מסמך ב' 2 -תנאים כללים מיוחדים
פרק  – 00מוקדמות
 – 00.00תיאור העבודה
מכרז /חוזה זה מתייחס לשיפוץ חדרי שירותים/מקלחות ,עבודות צבע ושונות במח' יולדות בבית
חולים ברזילי ,אשקלון.
כל העבודות יבוצעו על פי הנחיות ונהלים נוספים של משרד הבריאות:
א L 70 .סימון וזיהוי צנרת.
ב .חיזוק "מערכות לא סטרוקטורליות" למניעת נזקים במקרה של רעידת אדמה.
העבודות הנכללות במסגרת פרויקט זה:
.0
.2
.3
.4
.5

פירוק והריסה
ריצוף
עבודות צביעה
מערכות גילוי וכיבוי אש
קווי מים ,ביוב ותיעול

 – 00.02אתר העבודה
תנאי יסודי לביצוע העבודות על ידי הקבלן הוא שמירה מוחלטת על רצף הפעילות בבית החולים,
ללא הפרעות או השבתות.
אין בשום פנים לגרום לנזקים ולהפרעות ,לסגירת דרכי גישה .עבודות רעש ,הריסה ,חציבה וניתוק
יתואמו על ידי הקבלן  69שעות מראש.
כן נדרש הקבלן להקפיד הקפדה יתרה על נקיטת אמצעי הבטיחות הנדרשים על מנת למנוע נזקי
גוף ,נפש ורכוש למבנים הסמוכים ,תכולתם והמשתמשים בהם .טרם תחילת העבודה יקבל הקבלן
הדרכה מאת ממונה הבטיחות של בית החולים ויחתום על טפסי התחייבות לפעולה בבטיחות,
הקבלן ישא באחריות מלאה לכל פגיעה כזו.
התניות מגבילות לעבודות הקבלן יוצאו על ידי בית החולים .הקבלן יהיה חייב בקיום קפדני מלא
של כל אותן ההתניות.
בהגישו את הצעתו מאשר הקבלן ,כי ביקר במקום העבודה ,ראה את אתר העבודה ,בדק באופן
יסודי את צורתו ,את הגישה אליו ,את הגבלות השטח ,את השטח המיועד לעבודה ולאחסנת כלים
וציוד ,את מקום הצנרת ,החשמל ,הטלפון ,הביוב ,הניקוז ושאר המערכות הקיימות ואין לו כל
טענות כלפי המזמין.
כמו כן ,מאשר הקבלן כי למד את כל הדרוש לידיעתו בקשר לנ''ל ,לתנאים המיוחדים ולכל יתר
העבודות שתתבצענה והמשפיעות על העבודה .המחירים שיציע הקבלן בכתב הכמויות ייחשבו
ככוללים את כל ההוצאות הכלליות ,וההוצאות המקוריות כלשהן שתידרשנה בגלל התנאים הנ''ל
של מקום העבודה ,הגבלותיו וסביבתו.

 – 00.03אתר ההתארגנות ,גידור השטח וארגון האתר
על הקבלן לקבל אישור מראש בכתב מהמפקח למיקומם של המתקנים/הכלים השונים.
א .תחומי העבודה ודרכי הכניסה והיציאה לאתר ייקבעו בהתאם לנתונים הקיימים ובהתאם
להוראות בית החולים .יש להבטיח כי התנועה בכבישים תבוצע בבטיחות מלאה .מובהר כי יציאה
משטח בית החולים כרוכה בתשלום ,הקבלן יקח בחשבון תשלום זה כתקרות שלא יוחזרו לו.
הקבלן מתחייב לשמור על כל שטח העבודה והסביבה במצב נקי ופנוי מכל פסולת או לכלוך.
ב.
לא יורשו ,באתר או מחוץ לאתר ,עירום פסולת ,עפר חפור או חומרים מכל סוג שהוא אלא על פי
תכנית ההתארגנות שתאושר מראש.
תנאי עבודה מיוחדים:
א .כל העבודות לרבות הנפה ,שינוע ,אחסון והלוגיסטיקה של ההתארגנות בשטח תיעשינה
בתיאום מלא עם המזמין והמפקח מטעמו.
ב .העבודות המתוארות במפרט/חוזה זה כוללות גם כאלה הכרוכות ביצירת רעש ,רעידות ,עשן
(חיתוך וריתוך) ,שנוע מכונות ,התקנת צנרת ואביזרי צנרת וכו' .הקבלן נדרש לשים לב לעובדה כי
העבודה בתנאים הנ''ל מחייבת הערכות מיוחדת ומתן תשומת לב מיוחדת על מנת שההפרעה
לחולים ולצוותים הרפואיים תהיה מזערית ככל האפשר .מודגש בזאת כי העבודה חייבת להעשות
בתיאום הדוק ,באישור מנהלי המקום ובאי כוחם ,תוך הקפדה על השקט ומתן אפשרות להמשך
הפעילות השוטפת.
ג .חלק מהעבודות כרוך בהתחברות למערכות הקיימות ושינוי במערכות קיימות .ניתוק מערכות
קיימות יבוצע רק לאחר קבלת הוראה מפורשת מהמפקח וקבלת כל האישורים הנדרשים מנציגי
בית החולים.
ד.

