OPIS PRZEDMIOTU ZAM6WIENIA

przedmiotem zam6wienia jest wykonanie rob6t budowlanych zwiqzanych z rozbudowq drogi
powiatowej - al. Armii Ludowej w zakresie wiadukt6w drogowych w rejonie parku Agrykola wraz z
przebudowq sieci uzbrojenia terenu w ramach zadania inwestycyinego pn. Rozbudowa wiadukt6w
w ciqgu Trasy tazienkowskiej przy Agrykoli wraz z zagospodarowaniem teren6w, w tym: Etap | rozbudowa wiadukt6w.

l.

Opis inwestycji

1.

Teren inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w m.st. Warszawa, na terenie Dzielnicy 5r6dmie6cie.

2. Zakres przedmiotu zam6wienia

Zam6wienie obejmuje wykonanie rob6t budowlanych, na kt6re skladai sig bqdE roboty/bran2e:
roboty drogowe
roboty mostowe
zielefi

3.
4.

roboty sanitarne
roboty elektryczne
roboty teletechniczne
roboty rozbiorkowe
organizacja ruchu (czasowa i stala)
Dokfadny zakres zam6wienia okreSla dokumentacja projektowa opracowana przez firmq Promost
Consulting Sp. z o.o. Sp.k., ul. Jana Niemierskiego 4,35-307 Rzesz6w'
Inwestycja realizowana bqdzie na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacjq inwestycji
drogowej. W dniu 2O.O4.2O20 r. ZMID wystApil do Prezydenta m.st. Warszawy z wnioskiem
o wydanie ww. decyzji. Przewidywany termin otrzymania ww. decyzji lV kw. 2O2O r.

5. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastqpi

6.

7.

w ciqgu 30 dni od daty dorqczenia

Zamawiajqcemu o6wiadczenia kierownika budowy o przyjqciu obowiqzku kierowania budowq'
Wykonawca dokona aktualizacji wszelkich uzgodnie6, zatwierdze6 (w tym zatwierdzenia projektu
stafej organizacji ruchu) i opinii, kt6rych termin wa2no5ci uplynql oraz aktualizacji wszelkich
uzgodnie6, zatwierdzef i opinii wygasajqcych w trakcie trwania Umowy o ile zachodzi taka
potrzeba, a kt6re sq niezbqdne do realizacji przedmiotu zam6wienia. Wykonawca uwzglqdni

obowiqzujqce przepisy prawa, normy i wytyczne.
Zamawiajqcy dopuszcza zmianq technologii wykonania obiekt6w pod warunkiem: Wykonawca
sporzqdzi dokumentacjq zamiennq (rysunki, STW|ORB) uzyska dla niej pisemnq akceptacjq
Projektanta wrazz oSwiadczeniem o nieistotno6ci zmian w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.
Ostatecznq decyzjq o wdroieniu rozwiqzania zamiennego podejmie Zamawiajqcy.
Nie jest dopuszczalne skfadanie ofert czq5ciowych.

i

8.
9. Je2eli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t
wskazywalaby w odniesieniu do niekt6rych material6w i urzqdzei znaki towarowe lub

pochodzenie Zamawiajqcy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 styczna 2OO4 r. Prawo
zam6wiefi publicznych, dopuszcza zastosowanie produkt6w r6wnowa2nych. Wszelkie produkty
pochodzqce od konkretnych producent6w, okreSlajq minimalne parametry jako5ciowe i cechy
u2ytkowe, jakim muszq odpowiadai, aby spelnii wymagania stawiane przez Zamawiajqcego
i stanowiq wylqcznie wzorzec jako6ciowy przedmiotu zam6wienia.
10. Czas realizacji przedmiotu umowy - 29 miesiqcy od dnia podpisania umowy.
10.1 Okresy realizacji przedmiotu umowy.
Realizacja przedmiotu umowy rozpoczyna siq w dniu podpisania umowy iobejmuje nastQpujqce
okresy:
- okres przed rozpoczqciem rob6t, kt6ry rozpoczyna siq od daty podpisania umowy,
- okres realizacji rob6t, kt6ry liczony jest poczqwszy od dnia nastqpnego po zakoficzeniu okresu
przed rozpoczqciem rob6t,

okres po zakoficzeniu rob6t, kt6ry liczony jest poczAwszy od dnia nastqpnego po dniu
zakoficzeniu rob6t.

