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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Inwestycja objęta niniejszym postępowaniem jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej  w związku z operacją typu „Ochrona 

zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.  Umowa  o przyznanie pomocy Nr 00013-65160-UM1500002/18 na realizację operacji pn.  

„Remont zabytkowego budynku byłej szkoły w Uchorowie”. 

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Kraina Trzech Rzek 
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Nazwa zadania nadana przedmiotowi zamówienia: „Przebudowa świetlicy  
w Uchorowie” . 

2. Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

3. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt 1 powyżej jest dofinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w związku z operacją typu „Ochrona zabytków  
i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na 
obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–
2020.  Umowa  o przyznanie pomocy Nr 00013-65160-UM1500002/18 na realizację 
operacji pn. „Remont zabytkowego budynku byłej szkoły w Uchorowie”. Operacja 
realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 
wdrażanej przez LGD Kraina Trzech Rzek. 

4. Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), przedmiot umowy opisany 
wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
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5. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie II i III etapu robót budowlanych 
polegających na przebudowie i pracach remontowo-renowacyjnych w budynku świetlicy 
w Uchorowie, położonym na terenie działki nr ewid. 61/1, Uchorowo 22,  
w Uchorowie gm. Murowana Goślina. Zakres w szczególności obejmuje wykonanie: 

1) Roboty modernizacyjne i renowacyjne w pomieszczeniach mieszkalnych na parterze, 
w tym: 

 KOD CPV NAZWA 
Główny 

przedmiot 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

Przedmiot 
dodatkowy 

45320000-6 Roboty izolacyjne 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 
45232460-4 Roboty sanitarne 
45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten 
45452000-0 Zewnętrzne czyszczenie budynków 
45410000-4 Tynkowanie 

45420000-7 
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz 
roboty ciesielskie 

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45442100-8 Roboty malarskie 
45443000-4 Roboty elewacyjne 
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 
45431200-9 Kładzenie glazury 
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a) Roboty rozbiórkowe: 
- Rozebranie podsadzek 
- Odbicie tynków  

b) Roboty w pomieszczeniach mieszkalnych przynależnych 
- Renowacja drzwi wewnętrznych – 2szt (drzwi wejściowe  do mieszkań) 
- Wykonanie nowych tynków na ścianach i malowanie 
- Wymiana pozostałych drzwi między pomieszczeniami 
- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych  

w pomieszczeniach mieszkalnych 
- Wykonanie posadzek 

c) Modernizacja instalacji elektrycznej, wod-kan i CO 

d) Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny.  

2) Dach – pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką. 

3) Renowacja ścian zewnętrznych – czyszczenie i uzupełnienie ubytków ścian 
ceglanych, wymiana cegieł uszkodzonych, naprawa i uzupełnienie spoinowania, 
gruntowanie i zabezpieczenie elewacji licowych 

- Usunięcie wtórnych uzupełnień cementowych i ceglanych oraz elementów 
metalowych, usunięcie istniejących zabrudzeń atmosferycznych, tj. substancji 
smolistych, pyłów itp. Zabieg ten proponuje się wykonać metodą hydrodynamiczną 
poprzez ostrożne oczyszczenie powierzchni cegieł wodą pod ciśnieniem, a lokalnie, 
metodą chemiczną. 

- Dezynfekcja połaci, gdzie stwierdzono wzrost mikroorganizmów (do 30 % 
powierzchni). 

- Wzmocnienie strukturalne części powierzchni np. przy użyciu mieszanki preparatu 
głęboko penetrującego środka gruntującego na bazie żywicy polimerowej  
i rozpuszczalnika.  

- Usunięcie spoinowania wątku ceglanego na elewacji w ilości do 30% powierzchni  
(w szczególności partie cokołowe i partie wyższej części). Ze względu na istniejącą 
cegłę licową zabieg usuwania spoin należy prowadzić bardzo ostrożnie, aby nie 
uszkodzić krawędzi cegieł. 