מטרדים:

על הקבלן להביא בחשבון כי חלק מהעבודות ,הגורמות לרעש או מטרד אחר יבוצעו בשעות לא
שגרתיות ,בהפסקות וללא רצף ,ובתאום עם הפיקוח ,אלא שבהתארגנות נכונה יוכל להמשיך
בעבודותיו בנתיבים אחרים.
כמו כן ,על הקבלן להביא בחשבון בהצעתו כי הנהלת בית הפרויקט תהיה רשאית להפסיק עבודות
הכרוכות ברעש או מטרד אחר.
ה.

אמצעי כיבוי אש:

ברשות הקבלן ימצאו בכל עת אמצעי כיבוי אש אמינים ומספקים ,ועליו לתאם עם מנהלי המקום
ובאי כוחם את הנוהל למקרה שתפרוץ אש כתוצאה מעבודותיו .על הקבלן לוודא כי העובדים
יודעים להפעיל את אמצעי הכיבוי ביעילות ,ולהשתמש באמצעים הנכונים (ולאו דווקא בהתזת
מים בכל מקרה כזה) בעיקר אם מדובר בדליקות של מערכת החשמל .בכל מקרה של ביצוע חיתוך
צנרת או תעלות ,ריתוך וכו' ימצאו בהישג יד אמצעי הכיבוי המומלצים.
ו .הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק אשר ייגרם לרכוש או לנפש כתוצאה מעבודה בלתי
זהירה או נקיטת אמצעי זהירות ומניעה כמתואר לעיל ,ו תמצא בידו פוליסת ביטוח מתאימה
לכיסוי כל נזק אפשרי.
כל הנזקים לרכוש או לגוף כתוצאה מביצוע ניתוקים או הפסקות ללא תיאום מראש ,או גרימת
נזקים מרשלנות ,או מחוסר זהירות ושמירה על חוקי הבטיחות והגיהות בעבודה – יחולו על
הקבלן בלבד ,והוא יפצה את המזמין ,עובדיו ,החולים ובני משפחתם ,קבלני משנה של הקבלן או
המזמין ,נותני שירות וספקים וצדדים אחרים ,במלוא הנזק הישיר והעקיף.
האמור לעיל חל גם על הפעלה מחודשת של מערכת אשר נותקה קודם לכן .עבור כל המתואר לעיל
לא תשולם לקבלן תוספת ,ועליו לכלול את ההוצאות הנוספות ( אם תהיינה לדעתו) במחירי
עבודתו.

