SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Badania i nadzór archeologiczny w ramach zadania inwestycyjnego "Wspólna sprawa rewitalizacja obszaru ,,B” w Czarnem" dofinasowanego z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.1.2.
Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym
Trójmiasta.
Niniejszy przedmiot zamówienia obejmuje:
Część I.
Przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych wyprzedzających planowane prace
ziemne na działce nr 63/1 w Czarnem w związku z przebudową Placu Wolności.
Przy realizacji zamówienia należy uwzględnić wymagania określone w opinii archeologicznej
wydanej przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku Delegatura w Słupsku,
ul. Jaracza 6, 76-200 Słupsk (zwanym dalej także „WUOZ w Gdańsku Delegatura w Słupsku”)
stanowiącej Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego. Lokalizacja obszaru badań to miejsce
zlokalizowania dawnego kościoła ewangelickiego oraz najprawdopodobniej istniejącego tu
wcześniej ratusza średniowiecznego. Wielkość obszaru w rzucie to około 32 x 15 metry,
głębokość wykopu do poziomu calca. Należy także przeprowadzić badania ratownicze
w granicach dawnych pierzei (od strony rynku), które nie zostały odbudowane w celu
odsłonięcia fundamentów dawnych kamienic wraz z ich zadokumentowaniem. Mapa
z zaznaczonym obszarem badań stanowi Załącznik Nr 6 do zapytania ofertowego.
USŁUGA OBEJMUJE WYKONANIE NASTĘPUJĄCYCH PRAC:
1) opracowanie programu badań archeologicznych,
2) przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na badania archeologiczne oraz
uzyskanie pozwolenia na te badania,
3) sporządzenie kwerendy archiwalno – historycznej,
4) obsługa geodezyjna,
5) przeprowadzenie archeologicznych badań wykopaliskowych, w zakresie wskazanym decyzją
o pozwoleniu na badania archeologiczne, w tym odsłonięcie i przebadanie zabytków
nieruchomych, nawarstwień kulturowych, pozyskanie i zabezpieczenie zabytków ruchomych,
6) w czasie badań archeologicznych w terenie należy:
a) pobrać próby do analiz specjalistycznych (np. archeozoologicznych, archeobotanicznych,
dendrochronologicznych, mineralno - petrograficznych i technologicznych cegieł i zaprawy
murarskiej),
b) zinwentaryzować relikty architektury murowanej w technice 3D, a dla pozostałych
konstrukcji i obiektów wykonać dokumentację rysunkową lub fotogrametryczną,
c) udokumentować fotograficznie wszystkie jednostki stratygraficzne,
d) używać sprzętu mechanicznego tylko do zdjęcia nadkładu do poziomu koron ratusza,
7) sporządzenie, po zakończeniu badań terenowych, sprawozdania do WUOZ w Gdańsku
Delegatura w Słupsku,
8) przekazanie, po zakończeniu badań terenowych, WUOZ w Gdańsku Delegatura w Słupsku
dokumentacji badań archeologicznych (kompleksowych opracowań) uwzględniającej:
a) analizy specjalistyczne,

b) zinwentaryzowanie, zakonserwowanie i wykonanie kart katalogowych zabytków
wydzielonych i masowych,
c) opracowania materiału zabytkowego,
d) opracowania jednostek stratygraficznych wraz z określeniem datowania poszczególnych faz
osadniczych i ich graficznym przedstawieniem (plany), wykonaniem inwentarza jednostek
stratygraficznych,
e) wykonanie inwentarza i kart dokumentacji fotograficznej,
f) wykonanie inwentarza dokumentacji rysunkowej i jej digitalizację (o ile nie została wykonana
w technice 3D),
g) przekazanie zabytków ruchomych do Muzeum Regionalnego w Człuchowie,
h) opracowanie wyników badań zostanie dostarczone Zamawiającemu w wersji drukowanej
i cyfrowej,
9) przekazanie Zamawiającemu 1 egzemplarza dokumentacji badań archeologicznych, w
zakresie i formie określonej przez WUOZ w Gdańsku Delegatura w Słupsku w pozwoleniu na
prowadzenie badań archeologicznych, wraz z wersją elektroniczną na płycie CD/DVD w
formacie pdf,
10) magazynowanie, konserwacja i dozór nad pozyskanymi zabytkami ruchomymi do momentu
przekazania ich do Muzeum Regionalnego w Człuchowie,
11) organizacja zaplecza badań,
12) zabezpieczenie i całodobową ochronę terenu badań,
13) ogrodzenie terenu badań ogrodzeniem nieprzejrzystym z zapewnieniem minimum ośmiu
wizjerów (po dwa z każdej strony ogrodzenia) umożliwiających zainteresowanym osobom
obserwację prowadzonych prac,
14) zdjęcie nawierzchni i transport materiału odzyskowego na odległość 3 kilometrów do
magazynu Zamawiającego,
15) wywóz i utylizacja urobku z badań,
16) odcięcie istniejącej infrastruktury podziemnej,
17) zasypanie wykopu po przeprowadzeniu badań piaskiem wraz z zagęszczeniem.