- Uzupełnienie większych ubytków cegieł: fragmenty uszkodzonej lub pękniętej 
elewacji (istniejące wybicia otworów dla mocowanych znaków drogowych, 
uszkodzenia mechaniczne narożników, ew. uszkodzenia powstałe podczas 
wykonywania robót) należy przemurować w miarę możliwości cegłą z rozbiórki lub 
odpowiednio dobraną cegłą klinkierową o podobnej kolorystyce i wymiarach stosując 
zaprawę do murowania klinkieru bez dodatku wapna najlepiej na bazie Trasu. 

- Uzupełnienie mniejszych ubytków cegieł: użycie zaprawy imitującej ceramikę 
(barwionej w masie w kolorze istn. cegły) na bazie spoiw mineralnych - Zaprawa  
do reprofilacji cegieł, kamienia i detalu sztukatorskiego GP CS III wg PN-EN 998-1. 

- Uzupełnienie głębokich i płytkich ubytków zaprawy murarskiej zaprawą na bazie 
spoiwa wapienno trassowego (Głębsze ubytki należy uzupełniać najpierw 
gruboziarnistą zaprawą podkładową). Kity wykonane z tej zaprawy należy zakładać 
wielowarstwowo. 

- Założone zaprawy oraz istniejące przebarwienia na powierzchniach ceramicznych 
należy scalić kolorystycznie do istniejącej naturalnej kolorystyki spoin i cegły, 
używając pigmentów mineralnych na spoiwie. 
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- Hydrofobizacja i uszczelnienie skośnych płaszczyzn (odsadzki cokołu, parapety 
ceglane) przy użyciu mieszanki preparatu - reaktywny, oligomeryczny roztwór 
siloksanowy przeznaczony do hyodrofobizacji materiałów budowlanych. 

- W miejscach spękań na elewacji wykonać wzmocnienie murów przez osadzenie 
prętów ze stali austenicznej HeliBAR. Oczyścić spoiny poziom, przesmarować 
zaprawą cementową z tego samego systemu co pręty i umieścić pręty spiralne  
fi 6 HeliBar. Następnie w spoiny z prętami wcisnąć zaprawę j.w. zamykając szczelnie 
pręty w spoinach i wypełniając całą spoinę zaprawą. 

4) Modernizacja stolarki okiennej  - Istniejące okna drewniane z uwagi na zły stan 
techniczny zaleca się wymienić na nowe z zespolone drewniane z zachowaniem 
historycznego  układu i kształtu.  W chwil obecnej okna są w kolorze białym przez 
przystąpieniem do wymiany okien należy wykonać odkrywki mające na celu ustalenie 
pierwotnego koloru stolarki okiennej.  

5) Izolacja ścian fundamentowych - Ściany fundamentowe wykonane z kamienia  
i cegły. Po odkopaniu ścian fundamentowych uzupełnić ubytki w spoinowaniu muru 
kamiennego i ceglanego. Po wyschnięciu ścian wykonać na ścianach z cegły 
obrzutkę cementowa z dodatkiem tyków trasowych oraz wykonać izolację  
z dysperbitu przez 2-krotne smarowanie. Po wyschnięciu mas izolacyjnych (5h) 
można wykonać obsypanie ścian budynku ziemią z wykopu lub piaskiem. 

6) Modernizacja instalacji elektrycznej, odgromowej oraz montaż monitoringu 
zewnętrznego. 

7) Wyposażenie kuchni. 

8) Zagospodarowanie terenu – nawierzchnie z kostki betonowej w tym wykonanie 
podjazdu dla osób niepełnosprawnych. 

9) Sadzenie zieleni. 

6. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawierają: 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
2) dokumentacja projektowa, 
3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
4) Przedmiary. 

7. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w następujących 
dokumentach: 

1) opisanych w pkt 6 powyżej, 
2) zawartej umowie, 
3) złożonej ofercie. 