 00.04שפיכת פסולת
במידה והמזמין ערך הסכם לשפיכת פסולת מורשה .הקבלן ידאג לשפוך את פסולת הבניין אך ורק
באתר זה על פי ההסכם ולהציג לפיקוח תעודות השפיכה.
הצגת תעודות השפיכה מהווה תנאי לאישור חשבונותיו החלקיים וחשבונו הסופי של הקבלן.
במידה ולא קיים המכם בין המזמין לאתר פסולת ,יידרש הקבלן בעריכתו והצגתו לפיקוח מבעוד
מועד.
 00.05תנועה בשטח המזמין ודרכי גישה ארעיות
נתיבי התנועה בשטח המזמין אל מקום העבודה וממנו ייקבע מזמן לזמן על ידי המפקח .כלי רכבו
של הקבלן וכל העובדים מטעמו ינועו אך ורק בנתיבים אלו .החנייה מותרת רק במקומות חנייה
מוסדרות המסומנים כמפורש ומיועדים לכך.
חוקי ונוהלי התנועה בשטח המזמין בעניין זה .הקבלן מתחייב לשמור על שלמות נתיבי התנועה
שנקבעו לו ויתקן על חשבונו כל נזק שיגרם להן בגין שימוש הקבלן כגון נזק מרכב זחלי ,גרירה,
שפיכת בטון ,פיזור וחומר וכיו''ב.
במידה וידרשו דרכי גישה ארעיות – הן תבוצענה על ידי הקבלן ועל חשבונו ויוסרו על ידי הקבלן
עם גמר העבודה .במידה ויידרש יחזיר הקבלן את מצב המקום בו הועברו דרכים אלה לקדמותו.
התווית דרכי הגישה הארעיות תעשה באישורו של המפקח.
הקבלן ישמור על עבירות הדרכים בכל עונות השנה לפי הנחיות המפקח .דרכי הגישה הארעיות
אינן רכוש הקבלן והקבלן יאפשר שימוש בדרכים אלו לכל גורם אחר ללא תמורה.
כמו כן ,עם סיום העבודה ,ישקם הקבלן ,על חשבונו ,נטיעות ,צנרת ,גינון ,כבישים וריצופים וכל
שיידרש עד גמר מושלם.
 00.09שירותים מהמזמין ולינת פועלים באתר
לא תינתן לקבלן אפשרות להשתמש בשירותי המזמין ,כגון :אוכל ,מקלחות ושירותים סניטריים,
טלפון ,לינה וכיו''ב.
על הקבלן להתקין ,על חשבונו ,שירותים כימיים/ניידים .מקום השירותים יתואם עם הפיקוח.
עובד של הקבלן כולל העובדים של קבלני המשנה ספקים נהגים וכו' אשר ימצאו בשירותים של
המבנה יסולקו ממקום העבודה וידרשו שלא להגיע יותר לעבודה ,ולא להיכנס יותר למתחם.
 00.00דגש שמירה על איכות הסביבה
הקבלן ינקוט ,על חשבונו ,בכל האמצעים שנקבעו על ידי הרשויות המוסמכות ו/או ייקבעו על ידי
המפקח ,כדי למנוע זיהום בסביבה ומטרדי רעש ,לשביעות רצון המפקח.

 00.00עבודה בשעות היום בימי חול
בכפוף לכל הוראה אחרת במכרז/חוזה זה ,לא תעשה כל עבודת קבע בשעות הלילה ,בשבת,
במועדי ישראל ,או בימי שבתון אחרים ,ללא היתר בכתב על ידי נציג המזמין ,מלבד עם העבודה
בלתי נמנעת או הכרחית בהחלט ,במקרה כזה ,יודיע הקבלן על כך לנציג המפקח ועליו לקבל את
אישורו המוקדם .כל אישור שיידרש לעבודות לילה או לעבודה בימי שבתון יוגש על ידי הקבלן.
לקבלת אישור מהמזמין -לא תינתן תוספת תשלום עבוד שעות עבודה אלה.

 00.06תיאום עם המפקח
כל העבודות תבוצענה בתיאום מלא ובשיתוף פעולה עם המפקח במקום ,אין להתחיל בביצוע
עבודה כלשהי ללא תיאום מוקדם עם המפקח.
 00.00ביקורת העבודה
א.
ב.
ג.
ד.

הקבלן חייב להעמיד על חשבונו ,לרשות המפקח את כל הפועלים ,הכלים והמכשירים
הנחוצים בשביל בחינת העבודות .למפקח תהיה תמיד הרשות להיכנס למקום העבודה של
הקבלן.
המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון ,שינוי והריסה של עבודה ,אשר לא בוצעה בהתאם
לתוכניות או להוראותיו והקבלן חייב לבצע את הוראות המפקח תוך התקופה שתקבע על
ידו.
המפקח רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה ,הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה .כמו
כן רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר – נוסף לבדיקות הקבועות בתקנים
הישראליים .הקבלן לא ישתמש בחומר שנמסר לבדיקה בלי אישור המפקח.
המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה ,או חלק ממנה ,או עבודה במקצוע
מסוים ,אם לפי דעתו אין העבודה נעשית בהתאם לתוכניות ,המפרט הטכני או הוראות
המפקח .בהפסקה לא תהיה עילה לתביעה כספית כלשהי או שינוי במועד מסירת
העבודה.

