1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej
pn.: „Przebudowie fragmentu garażu podziemnego przy ul. Zwycięskiej 18F we Wrocławiu zgodnie z
projektem Architektoniczno- Budowlanym wykonanym przez 3DARCHITEKCI z wizją Jakuba
Krzysztofika. na którą Inwestor uzyskał prawomocną decyzję – Pozwolenie na Budowę 4538/2017 z
dnia 16.08.2017 r.

2. ZAKRES ZAMÓWIENIA

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót:
a) branży ogólnobudowlanej
b) organizację , utrzymanie i likwidację zaplecza budowy;

3. PODSTAWA WYKONANIA ZAMÓWIENIA
a)

Projekt budowlany na przebudowę fragmentu garażu opracowany przez Pracownia.
32DARCHITEKCI
b) Decyzja Prezydenta Wrocławia - Pozwolenie na Budowę 4538/2017 z dnia 16.08.2017 r. ;

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy zrealizować w terminie 1 miesiąca od podpisania umowy.

5. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY

5.1. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działce 1/90 AM-12 obręb Partynice będącej własnością
AMWInvest ;dojazd odbywa się od ul. Zwycięskiej .
5.2. Wykonawca przed rozpoczęciem robót powinien zapoznać się z treścią kompletnej dokumentacji a także z
dokumentacją archiwalną dotyczącą przedmiotowych obiektów.
5.3. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowanego, wszelkimi aktami
prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia , przepisami techniczno – budowlanymi , obowiązującymi
normami wytycznymi oraz zasadami wiedzy budowlanej, przepisami BHP .
5.4. Wszystkie roboty należy prowadzić pod stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia zawodowe, przy zachowaniu obowiązujących przepisów BHP zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.
5.5. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej budowy łącznie z inwentaryzacją
powykonawczą wszystkich robót.
5.6. Wykonawca we własnym zakresie wskaże lokalizację zaplecza budowy (po uzgodnieniu z Zamawiającym);
5.7. Wykonawca we własnym zakresie urządzi i zabezpieczy teren budowy i zaplecze budowy ;
5.8. Wykonawca po zakończeniu robót przywróci do stanu pierwotnego teren na którym zlokalizowane było
zaplecze budowy;
5.9. Wykonawca oznakuje teren budowy i umieści tablicę informacyjną ;
5.10. Wykonawca sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz.1126 ze zm.) oraz wymaganiami Prawa
budowlanego.

5.11. Wykonawca poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia które powstały w
trakcie prowadzenia robót;
5.12. Przebudowywany garaż jest i w trakcie wykonywanych robót będzie użytkowany. Wykonawca musi tak
zorganizować prace aby nie utrudniać najemcom korzystania z garażu;
5.13. Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia prac , w
tym odpadów niebezpiecznych . Na wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach. Klasyfikacji odpadów należy dokonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z
dnia 9 grudnia 21041 r w sprawie katalogu odpadów.
5.14. Przy realizacji niniejszego zamówienia odpadami są materiały pochodzące z robót rozbiórkowych i robót
ziemnych.
5.15. Przedsiębiorcy, niebędący wytwórcą odpadów powstających w wyniku realizacji przedmiotu umowy , którzy
będą transportować odpady zobowiązani są do posiadania wpisu do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b
ustawy o odpadach lub zezwolenia na transport odpadów;
5.16. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia we własnym zakresie ( przed przystąpieniem do robót
budowlano-montażowych) wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania robót. Wyroby , które zakupi
Wykonawca , muszą spełniać wymagania określone w art. 5 ustawy z dnia 16.04 2004 r. o wyrobach
budowlanych . Wbudowane materiały muszą odpowiadać wymogom , które określa art.10 ustawy z dnia
07.07.1994 r. Prawo budowlane odpowiadać normom oraz posiadać stosowne atesty, aprobaty i deklaracje
zgodności;
5.17. Wykonawca którego oferta zostanie wybrana przekaże Zamawiającemu w dacie podpisania umowy
harmonogram rzeczowo – finansowy . A w terminie do 7 dni od podpisania Umowy projekt technologiczno organizacyjny budowy.
5.18. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej umożliwiającej uzyskanie
pozwolenia na użytkowanie.