Część II.
Przeprowadzenie archeologicznych badań sondażowych wyprzedzających inwestycję oraz
archeologicznych badań interwencyjnych o charakterze nadzoru nad pracami ziemnymi
związanymi z realizowanymi zadaniami:
1. Zadanie 1: „Przebudowa i rozbudowa mieszkania oraz sali katechetycznej wraz z
zagospodarowaniem przynależnego terenu z przeznaczeniem na Centrum Wsparcia Rodziny i
Dziecka przy ulicy Cichej 1 w Czarnem”:
− w zakresie przebudowy i rozbudowy mieszkania wraz z zagospodarowaniem
przynależnego
terenu. (Tryb zadania: Zaprojektuj i wybuduj) – Zakres prac m.in:
rozbudowa o dodatkową
powierzchnię, przebudowa ścian, wymiana okien i drzwi
oraz kompleksowy remont wszystkich powierzchni wraz z wymianę instalacji sanitarnej
i elektrycznej, wyposażenie, zagospodarowanie terenu oraz zakup elementów małej
architektury - Gmina Czarne,
− w zakresie przebudowy i rozbudowy salki wraz z zagospodarowaniem przynależnego
terenu (Tryb zadania: Zaprojektuj i wybuduj) - Zakres prac m.in.: wykonanie
nadbudowy poddasza użytkowego, rozbudowa powierzchni lokalu, przebudowa ścian,
wymiana i montaż nowych okien i drzwi oraz kompleksowy remont wszystkich
powierzchni wraz z wymianą instalacji sanitarnej i elektrycznej, zakup wyposażenia Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
Działka nr 70 – powierzchnia 0,0352 ha zabudowana budynkami o pow. 137 m2
Działka nr 73 – powierzchnia 0,2253 ha zabudowana budynkami i kościołem o pow. 228 m2

2. Zadanie 2:
„Przebudowa i remont pomieszczeń po miejskiej bibliotece publicznej wraz z
zagospodarowaniem przynależnego terenu z przeznaczeniem na Centrum Wsparcia Rodziny i
Dziecka przy ulicy Kościuszki w Czarnem”.
Tryb zadania: (Zaprojektuj i wybuduj), Zakres prac m.in: przebudowa ścian, wymiana okien i
drzwi oraz kompleksowy remont wszystkich powierzchni wraz z wymianą instalacji sanitarnych
i elektrycznych, zakup niezbędnego wyposażenia, zagospodarowania terenu przyległego w tym
niwelacji terenu, kanalizacja deszczowa, utworzenie trawnika, dokonanie nasadzeń,
utworzenie do 10 miejsc parkingowych i drogi wewnętrznej z kostki brukowej oraz zakup
elementów małej architektury – Gmina Czarne.
Zadanie będzie realizowane na działkach nr 105 i 106 (biblioteka) i działce nr 104/7 – plac.
Działka nr 105 – powierzchnia 0,0382 ha zabudowana budynkami o pow. zabudowy 210 m2
Działka nr 106 – powierzchnia 0,0372 ha zabudowana budynkami o pow. zabudowy 204 m2
Działka nr 104/7 – powierzchnia 0,1358 ha niezabudowana
3. Zadanie 3: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej działek przy ulicy Mickiewicza i
Ciasnej”.