 00.00הגנה בפני נזקי אקלים
במהלך כל זמן ביצוע העבודות השונות ינקוט הקבלן בכל האמצעים הדרושים להגנת העבודה,
הציוד ,הכלים והחומרים בפני השפעות אקלימיות לרבות גשמים ,רוח ,אבק ,שמש וכו'.
כמו כן ,ינקוט הקבלן ,על חשבונו ,בכל האמצעים הדרושים להגנת האתר בנייה מחדירת מי
גשמים או מים מכל מקור אחר.
הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע הצטברות של מי גשמים בשטח העבודה
וירחיקם במהירות המרבית למקום שיקבל את אישורו המוקדם של המפקח.
אמצעי ההגנה יכללו כיסוי ,אטימה ,אספקת משאבות מים והפעלתן ,הערמת סוללות ,חפירת
תעלות לניקוז המים ,אחזקתן במצב תקין במשך כל תקופת ביצוע העבודה וסתימתן בגמר הביצוע
וכן בכל האמצעים האחרים שיידרשו על ידי המפקח.
כל אמצעי ההגנה הנ''ל יינקטו על ידי הקבלן ,על חשבונו ,והכל באופן ובהיקף שיהיו לשביעות
רצונו המלאה של המפקח.
כל נזק שייגרם לעבודות גם אם נקט הקבלן בכל האמצעים הדרושים אשר אושרו על ידי המפקח,
יתוקן על ידי הקבלן ועל חשבונו בהתאם להוראות המפקח ולשביעות רצונו המלאה.
למען הסר ספק ,מודגש בזאת כי ,כי עיכובים בעבודה הנגרמים עקב תנאי מזג אויר ,לא ייחשבו
ככוח עליון.
הקבלן יהיה אחראי לשלמות מבנים ומתקנים קיימים באתר העבודה ובדרכי הגישה אליו ויתקן,
על חשבונו ,כל נזק שייגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה.
הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות כדי למנוע נזק או פגיעה באנשים ,במבנים,
במתקנים ו/או בתכולתם ויישא באחריות מלאה בכל נזק או פגיעה כאמור.

טרם ביצוע חישוף ו/או חפירה בידיים או בכלי מכני ,יש להודיע למפקח על פרטי הכלי והמפעיל
ולוודא כי אין כבלים או צינורות בתוואי החפירה ,כגון :כבלי חשמל ,תקשורת ,קווי ביוב ,מים
וכיו''ב.
הקבלן ישא באחריות מלאה ובלעדית לכל פגיעה במתקנים הנ''ל בין אם קיבל ובין אם לא אישור
חפירה מהמפקח או מכל גורם אחר .איתור תכנית עדות למתקנים תת קרקעיים ,ביצוע חפירות
גישוש ועבודת חפירה זהירה בידיים באחריותו הבלעדית של הקבלן ללא תשלום נוסף.
יינקטו צעדים חמורים כנגד הקבלן באם יגרום לנזק כאמור מבלי להודיע עליו.
הקבלן מצהיר בזאת כי הוא מקבל על עצמו אחריות מלאה לנזק שייגרם לאותם מבנים ומתקנים
קיימים ומתחייב לתקנם על חשבונו לשביעות רצון המפקח ולשאת בכל ההוצאות הישירות
והעקיפות שנגרמו כתוצאה מהנזק הנ''ל.
 00.02ביצוע בשלבים
על הקבלן להביא בחשבון כי העבודה תתבצע בשלבים כפי שיקבע המפקח וכי המפקח יהיה רשאי
לקבוע סדר קדימויות בכל שלב לפי ראות עיניו.
הביצוע בשלבים לפי עדיפויות לא יזכה את הקבלן בתוספת תשלום ולא ישמש כעילה להארכת
תקופת הביצוע.
העבודה מתוקצבת על ידי גופים שונים ,עקב מגבלות תקציב ו/או לכל סיבה אחרת רשאי המזמין
להורות לקבלן בכל שלב ,על הפסקת עבודתו המוחלטת וסיום ההתקשרות עמו.
לקבלן תשולם תמורה עבור ביצוע סידורים מיוחדים לקראת סיום העבודה – לא ישולם כל פיצוי
בגין אובדן רווח או פיצוי אחר.

 00.03תיאום ושירותים לגורמים אחרים
בנוסף לאמור בפרק מוקדמות  00של המפרט הכללי ,יתן הקבלן ,ללא תמורה נוספת ,שירותים
לגורמים אחרים ,כגון :חברת בזק ,חברת החשמל ,קבלנים מטעם המזמין לעבודות אשר אין
כלולות במכרז/חוזה זה ,עובדי תחזוקה של המזמין וכל גורם אחר אשר יורה עליו המפקח.
השירותים שעל הקבלן לתת לגורמים אחרים יהיו כדלקמן:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

מתן אפשרות כניסה לאתר ,גישה למקום המבנה וזכות שימוש בדרכים ארעיות ,צירי
הליכה וכו'.
אפשרות שימוש מתואם מראש באמצעי הרמה ושינוע.
הגנה סבירה של ציוד ו/או עבודות של גורמים אחרים ,כך שלא ייפגעו על ידי פועלי
הקבלן.
ניקוי כללי וסילוק פסולת במשך העבודה ולאחר גמר העבודה.
נושאי בטיחות ראה להלן.