-

10.2 Okres przed rozpoczqciem rob6t
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-

2 miesiqce od dnia podpisania umowy.

10.3 Okres realizacji rob6t

-

25 miesiqcy.

10.4Okres po zakoriczeniu rob6t - 2 miesiqce .
11. Zamawiajqcy przewiduje mo2liwo56 udzielenia zam6wie6, o kt6rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6
ustawy zdnia29 stycznia 2OO4r. Prawo zam6wieri publicznych, polegajqcych na powt6rzeniu
podobnych uslug lub rob6t budowlanych zgodnych z przedmiotem zam6wienia podstawowego,
m.in. w zakresie:

o
o
o
o
o
o
.

rob6t
rob6t
rob6t
rob6t

branZy drogowej,
branZy sanitarnej,
bran2y elektroenergetycznej,
branzy teletechnicznej,
pzebudowy mostowej,
zieleni,
organizacji ruchu.

Zam6wienie 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 uwarunkowafi majqcych wplyw na realizacjq przedmiotu
zam6wienia. Udzielone zam6wienie bqdzie realizowane na zasadach umowy podstawowej.

ll.

A. Wymagania iwarunki realizacji:

1.

Nadz6r inwestorski nad realizacjq rob6t budowlanych bqdzie sprawowany przez Iniyniera
wskazanego przez ZMID.

2.

3.

W ramach etapu ll inwestycji Tarzqd Miejskich Inwestycji Drogowych zamierza zrealizowai
budowq terenu wielofunkcyjnego pod wiaduktami. Zakres ww. rob6t przedstawia koncepcja
programowa opracowana przez firmq LubCom Sp. z o.o. (w zalqczeniu).
Faktury za realizacjq budowy Wykonawca bqdzie wystawial na Nabywca: Miasto Stoleczne
Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, Odbiorca: Zarzqd Miejskich Inwestycji
Drogowych, ul. Sokratesa 15, 0L-909 Warszawa.

Wykonawca zobowiqzany jest do:
1. Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjq projektowq, Specyfikacjq Technicznq
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa,
decyzjami, opi n iam i, uzgodn ieniam i i zatwierdzen ia m i.
2. 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. Jeieli usuniqcie takiej
kolizji wymaga sporzqdzenia dodatkowej dokumentacji projektowej i/lub dokonania uzgodniefi,
to jest to obowiqzkiem Wykonawcy.
3. W przypadku stwierdzenia wystEpienia zabytk6w archeologicznych objqcia rob6t budowlanych
badaniami archeologicznymi w trybie tzw. nadzoru archeologicznego (zgodnie z pismem Biura
Stolecznego Konserwatora Zabytk6w z dnia 07.O2.2O2O r. - kopia w zalqczeniu).
4. Zabezpieczenia na czas prowadzonych rob6t budowlanych kamienia pamiqci Stanislawa
Sedf aczka zlokalizowanego na dziafce nr ew. 'J,/2 z obrqbu 5-06-10.
5. Dokonania wizji lokalnej terenu budowy oraz protokolarnego przejqcia terenu budowy.

6.