Tryb zadania: Roboty budowlane wykonywane na podstawie opracowanego projektu przez
Zamawiającego - Zakres prac m.in.: przebudowa i remont ulicy Cichej polegający na zmianie
nawierzchni ulicy na kostkę brukową, zagospodarowanie przestrzeni publicznej w tym
niwelacja terenu, prace ziemne, nasadzenia roślinności, montaż urządzeń siłowni plenerowej,
placu zabaw i małej architektury.
Zadanie będzie realizowane na działkach nr 125, 29/3, 51/4 i 58.
Działka nr 125 – powierzchnia 0,0370 ha droga
Działka nr 29/3 – powierzchnia 0,2520 ha droga
Działka nr 51/4 – powierzchnia 0,0566 ha niezabudowana
Działka nr 58 – powierzchnia 0,0626 ha niezabudowana
4. Zadanie 4: „Przebudowa Placu Wolności”.
Tryb zadania: Roboty budowlane wykonywane na podstawie opracowanego projektu przez
Zamawiającego - Zakres prac m.in.: wyłączenie z ruchu kołowego ulicy Plac Wolności, małą
architekturę, zmianę nawierzchni, zieleń, fontannę oraz oświetlenie terenu – Gmina Czarne.
Zadanie będzie realizowane na działce 63/1 w Czarnem.
Działka nr 63/1 – powierzchnia 0,5493 ha droga.
5. Zadanie 5:
„Remont części wspólnych budynków mieszkalnych przy ulicy Zamkowej, Mickiewicza i Cichej
wraz z zagospodarowaniem bezpośredniego otoczenia”, w zakresie remontu części wspólnych
budynków komunalnych przy ul. Mickiewicza 3, 9, 11 wraz z zagospodarowaniem
bezpośredniego otoczenia. Tryb zadania: Zaprojektuj i wybuduj.

Zakres prac m.in.:
− Wspólnota Mieszkaniowa „Czarne ul. Cicha 1” w zakresie remontu części wspólnych
budynku przy ul. Cicha 1 wraz z zagospodarowaniem bezpośredniego otoczenia Zadanie inwestycyjne polega na remoncie i dociepleniu elewacji od strony podwórza i
budynków gospodarczych, remoncie i malowaniu elewacji od ulicy Mickiewicza i Cichej,
remoncie dachu, remoncie klatki schodowej, wymianie instalacji WLZ, remoncie
budynku gospodarczego wraz z adaptacją terenu podwórza.
− Wspólnota Mieszkaniowa „Czarne ul. Cicha 3’’ w zakresie remontu części wspólnych
budynku przy ul. Cicha 3 wraz z zagospodarowaniem bezpośredniego otoczenia Zadanie inwestycyjne polega na remoncie elewacji, klatki schodowej, wymianie
instalacji WLZ, remoncie budynków gospodarczych wraz z adaptacją terenu podwórza
od ulicy Cichej.
− Wspólnota Mieszkaniowa „Czarne ul. Zamkowa 1’’ w zakresie remontu części
wspólnych budynku przy ul. Zamkowa 1 wraz z zagospodarowaniem bezpośredniego
otoczenia - Zadanie inwestycyjne polega na remoncie i dociepleniu elewacji od strony
podwórza, remoncie i malowaniu elewacji od ulicy Zamkowej, remoncie klatki
schodowej, wymianie instalacji WLZ, remoncie budynku gospodarczego wraz z
adaptacją terenu podwórza od ulicy Podmurnej.
− Wspólnota Mieszkaniowa „Czarne ul. Zamkowa 3’’ w zakresie remontu części
wspólnych budynku przy ul. Zamkowa 3 wraz z zagospodarowaniem bezpośredniego
otoczenia - Zadanie inwestycyjne polega na remoncie i dociepleniu elewacji od strony
podwórza, remoncie i malowaniu elewacji od ulicy Zamkowej, remoncie budynków
gospodarczych wraz z adaptacją terenu podwórza od ulicy Podmurnej.
