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WARUNKI REALIZACJI UMOWY ORAZ STANDARDY JAKOŚCIOWE WYKONANIA PRAC 

 

Usunięcie słupów betonowych nieczynnej instalacji oświetleniowej oraz wykonanie utwardzenia 

istniejących przedeptów: ukośnej ścieżki prowadzącej przez działkę od ul. Na Urzeczu do tablicy 

"Rezerwat Przyrody Jeziorko Czerniakowskie" oraz krótkiej ścieżki prowadzącej od końca 

chodnika przy bloku Bernardyńska 1a do starej lodowni na terenie otuliny rezerwatu Jeziorko 

Czerniakowskie na działce o nr ewidencyjnym 17 z obrębu 10503 

 
I. WARUNKI  WYKONANIA UMOWY 

 

1. Prace winny być wykonywane zgodnie z wiedzą techniczną, obowiązującymi normami, 

uzgodnieniami z Zamawiającym, w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkownikom 

zieleńca. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przez cały czas trwania prac do utrzymania porządku na terenie 

objętym pracami oraz w miejscach sąsiadujących, które mogą ulec zanieczyszczeniu w wyniku 

prowadzenia robót (np. chodniki, drogi dla rowerów, jezdnie, itp.). 

3. Nie dopuszcza się: 

▪ wyrzucania zebranych zanieczyszczeń do koszy na śmieci; 

▪ pozostawiania na terenach sąsiednich zanieczyszczeń powstałych podczas wykonywania 

prac; 

▪ zmiatania, zgrabiania na tereny sąsiadujące z obsługiwanymi terenami zieleni. 

4. Do wykonywania prac należy stosować sprzęt sprawny technicznie, który (użyty zgodnie 

z przeznaczeniem) nie spowoduje zagrożenia zdrowia ludzi, zwierząt lub środowiska. 

5. Wykonawca w trakcie wykonywania prac powinien posiadać przy sobie kserokopię umowy.  

6. Zamawiający określi w protokole wprowadzenia czynności, ustalając ich zakres, krotność oraz 

termin ich rozpoczęcia i zakończenia. 

7. Wykonawca, podpisem na protokole wprowadzenia, potwierdzi przyjęcie do wykonania zakresu 

zleconych prac. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt, w terminie uzgodnionym 

z Zamawiającym, wszelkich szkód, które powstały w trakcie wykonywania prac (ewentualnych 

uszkodzeń nawierzchni, kabli, rur oraz innych instalacji podziemnych i naziemnych, itp.). W 

wypadku uszkodzenia drzew, krzewów, rabat i trawników Wykonawca jest zobowiązany do 

zapłaty kar umownych. 

9. Wykonawca zobowiązany jest (na wniosek Zamawiającego) do zapewnienia transportu podczas 

wprowadzania na prace oraz przy odbiorze prac. Pojazdy, którymi porusza się Wykonawca 

muszą być oznakowane (nazwa i adres Wykonawcy) a pracownicy wykonujący prace muszą być 

w ubraniach roboczych z widocznym logo Wykonawcy. 

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wstrzymania prac do odwołania ze względu na opady 

atmosferyczne lub suszę. 

11. W przypadku wystąpienia uzasadnionych okoliczności (warunki atmosferyczne, wydarzenia 

okołomiejskie, uroczystości itp.) Zamawiający może zmienić terminy wykonania poszczególnych 

prac. 

12. W przypadku wystąpienia uzasadnionych okoliczności (warunki atmosferyczne, nagłe zdarzenie 

losowe lub wypadek, itp.) Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o 

konieczności rezygnacji lub przesunięcia terminu wykonywania czynności objętych umową 

natychmiast po powzięciu takiej decyzji- drogą mailową na adres ro4@zzw.waw.pl lub 

telefonicznie.  

13. Wykonawca na wniosek Zamawiającego jest zobowiązany do skierowania swojego 
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przedstawiciela do udziału w kontrolach. 

14. Na terenie parków, skwerów i zieleńców nie zezwala się na stosowanie jakichkolwiek 

dmuchaw oraz na używanie ciągnika rolniczego. 
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II. RODZAJE PRAC ORAZ STANDARDY JAKOŚCIOWE ICH WYKONANIA PRAC 

1. Przechowywanie i składowanie materiałów: 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one użyte 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości i 

były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów 

będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub 

poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Przy czym, w obrębie 

strefy korzeniowej drzew, zabrania się składowania materiałów budowlanych, ziemi z wykopów. 

Zabronione jest również składowanie ziemi z wykopów na trawnikach. 

2. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST lub powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 

3. Wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4. Wymagania dotyczące wykonywania robót budowlanych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 

5. Zasady wykonywania robót 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonywania ukształtowania terenu bezpośrednio przed 

przystąpieniem do budowy schodów. Tyczenie powinno odbyć się w obecności Zamawiającego.  

Ścieżki należy wykorytować na głębokość ok. 17 cm, wraz z wywiezieniem urobku, następnie 

zagęścić grunt rodzimy, wysypać podbudowę kruszywa łamanego 0-31,5 mm, a następnie górną 

warstwę z tłucznia kamiennego 31,5/63 mm klinowanego klińcem 4/20 i mieszanką 

drobnogranulowaną 0,075/4 mm. Nie należy stosować krawężników. 

Słupy należy usunąć z terenu inwestycji, poprzez wykopanie z terenu wraz z utylizacją, prace 

należy prowadzić z zachowaniem ciszy nocnej 

 

 

 