Koordynowania rob6t budowlanych z innymi robotami budowlanymi znajdujqcymi siq
w rejonie inwestycji lub bezpo5rednio z niq sqsiadujqcych.
7. Zapoznania siq z monitoringiem kanal6w og6lnosplawnych w ul. My6liwieckiej/ ul. Rozbrat
i ul. tazienkowskiej oraz kanalu og6lnosplawnego a 0,40 m zlokalizowanego pod wiaduktem
Trasy tazienkowskiej wykonanym przezZaklad Sieci Kanalizacyjnej Miejskiego Przedsiqbiorstwa
Wodociqg6w i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. (materiafy z monitoringu w zalqczeniu).
8. Prowadzenia rob6t budowlanych w taki spos6b, aby nie pogorszyi stanu technicznego
kanal6w wymienionych w pkt 7.
9. Zlecenia Zakladowi Sieci Kanalizacyjnej Miejskiego Przedsiqbiorstwa Wodociqg6w i Kanalizacji
w m.st. Warszawie S.A. wykonania powt6rnego monitoringu kanaf6w o96lnosplawnych
w ul. MySliwieckiej/ ul. Rozbrat i ul. tazienkowskiej oraz kanalu og6lnosplawnego s 0,40 m
zlokalizowanego pod wiaduktem Trasy tazienkowskiej po zakoficzeniu rob6t budowlanych.
10. Zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwy2szej starannoSci i uwzglqdnieniem
specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia.

tL.

Zorganizowa nia
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za

plecza budowy.

12. pozyskania terenu na potrzeby lokalizacji zaplecza budowy i urzqdzef zaplecza budowy w sytuacji
gdy Wykonawca chce je zlokalizowai poza Terenem Budowy wraz z doprowadzeniem
potrzebnych medi6w oraz demontaiu urzqdzei zaplecza budowy po zakofczeniu budowy
i doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
13. Zainstalowania dla potrzeb budowy energii i wody, wraz z odprowadzeniem Sciek6w oraz
ponoszenia koszt6w ich zu2ycia w okresie realizacji rob6t.
14. Wykonawca do wykonywania prac winien zastosowai sprzqt, kt6ry nie spowoduje halasu
iwibracji ponad dopuszczalne normy. Czas pracy maszyn na tzw. ,,jafowym biegu" naleiy
ograniczyi do niezbqdnego minimum. Badanie zgodnoSci hala$liwoici wykorzystywanego sprzetu
z wielko5ciami normowymi le2y po stronie Wykonawcy.
15. Zastosowania Srodk6w organizacyjnych i technicznych w celu ochrony Srodowiska gruntowo wodnego przed zanieczyszczeniami ropopochodnymipochodzqcymiod pracujqcych maszyn'
16. Dbania o bezpieczefistwo i porzqdek na terenie budowy.
77. Dokonywania wszelkich niezbqdnych uzgodnieri zwiqzanych zrealizaciqprzedmiotu zam6wienia.
18. Zapoznania siq z odpowiednim wyprzedzeniem z polo2eniem terenu budowy, jego dostqpnoSciq
i innymi istotnymi szczeg6fami dla wykonania rob6t. Dotyczy to w szczeg6lnoSci obecno3ci
wszelkiej infrastruktury technicznej znajdujqcej siq w obszarze dzialania Wykonawcy, kt6re to
informacje nale2y uzyskai we wfa6ciwych urzqdach i od gestor6w sieci.