− Wspólnota Mieszkaniowa „Czarne ul. Zamkowa 5’’ w zakresie remontu części
wspólnych budynku przy ul. Zamkowa 5 wraz z zagospodarowaniem bezpośredniego
otoczenia - Zadanie inwestycyjne polega na remoncie i dociepleniu elewacji od strony
podwórza, remoncie i malowaniu elewacji od ulicy Zamkowej, remoncie klatki
schodowej, wymianie instalacji WLZ, remoncie budynku gospodarczego wraz z
adaptacją terenu podwórza od ulicy Podmurnej.
− Wspólnota Mieszkaniowa „Czarne ul. Zamkowa 7’’ w zakresie remontu części
wspólnych budynku przy ul. Zamkowa 7 wraz z zagospodarowaniem bezpośredniego
otoczenia – Zadanie inwestycyjne polega na remoncie i dociepleniu elewacji od strony
podwórza, remoncie i malowaniu elewacji od ulicy Zamkowej, remoncie klatki
schodowej, wymianie instalacji WLZ, remoncie budynku gospodarczego wraz z
adaptacją terenu podwórza od ulicy Podmurnej.
− Wspólnota Mieszkaniowa „Czarne ul. Zamkowa 9’’ w zakresie remontu części
wspólnych budynku przy ul. Zamkowa 9 wraz z zagospodarowaniem bezpośredniego
otoczenia – Zadanie inwestycyjne polega na remoncie i dociepleniu elewacji od strony
podwórza, remoncie i malowaniu elewacji od ulicy Zamkowej, remoncie klatki
schodowej, wymianie instalacji WLZ, remoncie budynku gospodarczego wraz z
adaptacją terenu podwórza od ulicy Podmurnej.
− Wspólnota Mieszkaniowa „Czarne ul. Zamkowa 11’’ w zakresie remontu części
wspólnych budynku przy ul. Zamkowa 11 wraz z zagospodarowaniem bezpośredniego
otoczenia. Zadanie inwestycyjne polega na remoncie i dociepleniu elewacji od strony
podwórza, remoncie i malowaniu elewacji od ulicy Zamkowej, remoncie klatki
schodowej, wymianie instalacji WLZ, remoncie budynku gospodarczego wraz z
adaptacją terenu podwórza od ulicy Podmurnej.
− Wspólnota Mieszkaniowa „Czarne ul. Zamkowa 13’’ w zakresie remontu części
wspólnych budynku przy ul. Zamkowa 13 wraz z zagospodarowaniem bezpośredniego
otoczenia. Zadanie inwestycyjne polega na remoncie i dociepleniu elewacji od strony
podwórza, remoncie i malowaniu elewacji od ulicy Zamkowej, remoncie klatki

schodowej, wymianie instalacji WLZ, remoncie budynku gospodarczego wraz z
adaptacją terenu podwórza od ulicy Podmurnej.
− Wspólnota Mieszkaniową ,,Czarne ul. Mickiewicza 5’’ w zakresie remontu części
wspólnych budynku przy ul. Mickiewicza 5 wraz z zagospodarowaniem bezpośredniego
otoczenia. Zadanie inwestycyjne polega na remoncie i dociepleniu elewacji od strony
podwórza, remoncie i malowaniu elewacji od ulicy Mickiewicza, remoncie klatki
schodowej, wymianie instalacji WLZ, remoncie budynku gospodarczego wraz z
adaptacją terenu podwórza.
− Wspólnota Mieszkaniową ,,Czarne ul. Mickiewicza 7’’ w zakresie remontu części
wspólnych budynku przy ul. Mickiewicza 7 wraz z zagospodarowaniem bezpośredniego
otoczenia. Zadanie inwestycyjne polega na remoncie i dociepleniu elewacji od strony
podwórza, remoncie i malowaniu elewacji od ulicy Mickiewicza, pokryciu dachu papą
termozgrzewalną, remoncie klatki schodowe, wymianie instalacji WLZ, remoncie
budynku gospodarczego wraz z adaptacją terenu podwórza.
− Budynek komunalny ul. Mickiewicza 3: Zadanie inwestycyjne polega na remoncie i
dociepleniu elewacji od strony podwórza, remoncie i malowaniu elewacji od ulicy
Mickiewicza i Ciasnej, remoncie pokrycia dachu, remoncie klatki schodowe, wymianie
instalacji WLZ, remoncie budynku gospodarczego wraz z adaptacją terenu podwórza –
Gmina Czarne.
