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Wytyczne wykonania prac
Przystąpienie do prac może nastąpić na podstawie protokołu wprowadzenia wystawionego do dnia
7 -ego każdego miesiąca.
Prace rozpoczęte muszą zostać zakończone przed ustawowym dniem wolnym i świątecznym.
Prace zanikowe muszą być zgłaszane do odbioru w dniu ich wykonania.
Zanieczyszczenia zebrane w trakcie sprzątania mogą pozostawać na trawnikach tylko w szczelnie
zawiązanych workach maksymalnie do godz. 8OO następnego dnia po dniu sprzątania.
Urobek pochodzenia roślinnego musi być wywieziony z miejsca pracy w ciągu dwóch dni i nie może
pozostawać na dzień świąteczny.
Wykonawca zobowiązany jest (na wniosek Zamawiającego) do zapewnienia transportu podczas
odbioru robót.
Wykonawca zobowiązany jest do skierowania swego przedstawiciela do udziału w kontrolach.
Za wykonywanie prac będzie odpowiedzialny kierownik robót:
Imię i nazwisko: …..................
Telefon: …..................................
Wykonawca zobowiązany jest przez cały czas trwania robót do utrzymania porządku i bezpieczeństwa
na terenie objętym pracami oraz w miejscach sąsiadujących z terenem prac, które mogą ulec
zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia robót (np. drogi dla pieszych, jezdnie).
Pracownicy Wykonawcy, wykonujący prace na rzecz Zamawiającego, winni być ubrani w estetyczne
ubrania robocze z widocznym logo firmy.
Środki transportu, wykorzystywane do wykonywania prac, winny:
- posiadać pozwolenie od Zamawiającego na wjazd na tereny objęte zamówieniem,
- być oznakowane (logo, pełna nazwa i adres firmy).
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wszelkich szkód, które powstały w trakcie
wykonywania prac. (dot. m. in. materiału roślinnego oraz ewentualnych uszkodzeń istniejących
nawierzchni, kabli, rur oraz innych instalacji podziemnych i nadziemnych).
Prace powinny uwzględniać wszelkie możliwe koszty, w tym:

pracy ludzi i sprzętu;

zakupu i transportu materiałów (oprócz roślin) niezbędnych do wykonania prac;

obsługę administracyjną i logistyczną;

podatki i opłaty urzędowe;

inne opłaty, które będą niezbędne w celu kompletnego i terminowego wykonania prac.
Wykonawca w prowadzonych przez siebie pracach zastosuje się do przepisów ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.) i zapewni
oznakowanie sprzętu wykorzystywanego do tych prac zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.) Prace powinny być
wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, uzgodnieniami z Zamawiającym a także zgodnie
z harmonogramem prac, w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkownikom ulic.
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres wykonywania prac polisy ubezpieczenia
oferenta od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanych prac.