19. Zorganizowania i zabezpieczenia terenu budowy oraz zapewnienia statych warunk6w widoczno6ci
w dzied i w nocy tych element6w oznakowania, kt6re sE niezbqdne ze wzglqd6w bezpieczefistwa'
20. Wykonawca ponosi wszelkq odpowiedzialnoii i zobowiqzany jest do likwidacji wszelkich szk6d
wyrzqdzonych osobom trzecim na terenie budowy i na terenie bezpo6rednio do niego
przyleglym, na skutek wlasnej dzialalnoSci lub swoich podwykonawc6w, w stopniu calkowicie
zwalniajqcym od tej odpowiedzialno5ci ZamawiajEcego.
21. Zapewnienia stafego utrzymania porzqdku i czystoSci wewnEtrz i bezpo5rednio na zewnAtrz
terenu budowy oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzeri i obiekt6w tymczasowych budowy.
22. Wykonania wszelkich czynno6ci 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 oddzialywania budowy.
23. Pielqgnacji wykonanej zieleni. Okres pielqgnacji dla nowo zalo2onej zieleni wynosi 36 miesiqcy,
liczony od odbioru koficowego. Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajqcym harmonogram
okreSlajqcy terminy, zakres oraz ilo66 czynnoici pielqgnacyjnych.
24. Wszelkie prace ziemne nale2y prowadzii w spos6b zapewniajqcy ochronq znak6w osnowy
geodezyjnej zgodnie z art. L5 ust. 1 ustawy z dnia L7 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tekst jednolity Dz. U. z 2OL6 r. poz. 1629).
25. Zgloszenia do wfa5ciwego Geodety w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia kolidujqcych punkt6w
osnowy geodezyjnej, a nastqpnie odtworzenie tych punkt6w w terenie,
26. Zgodnie z pismem Zarzqdu Dr6g Miejskich znak: ZDM-UlE-ZE.O7t7.52.2017.ABR (2.ABR.UD-ZDMUIE-ZE)z dnia 03.02.2Ot7 r. nale2y:
- wykonai inwentaryzacje geodezyjnq, przedstawiajqcq przebieg pasa drogowego/pas6w
drogowych, z podziafem na poszczeg6lne kategorie d169 wraz z wykazem dziafek
ewidencyjnych, pokrywajqcym siq z przebiegiem odpowiedniej ulicy (dziafki ewidencyjne
powinny byi przypisane do jednej ulicy),
- wykonai stabilizacjq punkt6w charakterystycznych pasa drogowego tj. punkt6w granicznych na
zafamaniu dzialek ewidencyjnych, pokrywajqcych siq z granicq pasa drogowego, a na odcinkach
prostych dodatkowo co L50 - 200 m (z zachowaniem wizury),
- wykonai aktualizacjq u2ytk6w drogowych w granicach prowadzonych rob6t. Ponadto nale2y
rozwaiy( moiliwoSi wprowadzenia stabilizacji slupk6w okre5lajqcych przebieg pasa
drogowego.
27. Wyregulowania wszelkich urzqdzert wystqpujqcych w granicach rob6t, do projektowanego
poziomu drogi, przed wykonaniem nawierzchni.
28. Zabezpieczenie sqsiednich obiekt6w i urzqdzed na czas prowadzenia rob6t oraz zapewnienia
dojazdu i dostqpu do wszystkich posesji przez caly czas trwania rob6t.
29. Wywiezienia i utylizacji po rozbi6rkach budowlanych ziemi, ewentualnych odpad6w gabarytowych,
betonowych, stalowych i innych.