 00.04מהנדס ביצוע ומנהל עבודה באתר
לצורכי תיאום ,ניהול ופיקוח על ביצוע העבודה ,יעסיק הקבלן במשך כל תקופת הביצוע:
א .מנהל עבודה מוסמך בעל ניסיון מוכח של  00שנים לפחות בישראל בביצוע עבודות דומות.
ב .הנדסאי או מהנדס ביצוע אזרחי רשום ,בעל ניסיון מוכח של  5שנים לפחות בישראל
בביצוע עבודות דומות .המהנדס יחתום בעיריית אשקלון כאחראי על הביצוע ,אחראי
לביקורת וכאחראי לבטיחות.
ג .לעבודות מדידה הכוללות:

 .0סימון (לרבות חידוש סימונים שניתנו על ידי המזמין ו/או סימונים חדשים)
 .2מדידת ,שרטוט תכנית מדידה ואישור מיקום הבנייה.
 .3מדידת כמויות ,יסיק הקבלן מודד מוסמך ורשוי עם מכשירי מדידה וכלי עזר
תאודוליט ,מד מרחק אלקטרוני ,מאזנת אוטומטית וכד' ,במספר ובאיכות נאותים,
כפי שיקבע המפקח .כל מדידה שתידרש על ידי המפקח תבוצענה על ידי המודד ללא
תשלום כלשהו.
היעדרו של מי מאנשי הצוות ,ללא רשות מאת המפקח ,תוכל לשמש ,בין השאר ,לעילה להפסקת
העבודה על ידי המפקח עד לשובו של זה לאתר העבודה .המזמין רשאי לדרוש החלפת אנשי צוות
הנ''ל בלי לנמק את החלטתו.
כל ההוצאות הכרוכות במילוי דרישות סעיף זה על ידי הקבלן תיחשבנה ככלולות שמחיר היחידה
השונים שבכתב הכמויות ולא ישולם לקבלן עבורן בנפרד.

 00.05לוח זמנים
לא יאוחר מאשר  0יום ,מיום מתן צו תחילת העבודה ,יוגש על ידי הקבלן לוח זמנים מפורט
שיערך בשיתוף פעולה עם המפקח ובהתאמה למועד סיום העבודה כפי שייקבע במסמכי ההסכם.
הלוח ,לאחר שיאור על ידי המפקח יהיה חלק בלתי נפרד מהחוזה עם הקבלן.
הלוח יכלול רשימת תאריכי יעד בהם יידרש הקבלן לעמוד ,יהיה ערוך בצורת לוח גנט ממוחשב
ויכלול את הפעילויות הנדרשות .לוח הזמנים יעודכן ויתוקן מידי חודש וישקף את הסטיות
והשינויים העתידיים להיווצר מסיבה כלשהי .העדכון יהיה אך ורק לגבי סדר העבודות והקשר
ביניהן .בשום אופן לא יגרמו שינויים אלה למועד חדש לסיום העבודה.
איחור לגבי לוח הזמנים הראשון שהוגש על ידי הקבלן ישמש הוכחה כי קצב התקדמות העבודות
אינו מבטיח את השלמת הבנייה כולה בזמן ועל הקבלן יהיה לאחוז מיד בכל האמצעים להטחת
זירוז העבודה כפי שיורה המפקח.

 00.09תגבור קצב העבודה
יחליט המפקח כי התפוקה אינה מספיקה כדי לעמוד בלוח הזמנים ,הוא יוכל ,על ידי הוראה
בכתב ,להורות לקבלן להגביר את קצב ביצוע העבודה על ידי:
הבאת ציוד נוסף בכמות וסוגים לפי קביעת המפקח.
הגדלת כמות העובדים לסוגיהם השונים.
עבודה בלילות וימי מנוחה ,ולעשות כל דבר שהתנאים יחייבו כדי למנוע חריגה מהזמנים
המוקצבים.
רואים את הקבלן שמי שלקח בחשבון בעת הגשת הצעתו את כל הדרוש כדי לעמוד בלוח הזמנים,
לרבות האמור לעיל .הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת או פיצויים בגין :תגבור הציוד ,תגבור כוח
אדם ,עבודת שעות נוספות בלילות ובימי מנוחה וכיו''ב.
במקרה של צורך בעבודה של שעות נוספות ,שעות לילה וימי מנוחה ,יהיה על הקבלן לדאוג בעצמו
ועל חשבונו להשגת ההיתרים הדרושים בקשר לעבודה בשעות מיוחדות כנ''ל.

