ZG.270.3.2021
Załącznik nr 1 do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. LOKALIZACJA
Lokalizacja: Nadleśnictwo Drewnica, wg poniższego zestawienia:
Powierzchnia
Powierzchnia
przeznaczona
do
rozpoznania i
Adres leśny
kontroli
[ha]
oczyszczenia
saperskiego
Łęka
0,09
17-03-3-08-187 -f -00
HA
0,89
0,23
17-03-3-08-218 -b -01
HA
2,26
0,07
17-03-3-08-97 -d -00
HA
0,72
Leśniakowizna
17-03-3-09-40 -c -00
17-03-3-09-79 -a -00
17-03-3-09-79 -d -00
Wola Grzybowska
17-03-3-10-228 -c -01
17-03-3-10-228 -g -01
17-03-3-10-228 -h -01
17-03-3-10-228 -j -01
17-03-3-10-228 -k -01
17-03-3-10-229 -c -01
17-03-3-10-229 -d -01
17-03-3-10-229 -f -01
17-03-3-10-229 -g -00
17-03-3-10-229 -i -01
17-03-3-10-229 -i -99
17-03-3-10-246 -d -00
Rembertów
17-03-3-11-126 -c -01
17-03-3-11-126 -g -01
17-03-3-11-127 -a -00
17-03-3-11-128 -b -00
17-03-3-11-128 -c -00
17-03-3-11-166 -b -00
17-03-3-11-251 -i -00
17-03-3-11-253 -d -00
17-03-3-11-271 -c -01
17-03-3-11-271 -g -01
17-03-3-11-271 -j -00

HA
HA
HA

2,33
0,62
0,49

0,23
0,06
0,05

HA
HA
HA
HA
HA
HA
HA
HA
HA
HA
HA
HA

0,56
0,10
1,30
0,67
0,02
0,16
0,61
0,27
0,44
0,34
0,20
1,88

0,06
0,01
0,13
0,07
0,01
0,02
0,06
0,03
0,04
0,03
0,02
0,19

HA
HA
HA
HA
HA
HA
HA
HA
HA
HA
HA

0,49
2,29
0,87
0,80
0,67
0,82
0,75
1,00
0,36
1,13
0,90

0,05
0,23
0,09
0,08
0,07
0,08
0,08
0,10
0,04
0,11
0,09

17-03-3-11-282 -g -00
17-03-3-11-282 -k -00
17-03-3-11-83 -a -01

HA
HA
HA
RAZEM

1,72
0,71
3,62
29,99

0,17
0,07
0,36
3,01

Kontroli podlega minimum 10% powierzchni przeznaczonej do wykonania rozpoznania
i oczyszczenia saperskiego terenu.
2. ZAKRES PRAC
2.1 Przedmiotem zamówienia jest dokonanie kontroli prawidłowości wykonania rozpoznania
i oczyszczenia saperskiego terenu, które polegało na wykryciu, usunięciu i zniszczeniu:

niewybuchów,

niewypałów,

amunicji,

pozostałości i części po niewybuchach, niewypałach i amunicji;

innych przedmiotów wybuchowych oraz pozostałości i części po nich;

a także wszystkich przedmiotów metalowych, które mogą utrudniać lub ograniczać
wykonywanie prac w zakresie zagospodarowania terenu (za przedmiot, który może
utrudniać lub ograniczać wykonywanie prac w zakresie zagospodarowania uznaje się
przedmiot o średnicy powyżej 2 cm i długości powyżej 20 cm) lub stanowić zagrożenie
dla życia lub zdrowia ludzi bądź dla środowiska i wód gruntowych.
2.2 Zakres prac obejmuje czynności polegające na kontroli wykonanego rozpoznania oraz
oczyszczenia gruntu w zakresie wymienionym w pkt. 2.1 niniejszego załącznika na
powierzchni oraz na głębokość od poziomu 0 cm do 100 cm głębokości, jako Zespół
Nadzorujący Prawidłowość Wykonanych Prac („ZNPWP”). Obiekty, których jedynie część
znajduje się na głębokości do 100 cm również podlegają konieczności usunięcia z gruntu.
2.3 Przedmiotem zamówienia jest również kontrola poprawności sporządzenia wszelkiej
dokumentacji wykonanej w ramach rozpoznania i oczyszczenia saperskiego terenu.
3. REALIZACJA PRAC
3.1 Udostępnienie terenów
3.1.1 ZNPWP otrzymuje pisemne powiadomienie o zakończeniu prac oraz gotowości
przedstawicieli podmiotu wykonującego rozpoznanie i oczyszczenie saperskie do
przeprowadzenia na danym terenie weryfikacji jakości ukończonych prac.
3.1.2 W ciągu 7 dni od daty otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 1 ZNPWP
w obecności przedstawiciela Zamawiającego oraz przedstawiciela podmiotu
prowadzącej rozpoznanie i oczyszczenie saperskie rozpoczyna kontrolę jakościową
na powierzchni 10% każdego z obszaru zgłoszonego do odbioru przez wykonawcę
prac rozpoznania i oczyszczenia saperskiego, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w
ppkt. 3.3.1.
3.1.3 Przed rozpoczęciem prac Zamawiający wystawi ZNPWP zlecenie (którego wzór
stanowi Załącznik nr 3 do Umowy), przekaże również mapę obszaru objętego
przedmiotem zamówienia. Dokładne wytyczenie terenu prac spoczywa po stronie
ZNPWP przy udziale pracownika Zamawiającego.
3.2 Dokumentowanie prac
ZNPWP zobowiązany jest do dokumentowania prowadzonych prac.