30. Wykonania dokumentacji powykonawczej. Dokumentacja powykonawcza powinna zostai
sporzqdzona w wersji papierowej - 4 egz. oraz w wersji elektronicznej na ptycie DVD - 4 egz. Wersja
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elektroniczna dokumentacji powinna zawierai: powykonawczq dokumentacjq projektowq, rysunki
izmiany projektowe zapisane w plikach *.dwx i *.pdf, kopie pozostatych dokument6w zapisane
w plikach *.pdf, *.docx lub *.xmlx.

31. Pzekazania do Zamawiajqcego dokumentacji powykonawczej (wg standardu wymaganego pnez innogy Stoen
Opentor Sp. z o.o.) dotyczqcej pzebudowywanych/ budowanych kabli energetycznych, zaakceptowanej pzez
innogy Stoen Operator Sp. zo.o.

32. Po zakoiczeniu rob6t, uporzqdkowania terenu budowy wrazz demonta2em urzqdzeri i obiekt6w
tymczasowych.

33. Opracowania projekt6w czasowej organizacji ruchu na czas budowy wraz z jej zatwierdzeniem
w Biurze Polityki MobilnoSci i Transportu m.st. Warszawy. Na podstawie ww. projekt6w
wdro2enie i utrzymanie tymczasowych organizacji ruchu na czas realizacji rob6t. Czasowa
organizacja ruchu powinna w szczeg6lno5ci zapewniai mieszkafcom/u2ytkownikom i sfu2bom
miejskim dojazd do posesji przylegfych do terenu budowy lub posesji do kt6rych dojazd jest
mo2liwy wylqcznie z dr6g objqtych czasowE organizacjq ruchu.
34. Wykonania niezbqdnych rusztowari oraz ich rozbi6rkq po wykonaniu rob6t.
35. Dokonywania wylqczei iwlqczeri budowanych i przebudowywanych sieci do sieci istniejqcych.
35. Utrzymania terenu budowy i dr6g dojazdowych w nale2ytym stanie technicznym i bie2qce
usuwania zbqdnych material6w, odpad6w, 6mieci.
37. Zimowego utrzymania terenu budowy oraz obszaru 5m poza jego granicq, polegajqcego
w szczeg6lnoSci na bie2qcym usuwaniu zalegajqcego Sciegu, usuwaniu oblodzenia w spos6b
zapewniajqcy bezpieczny ruch pojazd6w samochodowych, rowerzyst6w oraz pieszych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno6d z tytulu niedopelnienia tych obowiqzk6w w stopniu
cafkowicie zwalniajqcym od tej odpowiedzialnoSci Zamawiajqcego.
38. Zabezpieczenia istniejqcej zieleni w sqsiedztwie prowadzonych rob6t i dbaloSci o przestrzeganie
przepis6w dotyczqcych ochrony Srodowiska. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoSi za naruszenie
przepis6w dotyczqcych ochrony Srodowiska na terenie budowy i na terenie przyleglym w stopniu
calkowicie zwalniajqcym od tej odpowiedzialnoici Zamawiajqcego.
39. Uiywania material6w i wyrob6w posiadajqcych aprobaty techniczne, Swiadectwo dopuszczenia
do stosowania, atesty itp. oraz udokumentowane lrodlo pochodzenia i zaakceptowanych przez

^

In2yniera.
40. Zamawiajqcy dopuszcza ewentualnq koniecznoSi zastosowania zimowej przerwy technologicznej.
KoniecznoSi jej zastosowania powinna zostai potwierdzona odpowiednim wpisem w dzienniku

budowy, dokonanym przez ln2yniera. Zamawiajqcy nie bqdzie ponosil 2adnych koszt6w
zwiqzanych z zabezpieczeniem budowy na czas przerw w realizacji rob6t.
4L. Zagospodarowania material6w pochodzqcych z rozbi6rki zgodnie z ustawE z dnia 14 grudnia
2OL2 r. o odpadach.

Materialy drogowe pochodzqce z rozbi6rki, takie jak krawq2niki kamienne, kostka kamienna,
kostka brukowa, bruk - kamief polny, Wykonawca przetransportuje oraz zloLy w miejscach
wskaza nych przez Zarzqd drogi:
kostka kamienna i kostka brukowa - w magazynie Zarzqdu Dr6g Miejskich, przy
ul. Goldapskiej,

krawq2niki kamienne
ul. Noteckiej.

i bruk (kamief

Ww materialy powinny zostai

polny)

-

w

magazynie Zarzqdu Dr6g Miejskich, przy

oczyszczone oraz posortowane,
kamienna ulo2ona dodatkowo na paletach.

a kostka betonowa, brukowa,

Szczeg6fy transportu material6w drogowych Wykonawca ustali

z

Wydzialem Dr6g ZDM
natomiast transport material6w metalowych (np. elementy o6wietlenia i sygnalizacji)
z Wydzialem Sygnalizacji i Oiwietlenia ZDM.
Destrukt asfaltowy Wykonawca zutylizuje.

Wykonawca powinien posiadai park maszynowy umo2liwiajqcy rozladowanie material6w
w magazynach Zarzqdu drogi.
Inne materiaty rozbi6rkowe, w tym pochodzEce z przebudowy urzqdzei kolizyjnych Wykonawca
przetransportuje oraz zloiy w miejscach wskazanych przez wlaScicieli (u2ytkownik6w) medi6w
- maksymalna odlegtoSi transportu: 20 km.
Wykonawca zawrze w swoich cenach wszelkie koszty zwiqzane ze skfadowaniem, recyklingiem
oraz utylizacjq wszelkich material6w z rozbi6rek i odpad6w, a tak2e zobowiqzany jest do
M.St wew 492

.-\

przekazania Zamawiajqcemu,
z

w operacie kolaudacyjnym wszystkich niezbqdnych protokof6w

tym zwiqzanych.