 00.00מוצר "שווה ערך"
בכל מקום במסמכי המכרז בו מוזכרים שמות וסימני זיהוי מסחריים של חומר ,ציוד ,מוצר וכו'
נעשה הדבר לצורך תיאור הטיב הנדרש מאותו מוצר.
יש לראות את שם המוצר ,בין אם הוא נכתב ובין אם לא ,כאילו נכתב לידו "או שווה ערך"
והקבלן רשאי להציע מוצר שווה ערך כמשמעו בפרק  00במפרט הכללי.

 00.00אישורים לדוגמאות ודגימות
כל הפריטים ,הציוד ,התוכניות ,דוגמאות של מוצרים קנויים וכיו''ב ,שעבורם נקבע כי יבוצעו לפי
בחירת המפקח או שחלה עליהם חובת הקבלן לקבל את אישור המתכנן וכן דוגמא אחרת שתידרש
על ידי המפקח – יוגש למפקח ,לא יאוחר מאשר שבוע אחד לפני התאריך שנקבע להתחלת ביצוע
העבודה שעבורה דרוש האישור לדוגמא.
על הקבלן לבצע בדיקת דגימות ודוגמאות במעבדות מוסמכות ולפי הוראת המפקח ולמסור
למפקח את תוצאות הבדיקה .הוצאות בדיקה חוזרת של מוצר שנפסל בבדיקה קודמת יחולו על
הקבלן בנוסף לנ''ל.

 00.06חומרים וציוד
החומרים ,המכונות ,המכשירים וכל ציוד אשר יופעל על ידי הקבלן למטרת ביצוע העבודה ,יהיה
בהם כדי להבטיח קיום דרישות לגבי טיב ואיכות העבודה.
כל החומרים שישמשו לעבודה יהיו חדשים ובאיכות מעולה .הציוד יסופק ויוחזר במצב תקין
וסדיר .יש להביא בחשבון את חלקי החילוף ו/או הכלים הרזרביים הדרושים במקרים של תקלות
מכניות .עניין זה חל במיוחד על ציוד לעבודות המחייבות רציפות של ביצוע.
חומרים וציוד אשר לדעתו של המפקח אין בהם כדי להבטיח את טיב העבודה בהתאם לדרישות
המפרט ,או קצב ההתקדמות בהתאם ללוח הזמנים שנקבע ,או שאינם במצב מכני תקין ,יסולקו
ממקום העבודה על ידי הקבלן ועל חשבונו ,ויוחלפו בציוד וחומרים אחרים המתאימים לדרישות.
לא יוחל בשום עבודה עד שכל הציוד והחומרים הדרושים לביצוע אותה עבודה יימצאו במקום
בכמות ובאיכות הדרושים לפי ההסכם ולשביעות רצון המפקח.
על הקבלן יחולו דמי בדיקות מעבדה מוסמכת לטיב הבטון ,טיב המוצרים שסופקו ,טיב עבודות
שבוצעו באתר ,עד  2%מערך עבודתו ,האמור כולל תשלום אגרות הבדיקה.
חומרים או מוצרים באתר העבודה לרבות חומרי גלם לא ישולמו לקבלן אלא אם הותקנו בצורה
מושלמת במקומם הסופי המתוכנן.

 00.20תוכניות
מסמך ה' (מערכת התוכניות) של מכרז/חוזה זה מכיל תכניות "למכרז בלבד" ,שאינן מושלמות
לפרטיהן ,אך נותנות יחד עם מסמכי ההסכם ,מידע מספיק להצגת מחירי יחידות בכתב הכמויות,
לקביעת סכום ההצעה ולהכנת לוח זמנים לביצוע .הקבלן המציע מאשר ,בעצם הגשת הצעתו,
שהמידע הנ''ל אומנם מספיק ולא יבוא בשום תביעה לשינוי מחירי היחידות או ההצעה ,או
להארכת זמן בגין התוכניות הלא מושלמות.
עם מתן ההוראה להתחלה העבודה לקבלן הזוכה בביצוע העבודה ,תימסרנה לו התוכניות לביצוע
במידה מספיקה להתחלת וקידום העבודה ללא עיכוב.

