TOM III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

MZDiM-P.271.11.2019

Poprawa estetyki terenu i pawilonów „na Górce” – w ramach Jeleniogórskiego Budżetu
Obywatelskiego 2019 CZĘŚĆ I
I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie nawierzchni ciągów
pieszych oraz jezdni wraz z przebudową oświetlenia drogowego na terenie pawilonów "NA
GÓRCE" przy ul. Karłowicza 25 i 25a w Jeleniej Górze.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
- roboty rozbiórkowe,
- uzupełnienie podbudowy tłuczniowej,
- wymianę krawężników i obrzeży,
- ułożenie nawierzchni bitumicznej jezdni, miejsc postojowych z kostki betonowej gr. 8 cm,
- ułożenie nawierzchni chodników z kostki betonowej gr. 6 cm wokół pawilonów,
- ustawienie elementów małej architektury,
- wymiana istniejących wpustów deszczowych,
- zasadzenie drzew ozdobnych,
- wykonanie oznakowania.
Lokalizację robót przedstawiono w dokumentacji projektowej.
II.

.
Informacje ogólne:
1.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełen zakres robót, który konieczny jest z punktu
widzenia: dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych (STWiORB), przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej – dla
uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot niniejszego zamówienia.
W przypadku braku wymienienia powyżej jakieś czynności, która jest konieczna do prawidłowego
wykonania zadania podstawą do odbioru będą stosowane przepisy oraz obowiązująca
technologia robót w danym systemie.
Elementy wymienione w pkt. I. stanowią orientacyjne zestawienie robót budowlanych
niezbędnych do wykonania, jedynie w celu określenia skali przedsięwzięcia.

2.

Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe ustalone
w oparciu o dokumentację projektową, STWiORB oraz SIWZ, w tym Opis Przedmiotu
Zamówienia.
Wynagrodzenie ryczałtowe powinno uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia, w szczególności obejmuje koszt:
a) czynności związanych z robotami przygotowawczymi, które Wykonawca musi wykonać
własnym staraniem,
b) urządzenia terenu robót,
c) wykonania robót budowlanych,
d) uporządkowania terenu po wykonaniu robót,
e) właściwego gospodarowania odpadami zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 701 z późn.zm.),
f) sporządzenia 2 egzemplarzy kompletnej dokumentacji odbiorowej, na którą składa się
dokumentacja powykonawcza w tym protokół odbioru, inwentaryzacja geodezyjna, certyfikaty,
atesty dotyczące wybudowanych materiałów oraz zamontowanych urządzeń i wyrobów, wyniki
prób i badań, dokumenty poświadczające sposób zagospodarowania odpadów oraz inne nie
wymienione dokumenty istotne dla prawidłowego procesu zakończenia budowy oraz
użytkowania przedmiotu zamówienia,
g) wszelkie inne niewyszczególnione w SIWZ ani w załącznikach koszty, które będą konieczne
do poniesienia dla prawidłowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania przedmiotu
zamówienia.
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3. Opis przedmiotu zamówienia opracowano zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.). Jednakże w
przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia lub załączona dokumentacja zawiera
przywołania znaków towarowych, patentów, lub pochodzenia urządzeń lub wyrobów należy
uznać, iż wskazaniu temu towarzyszą wyrazu „lub równoważny”.
Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych, których zastosowanie
prowadzić będzie do zakładanego efektu.
Ewentualne przywołane w Tomie III SIWZ, załącznikach oraz STWIOR znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie urządzeń i wyrobów należy traktować jako definicje
standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w
dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.
4. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy PZP ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia lub w załączonej
dokumentacji przedmiot zamówienia opisany został za pomocą norm, aprobat, specyfikacji
technicznych lub systemów odniesienia – Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań
równoważnym opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne
opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego
roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji
Zamawiający wymaga złożenie stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie
wymagań.
5. Wykonawca poniesie koszty zużycia mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu
zamówienia wg ich faktycznego zużycia.
6. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
a) prowadzenia prac w sposób ograniczający niezorganizowaną emisję pyłu do atmosfery;
b) zapewnienia odpowiedniego personelu posiadającego wymagane uprawnienia do
kierowania i/lub wykonywania robót budowlanych lub czynności; w szczególności
Wykonawca zobowiązany jest zapewnienie kierowania robotami budowlanymi przez osobę
posiadającą kwalifikacje, o których mowa w art. 37 c. ustawy o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.2187).
7. Zamawiający będzie wymagał załączenia do protokołu odbioru robót dokumentów
potwierdzających prawidłowe zagospodarowanie, powstałych podczas realizacji
inwestycji, odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst
jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm).
8. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób:
1) Zamawiający wymaga aby czynności bezpośrednio związane z realizacją robót
budowlanych, w szczególności związane z wykonywaniem:
a) robót przygotowawczych i rozbiórkowych,
b) robót ziemnych,
c) robót instalacyjnych,
d) warstw konstrukcyjnych ,
e) prac związanych z uporządkowaniem terenu po zakończeniu prac,
były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę (Podwykonawcę i dalszego
podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.), ile nie są
wykonywane przez dane osoby osobiście w ramach prowadzonej przez nie działalności
gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG. Wymóg ten nie dotyczy osób kierujących
budową, wykonujących usługi geodezyjne, usługi transportowe i sprzętowe.
2) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia, w terminie 10 dni licząc od daty przekazania
terenu budowy, oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie na umowę o pracę osób
wykonujących ww. czynności, zawierającego w szczególności wykaz osób zatrudnionych
na podstawie umowy o pracę przy realizacji niniejszego zamówienia.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do stosownie zanonimizowanej dokumentacji
potwierdzającej zatrudnienie wykazanych osób (zanonimizowanych np.: umowy o pracę,
dowodów odprowadzenia składek ZUS itp.). Wykonawca zobowiązany jest umożliwić
Zamawiającemu wgląd do wspomnianej dokumentacji w ciągu 3 dni roboczych od
zgłoszenia przez Zamawiającego stosownego wniosku.
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4) W przypadku nieudostępnienia dokumentacji w wyznaczonym terminie Zamawiający
uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości ustawowego
minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu stwierdzenia
niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia licząc za każdy stwierdzony
przypadek.
Załącznik:
- dokumentacja techniczna
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