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Warunki wykonania prac:
1.Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac oraz bezpieczeństwo
związanych z ich wykonaniem na terenie miasta.
2.Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego .
3.Podczas realizacji prac Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać,
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych przy wykonywaniu
dekoracji dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie
i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
4.Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach
publicznych .
5.Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich zniszczeń spowodowanych z jego
winy i będzie ponosił pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim.
6.Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie zarządzenia wydane przez władze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób
związane z wykonywanymi pracami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowień podczas prowadzenia prac.
7.Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac .Liczba i wydajność sprzętu powinny
gwarantować przeprowadzenie prac.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania prac ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz powinien być zgodny z normami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
8.Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia swoich pracowników i sprzętu w stosowne
oznakowanie umożliwiające ich identyfikację w czasie prowadzonych
prac.
9.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia telefonicznego kontaktu z Zamawiającym
przez całą dobę.
10. Wykonawca zobowiązany jest do stałego nadzoru nad właściwym stanem dekoracji oraz
zobowiązany przystąpić do usunięcia awarii wynikłych w trakcie eksploatacji w ciągu 4
godz. od czasu jej zgłoszenia przez zlecającego.
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Opis przedmiotu zamówienia i wytyczne projektowe .

Przedmiotem zamówienia jest unikatowa dekoracja świąteczno-noworoczna Krakowa
w formie elementów dekoracyjnych na ulicach, placach , mostach i innych terenach miasta.
Dekoracje świąteczne w sezonie 2017/2018 muszą być utrzymane w jednolitym stylu
i kolorystyce. Ozdoby powinny nawiązywać do wzorów w stylu vintage, inspirowanych
sztuką oraz rzemiosłem artystycznym znanym z pałaców i mieszczańskich komnat okresu
Belle Epoque.
Dla zachowania jednolitego wizerunku wszystkich dekoracji należy zachować
dwubarwną kolorystykę biało/ srebrzystą z kolorem wiodącym granatu, podkreślającą
zimowy nastrój i tworzącą klimat śnieżnych świąt. Motywy dekoracyjne umieszczone
na choinkach, przewieszkach nad ulicami, latarniach oraz mostach powinny
nawiązywać do ozdób i bibelotów które tworzyły dekoracje świąteczne pod
koniec XIX wieku i na początku XX wieku, takich jak: ręcznie malowane bańki,
cukierki, ciastka, pierniczki, orzechy, owoce, oraz ozdoby z papieru i bibuły. .

