty
ujqi wszystkie koszty niezbqdne do prawidfowego, zgodnego z obowiqzujqcymi przepisami

i

i

wykonania i przekazania do u2ytkowania przedmiotu umowy.

Zalqczniki:

-

kopia pisma Mazowieckiego

Wojew6dzkiego

Konserwatora

Zabytk6w

zna k: WZW. 5L83.2t7 2.20 19.J GO z dnia 20.!2.20!9 r.,
- kopia decyzji Mazowieckiego Wojew6dzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr 60/2019 z dnia
18.01.2019 r.,

- kopia decyzji Mazowieckiego Wojew6dzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr t3O3/20L9
dnia 03.10.2019 r.
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