8. Przedmiot zamówienia określono w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą 
dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania  
i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, poprzez wskazanie 
obiektywnych cech technicznych i jakościowych oraz standardów określonych  
w niektórych miejscach przykładowymi znakami towarowymi, patentami lub 
pochodzeniem. We wszystkich miejscach dokumentacji Zamawiającego, w których użyto 
przykładowego znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, jest to uzasadnione 
specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu 
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zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a w każdym przypadku 
dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 

9. Jeżeli w dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz kosztorysach ofertowych wskazany 
został znak towarowy materiału, firma, patent lub pochodzenie oznacza to jedynie 
kryteria, które należy spełnić i związane jest to z określeniem cech budowlanych, dostaw 
lub usług będących przedmiotem zamówienia. Wykonawca może zastosować wskazany 
lub równoważny, inny materiał spełniający wymogi techniczne i estetyczne wskazanego. 
Materiał równoważny musi posiadać właściwości użytkowe zgodne z wymogami 
określonymi w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normach innych 
państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest wykazać,  że 
oferowane przez niego materiały i roboty budowlane spełniają wymagania zawarte  
w dokumentacji. Przed zastosowaniem materiałów równoważnych Wykonawca musi 
wszelkie zmiany uzgodnić z Zamawiającym i Projektantem. Każdy równoważny materiał 
musi spełniać co najmniej parametry wskazane w projekcie budowlano wykonawczym, 
który będzie realizowany. Wykonawca zobowiązany jest przygotować tabelę 
równoważności dla każdego materiału zamiennego, która zostanie zaakceptowana 
między innymi przez Projektanta, Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego. 

10. Za równoważne Zamawiający uzna te rozwiązania, które oparte są na równoważnych 
ustaleniach, co do przedmiotu zamówienia i spełniać będą minimalne wymagania, które 
spełnia produkt opisany poprzez użycie przykładowego znaku towarowego, patentu lub 
pochodzenia. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań 
równoważnych opisywanych w SIWZ przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać, 
że oferowane przez niego produkty, materiały posiadają cechy nie gorsze niż parametry 
materiałów lub produktów wskazanych w SIWZ oraz takich o właściwościach 
funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały 
zakreślone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub 
pochodzeniem, gwarantujące wykonanie robót w zgodzie z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zapewniająca 
uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych niż określone w dokumentacji 
projektowej  
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Zamiana materiałów, 
rozwiązań na etapie wykonawstwa bez uprzedniego wskazania na   stosowanie   
zamienników  w  ofercie   będzie  dopuszczalna   jedynie  w wyjątkowych, uzasadnionych 
przypadkach, za wyraźną zgodą Zamawiającego.  

11. Wymagania dotyczące zastosowania materiałów i urządzeń przy wykonaniu przedmiotu 
zamówienia:  

a) wszystkie użyte materiały i urządzenia muszą być nowe, I gatunku jakościowego,  
b) muszą posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie zapewniając pełną 

sprawność eksploatacyjną, 
c) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć deklaracje zgodności, certyfikaty na 

użyte materiały z wymaganymi załącznikami przed ich wbudowaniem i uzyskać 
akceptację inspektora nadzoru i Zamawiającego. 

12. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą z Zamawiającym umową, uzgodnieniami 
z Zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 
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13. Rozliczenia za media z których korzystać będzie Wykonawca zostaną oparte na 
zasadach dodatkowego opomiarowania zużycia i wykonanych przyłączy na koszt 
Wykonawcy. 

14. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu gdzie mają być wykonywane 
roboty oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkie istotne 
informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy. 

15. Wymagania dotyczące rękojmi za wady i okres gwarancji: 

a) Wymagany okres gwarancji jakości na roboty budowlane objęte przedmiotem 
zamówienia, licząc od dnia protokolarnego bezusterkowego odbioru końcowego 
robót, wynosi minimum 60 miesi ęcy . 

b) Termin rękojmi za wady oraz gwarancji rozpoczyna bieg z dniem bezusterkowego 
odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

c) Okres gwarancji na roboty budowlane stanowi kryterium wyboru oferty.  
d) Okres gwarancji na przedmiot zamówienia należy określić w formularzu oferty  

w miesiącach w liczbach całkowitych. W przypadku określenia okresu gwarancji  
w wartości ułamkowej, Zamawiający zaokrągli wartość ułamkową w dół do 
najbliższej liczby całkowitej.  

e) W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 84 miesiące, 
Zamawiający w celu obliczenia punktów przyjmie okres 84 miesiące. 