42. Uczestniczenia w procesie przejmowania nieruchomoSci prowadzonego na podstawie decyzji
o zezwoleniu na realizacjq inwestycji drogowej. W przypadku przejmowania nieruchomoSci
w trybie egzekucyjnym Wykonawca zapewni Srodki (ludzie, sprzet, transport) potrzebne do
faktycznego zajqcia terenu i transportu do miejsca nie kolidujqcego z realizacjq zadania,
wskazanego przez wlaSciciela lub Zamawiajqcego. Maksymalna odlegto66 transportu: 20 km'
43. Usuniqcia istniejqcych reklam i innych urzqdze1/obiekt6w kolidujqcych z prowadzonymi
robotami (lub ich przeniesienie w miejsce nie kolidujqce z prowadzonymi robotami
budowlanymi - maksymalna odlegfo6i transportu: 20 km), jeieli zajdzie taka koniecznoSi.
44. Demonta2u licznik6w

w rozbieranych

obiektach

i

przekazania ich odpowiednim sfu2bom

miejskim.

45. Uzyskania niezbqdnych pozwolef i poniesienia wszelkich koszt6w niezbqdnych dla wejScia
w teren, w celu prowadzenia rob6t.
46. Wycinki drzew i krzew6w kolidujqcych z inwestycjq. Material pochodzqcy z wycinki nie jest
wlasno$ciq Wykonawcy. W przypadku wystqpowania gatunk6w chronionych, dla kt6rych te
drzewa lub krzewy stanowiq siedliska lub sq miejscem rozrodu, wychowu mlodych, odpoczynku
migracji lub 2erowania, wycinka drzew i krzew6w mo2liwa bqdzie po uzyskaniu opinii specjalisty
z zakresu ochrony Srodowiska i ewentualnym uzyskaniu odstqpstwa od zakaz6w. Koszt pracy
specjalist6w oraz opracowania dokumentacji niezbqdnej do uzyskania ewentualnego
odstqpstwa poniesie Wykonawca.

47.Przed przystqpieniem do rob6t wykonawca sporzqdzi inwentaryzacjq przyleglych do terenu
budowy obiekt6w i infrastruktury. W przypadku ewentualnych uszkodzed w wyniku przejazd6w
pojazd6w budowy, pracy sprzetu budowlanego czy z powodu innych przYczyn powstafych
w zwiqzku z wykonywanym przez Wykonawcq robotami, Wykonawca naprawi uszkodzone
elementy we wlasnym zakresie i na sw6j koszt.

48. Wykonawca

na wlasny koszt wykona monitoring ulo2onych przewod6w

wodociqgowych

i kanalizacyjnych przed wlqczeniem ich do sieciwodociqgowej i kanalizacyjnej.
49. Uwzglqdnienia koszt6w odwadniania wykop6w zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami prawa,
w szczeg6lnoSci przepisami z zakresu prawa wodnego w cenie oferty.

50. Wykonawca zapewni miejsce zrzutu wody z dezynfekcji, plukania lub pr6b ci6nieniowych
wodociqg6w lub kanalizacji oraz z odwodnienia wykop6w, wfasnym kosztem i staraniem, zgodnie
z obowiqzujqcymi przepisami, w spos6b nie zagra2ajqcy bezpieczefistwu publicznemu.
51. 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
nastqpujqce czynno6ci, tj.:
- roboty mostowe w zakresie STW|ORB:

o
r
o
o

- Fundamentowanie - roboty ziemne
M-11.02.00 - Fundamentowanie - pale wiercone formowane
M-11.03.06 - Pr6bne fundamentowanie pali

M-11.01.00

M-2L.2O.03

- tawy

w gruntu

fundamentowe z zabezpieczeniem wykopu

- roboty sanitarne w zakresie STW|ORB:

o
52.