 00.20שינויים בהיקף העבודה
המזמין שומר לעצמו את הזכות ,לפני חתימת החוזה ועד גמר העבודה ,לפצל העבודות לקבלני
משנה ,לספקים וכו' .פיצול העבודות לא ישמש עילה לשינוי מחירי היחידה.
העבודה מתוקצבת על ידי גופים שונים ,המזמין שומר לעצמו את הזכות ,עקב מגבלות תקציב,
להגדיל או להקטין את היקף העבודה ו/או סעיפים בודדים עד כדי ביטול מוחלט .עבור כך לא
תשולם לקבלן תוספת מחיר או פיצוי כלשהו.

 00.22פתחים ושרוולים
הקבלן יהיה אחראי לביצוע עבודות שונות הקשורות לבנייה כגון :השארת חורים ושרוולים,
התקנת צינורות ותעלות לפני יציקות וכו' .לשם כך על הקבלן להכין בזמן את האביזרים אותם יש
להכניס בזמן היציקה וכן את הפרטים הדרושים לו לביצוע מעברי צנרת דרך הרצפה וכו' .חציבות
לאחר יציקה לא יבוצעו אלא לאחר קבלת אישור המפקח .הכנת פתחים המתאימים למעבר
צינורות ,שרוולים ,התיקון והאטימה המאוחרים תבוצע על ידי הקבלן ובאחריותו.

 00.23כלליות וזהות מחירי כתב הכמויות
מחירי היחידה שבכתב הכמויות בהן נקב הקבלן הנן זהים לכל העבודות מאותו סוג גם אם בוצעו
בזמנים שונים ובמקומות שונים באתר ,בכמויות ומידות שונות .מודגש בזאת שעל הקבלן לרשום
מחירים זהים בסעיפים זהים ,בפרקים שונים ,בכל מקרה של סתירה המחיר הזול יהיה המחיר
הקובע.
 00.24ניקוי אתר הבנייה
הקבלן יבצע וישא בהוצאות לניקוי אתר הבנייה וסביבת ההתארגנות באופן יום יומי ,ובגמר
העבודות מכל פסולת ,אשפה ,אדמה וחומרים מיותרים אחרים וימסור למזמין את אתר הבנייה
ואת סביבתו הסמוכה נקיים ,לשביעות רצונו של המזמין.
הקבלן ישפשף וינקה את כל הרצפות והמרצפות יומיים לפני המסירה ,ינקה את כל הסימנים
ועקבות לכלוך אחרים מחלקי העבודה .עליו להשאיר את כל העבודות מושלמות ואת האתר מוכן
לשימוש מיידי.
 00.25בטיחות בעבודה
לענין תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה)  ,התשמ''ח –  ,0600יראו את הקבלן כמבצע הבניה,
והחובות המוטלות בתקנות אלה על מבצע הבניה מוטלות על הקבלן.
חל איסור מוחלט על עישון או הדלקת אש שלא לצורך ביצוע העבודה ושלא על פי נהלי הבטיחות.
עובד שיתפס מעשן בשטח בית החולים ,מחוץ למקומות המיועדים לכך ,ייקנס ,יסולק ולא יורשה
לשוב לעבודתו.
מתן צו התחלת עבודה לקבלן הזוכה מותנה בהגשת סקר סיכונים ,חתום ע"י ממונה בטיחות
מוסמך מטעם הקבלן ומאושר ע"י ממונה בטיחות של המרכז הרפואי ,סקר הסיכונים ו/או כל
תוכנית בטיחות ,יהיו כלולים במחיר ההצעה.
 00.29סילוק פסולת
הקבלן יספק על חשבונו מכולה לאשפה בנפח  0מ''ק לפחות .כל הפסולת מכל סוג שהיא תאוכסן
אך ורק בתוך המכולה הנ''ל ,המכולה תוצב בתוך אתר העבודה .הקבלן יפנה את הפסולת בתום

