
 
 

                                                                                                                           Załącznik Nr 1 do SWZ 

 

Zakres zadania obejmuje: Roboty odtworzeniowe. 
 

1. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  
 

a) Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót i jakość ich wykonania były na 
wysokim poziomie. Zamawiający będzie kontrolował w tym zakresie działania 
Wykonawcy. 

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją 
techniczną, obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na 
warunkach określonych umową.  

c) Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robot.  

d) Jakiegokolwiek błędy spowodowane przez Wykonawcę zostaną poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt.  

e)  Prace wykonywane będą etapowo. 
f)  Realizacja zamówienia sukcesywnie, na podstawie pisemnego (e-mail) wezwania 

do wykonania usługi. Termin wykonania zamówienia do 2 dni od pisemnego 
zgłoszenia.  

g) Po wykonaniu określonego etapu Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do 
Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie realizacji dalszych etapów prac.  

h) Roboty odtworzeniowe  nawierzchni powinny być wykonywane wyłącznie przez 
Wykonawcę posiadającego odpowiednie doświadczenie do prowadzenia takich 
prac i posiadającego wykwalifikowaną załogę.   

i) Całkowite rozliczenie zamówienia nastąpi po wykonaniu robót na podstawie cen 
jednostkowych przedstawionych w przedmiarze Załącznik nr 2 do SWZ.  

j) Planowany termin realizacji zamówienia ………………………………. 
 

2. Wytyczne prowadzenia robót budowlanych 
 

a) Przetarg obejmuje: roboty odtworzeniowe terenu. 
b) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu wykonywanych prac przed 

dostępem osób niepowołanych jak również prowadzić roboty w sposób 
nieutrudniający korzystania ze swoich praw przez osoby trzecie. Zabezpieczenie 
terenu robót musi być zgodnie z przepisami BHP.  

c) Odtworzenie nawierzchni chodników i zieleni w standardzie nie gorszym niż ich 
obecna konstrukcja 

• Materiały muszą posiadać odpowiednie dopuszczenia i aprobaty, 
• Odtworzona nawierzchnia musi być odebrana przez właścicieli terenu, 
• Nawierzchnia na całej długości rurociągów powinna być odtworzona zgodnie 

z projektem technicznym i stanem istniejącym, 
• Nawierzchnie brukowane powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 

zasadami techniki. Roboty te będą podlegały odbiorowi przez właściciela  lub 
zarządcę terenu. 

• Wykonawca zobowiązany jest również odtworzyć nawierzchnie które zostały 
przez niego uszkodzone; 

• Zieleń: 
− trawniki odbudować zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej, 



 
 

− trawniki należy odtworzyć również w miejscach składowania 
materiałów postoju i przejazdu sprzętu, ustawiania ogrodzeń i innych 
elementów związanych z budową, 

• Odbiór odtworzonej nawierzchni: 
− zakres i kompletność wykonania tych robót będzie potwierdzona 

odbiorem przez Zamawiającego i Właściciela terenu, 
 

3. Uwagi: 
a) Po wykonaniu danego etapu prac Wykonawca powiadomi Kierownika Budowy o 

zakończeniu robót i ustali z nim termin odbioru robót. W odbiorach muszą 
uczestniczyć przedstawiciele Wykonawcy i Inwestora, a czynności odbiorowe 
muszą zostać udokumentowane. Czynności odbiorowe muszą być przeprowadzone 
w czasie umożliwiającym przeprowadzenie ewentualnych poprawek bez 
wstrzymywania ogólnego postępu robót. 
W celu dokonania odbioru etapu prac (podpisanie protokołu odbiorowego) 
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić podpisane oświadczenia od właścicieli 
nieruchomości przez które przechodził dany odcinek sieci, że nie wnoszą 
zastrzeżeń do wykonanych na ich terenie prac odtworzeniowych. 

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie z Prawem 
Budowlanym, przepisami BHP oraz obowiązującymi normami. Wykonawca 
koordynuje i nadzoruje prace wykonywane przez swoich pracowników i ponosi za 
nich odpowiedzialność. 

c) Wykonawcy nie wolno samodzielnie dokonywać żadnych prac dodatkowych. 
 Wszystkie prace muszą być uzgodnione z Kierownikiem Budowy. 
d) W przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych Wykonawca przed 

kontynuowaniem prac musi zgłosić problemy Kierownikowi Budowy w celu 
uzgodnienia sposobu wykonania prac dodatkowych i zasad płatności. 

e) Należy nie dopuszczać do zanieczyszczania dróg i alejek. 
f) Wykonawca stosować się będzie do założeń Projektu Tymczasowej Organizacji 

Ruchu na czas realizowanej inwestycji. 

g) Energia elektryczna w zakresie Wykonawcy. 
h) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania ustawy Prawo Ochrony 

Środowiska i Prawo o Odpadach. 

• Wywóz i utylizacja odpadów wytworzonych przez Wykonawcę jest po jego 
stronie. 

• Wykonawca musi posiadać pozwolenie na wytwarzanie i wywóz odpadów. 
 

4. Gwarancja: 
a) Na roboty ziemne i odtworzeniowe Wykonawca udzieli gwarancji dobrego 

wykonania, jednak nie krótszej niż 5 lat. 
b) W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę spowodowanych przez niego 

usterek, potrzebne naprawy przeprowadzone zostaną na jego koszt. 
c) Jeżeli w wyniku działań Wykonawcy powstały jakiekolwiek szkody, które nie są 

możliwe do naprawienia, Wykonawca wypłaci (w terminie 1m-ca) właścicielowi 
odszkodowanie ustalone na podstawie opinii rzeczoznawcy majątkowego. Koszty 
sporządzenia opinii ponosi Wykonawca. 

 