D-01.03.05.00

-

Przebudowa sieci wodociqgowej

Na iqdanie Zamawiajqcego Wykonawca zapewni, przygotuje i udostqpniteren na zlokalizowanie
zapfecza ln2yniera/Tamawiajqcego. Maksymalna powierzchnia terenu potrzebna pod zaplecze

ln2yniera/Zamawiajqcego wyniesie 150m2. Czas ewentualnego udostqpnienia

zapfecze ln2yniera/Tamawiajqcego obejmuje okres
Kodcowego.

terenu

od rozpoczqcia Rob6t do

pod

Odbioru

53. Wykonawca zobowiqzany jest do przerwania rob6t na 2qdanie Zamawiajqcego onz
zabezpieczenia wykonywanych rob6t przed ich zniszczeniem.
54. Wykonawca usunie wszelkie wady ujawnione w trakcie odbioru koicowego przedmiotu Umowy
oraz w okresie rqkojmi.
55. W okresie rqkojmi Wykonawca umo2liwi realizacjq etapu ll inwestycji tj. prowadzenie rob6t
budowlanych zwiqzanych z budowq terenu wielofunkcyjnego pod wiaduktami wybranemu przez
Miasto Stofeczne Warszawa podmiotowi oraz o ile bqdzie to konieczne, bqdzie opiniowal
M St wew.492

technologiq prowadzenia rob6t budowlanych oraz na 2qdanie Zamawiajqcego bqdzie uczestniczyl
w radach technicznych, radach budowy oraz innych spotkaniach organizowanych przez Miasto
Stoleczne Warszawa dotyczqcych przedmiotowych prac.
56.

Wykonawca umie5ci w powszechnie dostepnym i widocznym dla os6b trzecich miejscu, przy
ciqgach komunikacyjnych na ogrodzeniu Terenu Budowy lub w innym widocznym miejscu
w bezpo5rednim otoczeniu Terenu Budowy, tablic informacyjnych / tablicy informacyjnej
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 L szt., a wymiary okolo 2x3m. Tablice Zamawiajqcego zawierai bqdq: znak promocyjny
m.st. Warszawy udostqpniony przezZamawiajqcego wraz z uzgodnionq z Zamawiajqcym pisemnq
informacjq o inwestycji bqdqcej przedmiotem Kontraktu. TreSi i wyglqd tablic zostanq
uzgodnione z Zamawiajqcym przed ich umieszczeniem. Tablice umieszczone bqdq przez caly
okres realizacji niniejszego Kontraktu

57.

Wykonawca przygotuje od strony technicznej i bqdzie bral udziaf w odbiorach technicznych,
kodcowym i ostatecznym przedmiotu zam6wienia.
Wykonawca zapewnieni nadzory techniczne ze strony odpowiednich slu2b (m.in. MPWiK, Innogy,
Orange, Netia, itp.), a tak2e wla5cicieli urzqdzef obcych, kolidujqcych z prowadzonymi robotami
w celu ich prawidlowej realizacji.

58.

UWAGA:

Czynno5ciokre5lone w pkt. 1-2 Wykonawca wykona w ramach wynagrodzenia umownego.
Czynno5ci wymienione w pkt. 3-58 wykonawca wykona w cenie oferty.
Pozostale wymagania i warunki dotyczqce zakresu i realizacji przedmiotu umowy okreSlajq materiafy
przetargowe/ dokumentacja projektowa wraz ze Szczeg6lowymi Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i Specyfikacjq lstotnych Warunk6w Zam6wienia.
Wykonawca ma obowiqzek zapoznai siQ z terenem rob6t iterenami przylegfymi oraz w cenie oferty
ujqi wszystkie koszty niezbqdne do prawidlowego, zgodnego z obowiqzujqcymi przepisami

wykonania i przekazania do u2ytkowania przedmiotu umowy.

Zafqczniki:
Koncepcja programowa budowy terenu wielofunkcyjnego.

1.
2.

3.

Kserokopia pisma Biura Stolecznego Konserwatora Zabytk6w znak KZ-NK-AU.4!2O.5.2020.AWY z dnia
07.02.2020 r.

Materialy z monitoringu sieci wodociqgowej.
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