Dokumentacja powinna minimalnie zawierać:
3.2.1

zakres powierzchniowy terenów na których przeprowadzono kontrolę rozpoznania
i oczyszczenia saperskiego, na podstawie map przekazanych przez Zamawiającego,

3.2.2

liczbę, rodzaj oraz wskazanie miejsca wykrytych podczas kontroli przedmiotów, oraz
dokumentację fotograficzną każdego z rodzaju znalezionych przedmiotów,

3.2.3

dane osób (imię, nazwisko) wykonujących kontrolę na poszczególnych obszarach,

3.2.4

wszystkie wystawione w trakcie realizacji prac zlecenia, protokoły, zezwolenia,
uzgodnienia itp.

3.3 Odbiór prac i terenu
W trakcie kontroli zgłoszonych przez wykonawcę rozpoznania i oczyszczenia saperskiego
powierzchni obowiązują następujące zasady:
3.3.1 W przypadku wykrycia podczas kontroli nawet pojedynczych przedmiotów
określonych w pkt. 2 ppkt. 2.1 niniejszego załącznika, ZNPWP przerywa czynności
kontrolne i sporządza protokół nienależytego wykonania prac (którego wzór stanowi
załącznik nr 7 do Umowy), a prace przeprowadzone przez wykonawcę rozpoznania i
oczyszczenia saperskiego uważa się za zrealizowane niezgodnie z umową. Protokół
nienależytego wykonania prac zostaje wystawiony i podpisany przez upoważnione
osoby w 3 egzemplarzach - po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron Umowy oraz dla
wykonawcy rozpoznania i oczyszczenia saperskiego. Po podpisaniu protokołu
nienależytego wykonania prac Zamawiający wzywa wykonawcę rozpoznania i
oczyszczenia saperskiego do usunięcia uchybień wyznaczając termin ich usunięcia.
W przypadku różnicy zdań zaistniałych w czasie odbiorów pomiędzy ZNPWP
a wykonawcą rozpoznania i oczyszczenia saperskiego odnoszących się do podstaw
sporządzenia protokołu nienależytego wykonania, rozstrzygające jest stanowisko
Zamawiającego, które jest wiążące dla ZNPWP i wykonawcy rozpoznania
oczyszczenia saperskiego. Po usunięciu uchybień powtarzana jest procedura kontroli
prac opisana powyżej z zastrzeżeniem, że kontrola może obejmować inne niż
uprzednio wskazane miejsca kontroli na powierzchniach.
3.3.2 Prace wykonawcy rozpoznania i oczyszczenia saperskiego uważa się za zrealizowane
zgodnie z umową, jeżeli w czasie kontroli nie dojdzie do wykrycia na powierzchni
gruntu i do głębokości określonej w umowie żadnego z przedmiotów określonych w
pkt. 2 ppkt. 2.1 niniejszego załącznika. W przypadku stwierdzenia braku uchybień
następuje odbiór prac i udostępnionego przez Zamawiającego terenu na podstawie
podpisywanego protokołu zdawczo-odbiorczego, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do
Umowy. ZNPWP potwierdza dokonanie weryfikacji prawidłowości wykonania prac na
protokołach zdawczo – odbiorczych wykonawcy rozpoznania i oczyszczenia
saperskiego. Protokół zdawczo – odbiorczy zostaje wystawiony i podpisany przez
upoważnione osoby w 3 egzemplarzach - po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron
Umowy oraz dla wykonawcy rozpoznania i oczyszczenia saperskiego. Za datę
wykonania przedmiotu Umowy Strony przyjmują datę podpisania protokołu
zdawczo-odbiorczego końcowego odbioru prac (stanowiącego Załącznik nr 5 do
Umowy) dotyczącego wykonania przedmiotu Umowy.

