b) stosując się do tych wymagań będzie miał szczegÓlny wzgląd na środkiostrożnoŚci i zabezpieczenia

-

przed:

zanieczyszczeniem powietrza pyłami igazami
mozliwoŚcią powstania pozaru.

A. 1.4.4.

Warunki bezpieczeństwa pracy

A.1.4.4.'. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, spoządzony przez Kierownika budowy powinien
uwzględniać specyfikę obiektu budowlanego iwarunki prowadzenia robót budowlanych w środowisku
zabytkowym oraz jednoczesne prowadzenie robÓt budowlanych i normalną pracę Muzeum NiepodległoŚci
i Europejskiej Akademii Sztuk.

A.1.4.4.2. Podczas realizacji robÓt Wykonawca będzie przestzegaĆ pzepisÓw dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.

A.1.4.4.3. Wykonawca ma obowiązek zadbaĆ, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
A.1.4.4.4. W czasie prowadzenia robÓt wykonawca zapewni komunikację dla uzytkownikÓw budynku.
A.1.4.4.5. Uznaje się, że wszelkie kosŻy ztaązane z wypełnieniem wymagań określonych powyzej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

4.1.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy:
A.1.4.5.1. Wykonawca zgodnie z potrzebami, we własnym zakresie zorganizuje zaplecze socjalne
(sanitańaty' biuro, szatnie' pokÓj śniadań) i magazynowe (na nazędzia i materiały budowlane).
A.1.4.5-2. Lokalizację zaplecza socjalno_magazynowego naleŻy skonsultowaĆ z użytkownikiem
budynków.

A.1.4.6. Warunki organizacji ruchu
A.1.4.6.1. Wykonawca jest zobowiązany do utzymania ruchu publicznego w okresie trwania realizacji
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robÓt.
A.1.4.6.2. W czasie wykonywania robÓt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie
tymczasowe uządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, tablice informacyjńe, ogrodzenia pze1ścota
pieszych, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo.
A.1.4.6.3. Fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieścipublicznie przed ich rozpoczęciem
A.1-4-6-5. Koszt zabezpieczeń wymienionych w pkt. 1.4.6.2. nie podlega odrębnej zapłacie i powinien byÓ
uwzględniony w cenie ofeńowej.

A.1.4.7. Ogrodzenie terenu budowy
A.1-4-7.1. Przed pzystąpieniem do wykonania robÓt remontowych Wykonawca powinien odpowiednio
przYgolowac teren, na którym te roboty mają być wykonywane.

A.1.4.7.2. Koszt zabezpleczenia terenu prac nie podlega odrębnej zapłacie i pzy.1muje się, ze jest

włączony w cenie ofertowej
4.1 .4.8.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w termanie okreŚlonym w dokumentach umowy przekaŻe Wykonawcy obiekt budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnym, dzrennik budowy oraz dwa
egzemplaze dokumentacli prolektowej

