-

ustawianie' utrzymanie i usunięcie urządzeń do zabezpieczenia komunikacji np.: ogrodzeń;

,cziałania specjalne związane z ochroną środowiska (zabezpieczenie pzeciwhałasowe i
przeciwpyłowe oraz przeciw-rozprzestrzenianiu się zapachÓw aromatycznych wynikających z prac
wykonawczych izolacji)

-

;

działania związane z wykonywaniem robót w obiekcie zabytkowym;
usuwanie odpadÓw poza wymienionymi w robotach towaayszących;

szczególne zabezpieczenie robÓt w celu normalnego uzytkowania budynku w trakcie prac;
usuwanie szkÓd utrudniających wykonanie robÓt,

A.1.4. lnformacje o terenie budowy
A.1.4.1. organizacja placu budowy

irobót budowIanych

A-1.4.1.1. Projekt organizacji placu budowy irobót przygotuje Wykonawca

iuzgodniz lnwestorem.

A.1.4.1.2. Kierownik budowy jest obowiązany, W oparciu o informację, o ktÓrej mowa w ań. 20 ust. 1 pkt
1b, ustawy Prawo budowlane sporządzić lub zapewnić sporządzenie, pzed rózpoczęciem budowy, planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowbdzenia
robÓt budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i normalnej pracy
muzeum.

A.1.4.1.3. Wykonawca będzie prowadził roboty w taki sposÓb, aby zapewniÓ możliwoŚÓ ewakuacji z
miejsc zagrozonych pozarem. Wykonawca nie będzie magazynował w pzejściach i pomieszczeniich

budynku materiałów budowlanych

przejściaewa

ku acyj

ne.

i

sprzętu, mogących swoją objętością'ograniczyĆ lub zamknąĆ

A-1.4.1.4. W razie konieczności naleŻy etapowaĆ roboty. W kazdym z etapów Wykonawca ma obowiązek
oddzielenia fragmentów poddawanych remontowi od pozostałych częŚci buoynku by uniemożliwic
osobom postronnym penetrację placu budowy'
A.

1

.

4.2. Zabezpie cze

n

ie interesów os ób trzecich

:

A.1.4-2.1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony

pzed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności
prywatnej. W przypadku' gdy w wyniku niewłaŚciwego prowadzenia robÓt nastąpi
uszkodzenie lub zniszczenie w/w. Wykonawca na swój koszt naprawi lub ootwoay uszkodzoną własność.
publicznej

i

A.1.4.2.2. o fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji pnechodzących pzez miejsce montazu
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował
dostarczając wszelkiej pomocy potzebnej pzy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadaÓ za
wszelkie spowodowane przez iego działania uszkodzenia instalacji
A.1.4.3. ochrona zabytków i środowiskanaturalnego
A.1.4.3.1. Wykonawca ma obowiązek znaĆ istosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony zabytków i środowiskanaturalnego

A.1.4.3.2. Ewentualne opłaty ikary za paekroczenie w trakcie realizacji robÓt norm iprzepisÓW
i środowiskanaturalnego obciązą wykonawcę.

dotyczących ochrony zabytkÓw

A.1.4.3.3. W okresie trwania robót Wykonawca będzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do pzepisów i norm
dotyczącycn ochrony zabytkÓw i Środowiska na terenie i wokÓł terenu budbwy oraz będzie unikac
uszkodzeń lub uciązliwoŚci dla osób lub własnosci społeczne1 i innych' a wynikających ze skazenla
hałasu lub innych przyczyn powstaty.h w następstwie jego sposobu działania