− Budynek komunalny ul. Mickiewicza 9: Zadanie inwestycyjne polega na remoncie i
dociepleniu elewacji od strony podwórza, remoncie i malowaniu elewacji od ulicy
Mickiewicza i Ciasnej, remoncie pokrycia dachu, remoncie klatki schodowe, wymianie
instalacji WLZ, remoncie budynku gospodarczego wraz z adaptacją terenu podwórza –
Gmina Czarne.
− Budynek komunalny ul. Mickiewicza 11: Zadanie inwestycyjne polega na remoncie i
dociepleniu elewacji od strony podwórza, remoncie i malowaniu elewacji od ulicy
Mickiewicza i Ciasnej, remoncie pokrycia dachu, remoncie klatki schodowe, wymianie
instalacji WLZ, remoncie budynku gospodarczego wraz z adaptacją terenu podwórza –
Gmina Czarne.
Zadanie dotyczy wspólnot i budynków komunalnych:
1. Cicha 1 – działka nr 70 – pow. działki – 0,0352 powierzchnia zabudowy 137 m2,
działka nr 69 droga powierzchnia 0,0680 ha
2. Cicha 3 - działka nr 71- pow. działki – 0,0510 powierzchnia zabudowy 322 m2, działka nr
69 droga powierzchnia 0,0680 ha
3. Zamkowa 1 - działka nr 18/2 - pow. działki – 0,0405 powierzchnia zabudowy 216 m2
4. Zamkowa 3 - działka nr 133- pow. działki – 0,0397 powierzchnia zabudowy 266 m2
5. Zamkowa 5 - działka nr 20 - pow. działki – 0,0415 powierzchnia zabudowy 189 m2
6. Zamkowa 7 - działka nr 21 - pow. działki – 0,0730 powierzchnia zabudowy 345 m2
7. Zamkowa 9 - działka nr 22- pow. działki – 0,0319 powierzchnia zabudowy 179 m2
8. Zamkowa 11 - działka nr 23 - pow. działki – 0,0596 powierzchnia zabudowy 397 m2
9. Zamkowa 13 - działka nr 24 - pow. działki – 0,0251 powierzchnia zabudowy 115 m2,
10. Mickiewicza 3- działka nr 51/5 - pow. działki – 0,0458 powierzchnia zabudowy 180 m2
11. Mickiewicza 5- działka nr 54 - pow. działki – 0,0373 powierzchnia zabudowy 98 m2
12. Mickiewicza 7- działka nr 55 - pow. działki – 0,0395 powierzchnia zabudowy 223 m2
13. Mickiewicza 9- działka nr 56 - pow. działki – 0,0384 powierzchnia zabudowy 170 m2
14. Mickiewicza 11- działka nr 57 - pow. działki – 0,0314 powierzchnia zabudowy 179 m2,

6. Zadanie 6: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ulicy Zamkowej i Podmurnej”.
Tryb zadania: Roboty budowlane wykonywane na podstawie opracowanego projektu przez
Zamawiającego. Zakres prac m.in.: wykonanie około 43 m drogi wewnętrznej jako ciągu pieszo
jezdnego, chodników, powierzchni utwardzonych, terenów zielonych, dojścia do rzeki oraz
oświetlenia.
Zadanie będzie realizowane na działkach nr 13, 9/29, 6, 25 w Czarnem.