16. Wymagania dotyczące posiadanego ubezpieczenia: 

a) Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres trwania umowy 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem umowy. 

b) Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu w terminie do 14 dni od 
dnia zawarcia umowy oryginał polisy lub poświadczoną przez siebie „za zgodność 
z oryginałem” kopię polisy na ubezpieczenie budowy od ryzyk budowlano-
montażowych oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w związku  
z wykonywanymi robotami budowlanymi, na kwotę nie niższą niż cena ofertowa 
(brutto) na okres realizacji przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że franszyza 
integralna nie jest większa niż 500,00 PLN za każde zdarzenie, wraz  
z potwierdzeniem uiszczenia w terminie składek ubezpieczeniowych, jeżeli polisa 
lub inny dokument ubezpieczenia przewidywały ratalną płatność składek. 

17. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę: 

a) Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, 
wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących w zakresie realizacji przedmiotu umowy 
wskazane poniżej czynności - których wykonanie polega na wykonywaniu pracy  
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 
pracy, tj.: 
− wykonywanie robót rozbiórkowych, 
− wykonywanie robót malarskich, 
− wykonywanie robót posadzkarskich, 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

str. 6 

 

   

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Inwestycja objęta niniejszym postępowaniem jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej  w związku z operacją typu „Ochrona 

zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.  Umowa  o przyznanie pomocy Nr 00013-65160-UM1500002/18 na realizację operacji pn.  

„Remont zabytkowego budynku byłej szkoły w Uchorowie”. 

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Kraina Trzech Rzek 

− obsługa maszyn budowlanych, 
− wykonywanie innych czynności (prac fizycznych) związanych z wykonaniem 

bezpośrednio prac budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. 
Wymóg nie dotyczy czynności wykonywanych przez osoby kierujące budową: 
kierownika budowy, kierownika robót oraz innych osób pełniących samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie; dostawcy materiałów budowlanych.  
Zamawiający wymaga, aby te osoby zostały zatrudnione przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zatrudni wyżej 
wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania 
stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego 
zatrudnienia na to miejsce innej osoby, 
b) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę 
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności wskazane w ppkt 17 a). Zamawiający uprawniony jest w 
szczególności do:  

− żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów i dokonywania ich oceny, 

− żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów, 

− przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
c) Wykonawca lub podwykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy 

/przekazania placu budowy, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 
imiennego wykazu ww. osób, o których mowa w ppkt 17 a) wraz z określeniem 
wykonywanych przez nie czynności oraz z oświadczeniem potwierdzającym 
zatrudnienie ich na podstawie umowy o pracę i podaniem rodzaju umowy o pracę 
(umowa na czas określony/ nieokreślony, wymiar etatu). Oświadczenie powinno 
ponadto zawierać:  

− dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,  
− datę złożenia oświadczenia,  
− podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

Podwykonawcy. 
O każdorazowej zmianie wskazanych w wykazie osób (aktualizacji), Wykonawca 
lub podwykonawca zobowiązany jest poinformować pisemnie Zamawiającego, 
przed wprowadzeniem pracownika na budowę.  

d) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego  
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ppkt 17 a) czynności w trakcie 
realizacji zamówienia: 
− oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 
zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 
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osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 
podwykonawcy; 

− poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 
pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar 
etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

− zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i 
zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 
rozliczeniowy; 

− poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji. 

e) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt 17 a) 
czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez 
Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w umowie. Niezłożenie przez 
Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane 
będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej 
czynności.  

f) Za niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  
o pracę osób w zakresie ww. czynności, Zamawiający przewiduje sankcję  
w postaci możliwości odstąpienia od umowy, obowiązku zapłaty przez 
Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w umowie. 

g) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie Pracowników 
oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia.  