יום עבודה לאתר מורשה ויגיש אישורים לפיקוח.
כל הנ''ל יבוצע על ידי הקבלן ועל חשבונו.
 00.20ביצוע ,בקשתות ,שיפועים וכדומה
מחירי היחידה ,אותם ינקוב הקבלן לעבודות נשוא הסכם זה ,יהיו תקפים גם לגבי כל העבודות
והמוצרים שיסופקו ו/או יבוצעו בשטחים משופעים ו/או בעלי צורה גאומטרית מיוחדת דוגמת
אלכסונים קשתות וכדומה – וזאת אפילו אם אין עובדות ועבודות אלו מוזכרות במפורש בתיאור
של הסעיפים בכתב הכמויות.
מודגש בזאת ,שבגין עבודות ומוצרים בעלי צורה ו/או אופי כנ''ל ,לא תשולם כל תוספת כספית
מעבר לנקוב בכתב הכמויות .בעבודות לגביהן לא תהיה מצוינת התייחסות כלשהי לנושא דנן
(קרי -צורות גאומטריות מיוחדות ,שיפועים וכדומה) רואים את מחיר היחידה ,אותם נקב הקבלן
בכתב הצעתו ,ככוללים גם את הצורך בביצוע כנדרש ,זאת ללא תוספת כספית לקבלן.
 00.20ביצוע עבודות גמר על בטון ,טיח וכו'
בכל אותם הסעיפים בכתב הכמויות בהם לא צוין במפורש שעבודת תגמיר זאת או אחרת (חיפוי
קרמיקה ,צבע וכדומה) תבוצע על סוג מסוים של רקע ,על הקבלן לבצע ( במסגרת אותו סעיף
כמויות) את עבודת תגמיר על כל רקע כנדרש כדוגמת בטון ,טיח וכו' ,ללא כל שינוי במחיר היחידה
שנקב בכתב הצעתו ,וזאת אפילו אם סוגי הרקע עליו יש לבצע את העבודה ,אינו מוזכר כך
במפורש.
מודגש בזאת שכל האמור בתנאים הכלליים המיוחדים ובמפרט המיוחד ,לרבות כל פרט ו/או
הוראה המצויינים במסמכים הנ''ל ,בתוכניות ,ברשימות ובפרטים שלא נמדדו בסעיף נפרד בכתב
הכמויות ,כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות ,לא תשולם כל תוספת עבור ביצוע כמפורט
במסמכים הנ''ל ימדדו אך ורק עבודות שלגביהם מופיע סעיף נפרד בכתב הכמויות.
 00.26חוזר משרד הבריאות מס'  000פרקים )04.00.64( 2,3,5 :
מבוא -ההנחיות והנהלים המפורטים להלן ,במסגרת חוזר זה ,מיועדים למניעת כל נזק לאדם
ורכוש בעבודות הכרוכות בניתוק מערכות פעילות ,ביצוע שינויים בהן ,התחברות אליהן ,אחזקתן
והפעלתן מחדש.
מסמך זה מפרט ,בנוסף ,כללים ונהלים לגיבוי מערכות חמצן ,בדיקתן ואחזקתן.
פרק  2ניתוק/חיבור קוים ומערכות
אסור בהחלט לנתק/לחבר מערכות וקוים פעילים ללא התראה מוקדמת ,אישור נציג המזמין וללא
נקיטת כל אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים.
 2.0האיסור מתייחס למערכות חשמל ופיקוד ,חמצן וגזים אחרים ,מים ,ביוב ,מיזוג אוויר וכל
מערכת אחרת שניתוקה או חיבורה בצורה בלתי מבוקרת עלול לגרום נזק לאדם ולרכוש.
 2.2הניתוק והחיבור יעשו אך ורק לאחר קבלת אישור ממונה מוסמך מטעם בית החולים
ובנוכחותו.
 2.3הניתוק/החיבור מותנה בהכרה מלאה של פרטי המערכת ,מהלך הקווים ,תכולתם והשלכות
של ניתוקם/חיבורם.
 2.4הניתוק/החיבור ייעשו לאחר נקיטת האמצעים הבאים:
 ארגון אספקה חילופית או אמצעי גיבוי. תיאום מראש עם כל הגורמים הרלוונטיים (מנהלה ,סיעוד) והודעה חוזרת מייד לפניהניתוק/החיבור.

 00.30מודגש בזאת שכל האמור בתנאים הכלליים המיוחדים ובמפרט המיוחד ,לרבות כל פרט
ו/או הוראה המצויינים במסמכים הנ''ל ,בתוכניות ,ברשימות ובפרטים ושלא נמדדו בסעיף נפרד
בכתב הכמויות ,כלול במחיר היחידה שבכתב הכמויות ,לא תשולם תוספת עבור ביצוע כמפורט
במסמכים הנ''ל ימדדו אך ורק עבודות שלגביהם מופיע סעיף נפרד בכתב הכמויות.