Działka nr 13 – powierzchnia 0,1981 ha droga
Działka nr 9/29 – powierzchnia 0,2072 ha droga , nieużytek
Działka nr 6 – powierzchnia 0,4319 ha niezabudowana
Działka nr 25 – powierzchnia 0,0318 ha, powierzchnia zabudowy 65 m2
Do zadań osoby pełniącej nadzór archeologiczny nad pracami ziemnymi należeć będzie w
szczególności:
1) pełnienie obowiązków zgodnie z przepisami, a w szczególności z ustawą z dnia 23 lipca 2003r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014r., poz. 1446 z późn. zm.) oraz ustawą
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r., poz. 290 z późn. zm.),
2) prowadzenie badań archeologicznych polegających na przeprowadzeniu stałego nadzoru
archeologicznego oraz badań sondażowych,
3) współpraca z Kierownikiem Budowy i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,
4) poinformowanie Wykonawcy robót budowlanych o sposobie realizacji robót
umożliwiającym sprawowanie nadzoru archeologicznego,
5) obecności podczas wykonywanych robót ziemnych oraz uczestnictwa w spotkaniach
organizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych i Zamawiającego,
6) niezwłocznie zawiadomienie Konserwatora o wszelkich zagrożeniach lub nowych
okolicznościach ujawnionych w trakcie wykonywania robót budowlanych,
7) prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych nadzorów archeologicznych,
8) sporządzenia stosownej dokumentacji po zakończeniu zadania,
9) wszelkie inne czynności mogące wyniknąć na etapie prowadzenia robót budowlanych, po
wydaniu stosownych nakazów przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY:
1) zamieszczenie na koszt Wykonawcy w prasie lokalnej informacji o planowanym
rozpoczęciu badań. Treść informacji do prasy Wykonawca musi uzgodnić z Zamawiającym,
2) zapewnienie kompletnego kierownictwa, siły roboczej, materiałów, sprzętu i innych
urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia,
3) pracownicy Wykonawcy muszą posiadać wszystkie wymagane prawem uprawnienia i
ubezpieczenia,
4) zabezpieczenie całego terenu podczas prowadzenia robót ze względu na ruch pieszych
i pojazdów w bezpośrednim sąsiedztwie tego terenu,
5) utrzymanie terenu prac w trakcie realizacji robót w stanie wolnym od przeszkód
komunikacyjnych oraz składowanie w wyznaczonym miejscu wszelkich urządzeń
pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów oraz niepotrzebnych urządzeń
prowizorycznych lub usunięcie ich z terenu budowy,
6) zorganizowanie i prowadzenie prac z należytą starannością,
7) zapewnienie czystości w rejonie terenu, na którym wykonywane są prace i uporządkowanie
go (oczyszczenie z piasku, błota, liści, itp.),
8) przy wycenie robót rozbiórkowych Wykonawca musi założyć, że materiały z rozbiórki
zostaną przetransportowane i unieszkodliwione na jego koszt.

WYMAGANIA OGÓLNE:
1) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania
warunków realizacji zamówienia,
2) od chwili protokolarnego przejęcia terenu objętego badaniem do czasu jego oddania
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na tym terenie,
3) organizacja pracy podczas wykonywania przedmiotu zamówienia winna odpowiadać
wymaganiom określonym w aktualnych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz musi zapewniać prawidłowe wykonanie prac. Prace należy prowadzić w sposób,
który nie będzie naruszał interesów osób trzecich,
4) Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą odpadów powstających w związku z realizacją
umowy. Na Wykonawcy ciążą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1987, z późn. zm.). Wobec powyższego
utylizację powstałych odpadów należy przeprowadzić zgodnie z ww. ustawą i jej koszt
uwzględnić w cenie oferty,
5) przy realizacji zamówienia odpadami są materiały pochodzące z robót ziemnych i rozbiórki,
które nie zostaną użyte na miejscu. Wykonawca wywiezie odpady na wybrane przez siebie
wysypisko na własny koszt,
6) Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność wobec Zamawiającego lub osób trzecich za
ewentualne szkody powstałe w wyniku niewykonania lub niewłaściwego wykonania prac,
7) Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone
Zamawiającemu przez pracowników Wykonawcy oraz osoby trzecie w przypadku nie
dołożenia przez Wykonawcę należytej staranności przy wykonywaniu przedmiotu
zamówienia,
8) za wypadki oraz szkody wynikłe w czasie wykonywania prac, jak również za wszelkie
zdarzenia powstałe z tej przyczyny odpowiada Wykonawca,
9) całość prac należy wykonać w oparciu o obowiązujące w zakresie przedmiotu zamówienia
przepisy prawne i normy branżowe,
10) Wykonawca w trakcie wykonywania umowy zobowiązany jest postępować z należytą
starannością mając na uwadze miejsce i charakter prac,
11) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji zamówienia dróg, chodników,
małej architektury (np. ławki, kosze na odpady), trawników, drzew, krzewów, itp.
Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego,
a w przypadku zieleni do jej odtworzenia.

