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1.0 Część ogólna . 
 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego. 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych przebudowy i rozbudowy budynku Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie przy 
ul. Krakowskiej, w celu dostosowania obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych                        
w szczególności wykonanie windy osobowej, pomieszczeń sanitarnych dla osób 
niepełnosprawnych wraz z dostosowaniem ciągów komunikacyjnych. 
 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
 
Zakres prac został określony w dokumentacji projektowej jako Etap I. Zakres został 
szczegółowo określony w przedmiarze prac stanowiący pomocniczy element dokumentacji. 
Przedmiar prac jest elementem pomocniczym, z uwagi na ryczałtowy charakter zamówienia 
jest elementem pomocniczym. Przedmiar określa zakres prac niezbędnych do wykonania.  
Zakres prac zgodnie z dołączonym przedmiarem: 
 

1  Szyb windowy i schody zewn ętrzne  
 1.1 Roboty rozbiórkowe zewnętrzne.  

1.2 Roboty budowlane - szyb windy.  
1.3 Roboty wykończeniowe wewnętrzne szybu windy. 

2 Roboty remontowe piwnic - związane z wykonaniem maszynowni d źwigu.  
 2.1 Roboty ogólnobudowlane. 
3 Roboty remontowe parter - związane z wykonaniem maszynowni d źwigu,  

pomieszczenia sanitariatów dla niepełnosprawnych i dostosowanie wej ścia 
głównego. 
 

 3.1 Dojście windy, sanitariaty dla osób niepełnosprawnych.  
3.2 Poczekalnia + rejestracja + wiatrołap (dostosowanie ciągów komunikacyjnych oraz 
wykonanie posadzek 
antypoślizgowych) 

4 Roboty remontowe I pi ętro.  
 4.1 Wykonanie dojścia do szybu windowego oraz wykonanie łazienki dla osób 

niepełnosprawnych 
5 Instalacja wod - kan co w pomieszczeniach zwi ązanych z przebudowa  

pomieszcze ń sanitariatów dla osób niepełnosprawnych oraz szybu  windy  
 5.1 Instalacja wodna 

5.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej.  
5.3 Instalacja CO - cześć A  
5.4 Roboty uzupełniające. 

6 Instalacja elektryczna w pomieszczeniach zwi ązanych z przebudowa  
pomieszcze ń sanitariatów dla osób niepełnosprawnych oraz szybu  windy  

 6.1 Roboty rozbiórkowe.  
6.2 Przewody i rury ochronne.  
6.3 Uziom i instalacja odgromowa  
6.4 Osprzęt elektroinstalacyjny.  
6.5 Okablowanie strukturalne  
6.6 Oprawy  
6.7 Rozdzielnie  
6.8 Roboty pomiarowe.  
6.9 Prace uzupełniające 

 
 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych. 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe będą polegały na: 
- zorganizowaniu zaplecza socjalnego w budynku lub ustawieniu kontenera na ogrodzonej 
działce inwestora za jego zgodą 
- zapewnieniu warunków BHP i ochrony środowiska ( co omówiono odrębnie) 



- zapewnienie ochrony użytkowników budynku 
- inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej 
- wykonaniu zdjęć robót zakrytych z oznaczeniem daty 
- usunięcie gruzu z terenu obiektu 
- utylizacja odpadów budowlanych  
- dostosowanie harmonogramu prac do obiektu będącego w całym czasie w użytkowaniu 
 
 
1.4 Informacje o terenie budowy. 
Teren budowy jest położony przy ul. Krakowskiej w Nowym Żmigrodzie. Aktualne wejście dla 
użytkowników znajduje się od strony ulicy dojazdowej. Działka jest częściowo ogrodzona i 
częściowo zadrzewiona. Jest to teren, który, może być wykorzystany do zlokalizowania 
zaplecza socjalnego i przejściowego składowania materiałów po uprzednim uzgodnieniu z 
właścicielem nieruchomości. 
 
1.5 Organizacja robót budowlanych. 
Roboty powinny być zorganizowane zgodnie z zaleceniami opisanymi w niniejszej ST, 
według najnowszego poziomu wiedzy technicznej, zachowaniem zasad bhp, p.poż oraz 
poszanowaniem uzasadnionych interesów osób trzecich. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST, poleceniami Inżyniera – Inspektorem Nadzoru i zaleceniami 
Inwestora. 
 
1.6 Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji działających w budynku, na powierzchni ziemi i 
za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, 
będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji działających w budynku, na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym powiadomi 
osoby trzecie, których uzasadniony interes prawny mogą naruszać prowadzone prace a w 
szczególności uzgodni: 
- sposób wykorzystania dla potrzeb robót modernizacyjnych terenu pozostającego w 
dyspozycji Inwestora. 
- taki przebieg prac, aby nie ograniczały one praw sąsiadów do swobodnego dysponowania 
nieruchomością 
- czas prowadzenia prac w święta i inne dni wolne od pracy 
- sposób ruchu pojazdów budowy, który nie zakłuci obsługi komunikacyjnej działek 
sąsiedzkich i korzystania przez pacjentów z usług przychodni. 
- takie prowadzenie prac które nie utrudnią korzystania z usług przychodni 
 
1.7 Ochrona środowiska. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót 
Wykonawca będzie: 
- utrzymywać Teren Budowy i sąsiadującą z nim przestrzeń w czystości. 



- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
 
1.8 Warunki BHP 
Wykonawca będzie prowadził wszystkie Roboty oraz prace towarzyszące stosując 
obowiązując na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawo dotyczące zachowania warunków 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
1.9 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy. 
Wokół budynku znajduje się częściowo ogrodzony teren, który (za zgodą Inwestora) może 
być wykorzystany do zlokalizowania zaplecza socjalnego i przejściowego składowania 
materiałów. Z uwagi na stopień wykorzystania pomieszczeń istniejącego budynku oraz 
konieczność prowadzenia prac we wnętrzu może być możliwości zajęcia pomieszczeń 
Inwestora na potrzeby socjalne pracowników budowy, lecz również po uzgodnieniu z 
Inwestorem 
. 
1.10 Warunki organizacji ruchu. 
Warunki organizacji ruchu omówiono szczegółowo w punkcie dotyczącym środków 
transportu. Sugeruje się zorganizowanie dostaw materiałów do wbudowania oraz wywozu 
materiałów rozbiórkowych od strony wschodniej budynku, gdzie nie parkują pacjenci i 
pracownicy przychodni. Realizacja tego postulatu wymaga uzgodnienia z aktualnymi 
użytkownikami tej części parkingu i dojazdu. W tym uzgodnienie z stacjonującą karetką 
pogotowia. 
 
1.11 Ogrodzenie terenu. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 
realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu 
Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
Zabezpieczenie chodników i jezdni. 
Wykonawca wykona zabezpieczenia chodników i jezdni w rejonie budowy ze szczególnym 
uwzględnieniem: 
- daszków zabezpieczających nad istniejącym wejściami 
- daszków zabezpieczających w przypadku uruchomienia tymczasowego wejścia od strony 
ogrodzonego ogrodu 



- wyznaczenia i zabezpieczenia obszaru jezdni, z którego będzie dokonywany rozładunek 
dostarczanych materiałów i wywóz materiałów rozbiórkowych 
- zakres robót zabezpieczających należy uzgodnić z wyznaczonym przez Inwestora 
Inżynierem. 
 
1.12 Ochrona p.po ż. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.13 Nazwy i kody robót obj ętych przedmiotem zamówienia. 
Nazwy i kody robót objętych przedmiotem zamówienia należy przyjmować zgodnie ze 
Wspólnym 
Słownikiem Zamówień: 
45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej 
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45324000-4 Tynkowanie 
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45410000-4 Tynkowanie 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej 
45421114-6 Instalowanie drzwi metalowych 
45421134-2 Instalowanie drzwi drewnianych 
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45431000-7 Kładzenie płytek 
45431100-8 Kładzenie terakoty 
45431200-9 Kładzenie glazury 
45432110-8 Kładzenie podłóg 
45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych 
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
 
1.14 Określenia podstawowe, definicje i skróty. 
Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad 
realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. Inspektor 
Nadzoru 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inżyniera. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Polecenie In żyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie 
pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 



Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania 
ST – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 
PZJ – program zapewnienia jakości. 
Termomodernizacja – przedsięwzięcie budowlane (zespół usprawnień ingerujących w 
strukturę budowlana i instalacyjną) zakładającą poprawę parametrów energetycznych 
obiektu a przede wszystkim racjonalizację zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i 
wodną. 
Projekt – dokumentacja, służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych. 
 
2.0 Wymagania dotycz ące właściwo ści wyrobów budowlanych. 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót. Materiały takie jak płytki, płatki natryskowe, 
farby, kolor stolarki drzwiowej i inne materiały rz utuj ące na estetyce podlegaj ą 
akceptacji przez zamawiaj ącego – tj inwestora. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą 
raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
Składając materiały na Terenie Budowy nie wolno przeciążać miejscowo stropów. 
 
2.4. Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione 
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 



2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 
zamiarze, co najmniej 3 dni przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie 
to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera . 
 
3.0 Wymagania dotycz ące sprz ętu i maszyn. 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 
4.0 Wymagania dotycz ące środków transportu. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
pozwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o 
każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym umową. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
5.0 Wymagania dotycz ące wykonania robót budowlanych . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez 



Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości 
przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów. 
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji 
Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier 
uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości 
przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 
5.2 Roboty budowlane w zakresie przygotowania miejs ca prowadzenia prac 
rozbudowy i przebudowy. 
Wykonawca zapewni: 
- wykonanie zabezpieczeń odgradzających miejsce prac w taki, aby pacjenci korzystający z 
przychodni mogli poruszać się bezpiecznie. 
- zabezpieczenie istniejących okien parapetów i elementów nie podlegających wymianie lub 
modernizacji przed uszkodzeniem. 
- zabezpieczenie sąsiedniej przestrzeni przed przenikaniem substancji szkodliwych 
- właściwe ogrodzenie i oświetlenie miejsca Robót. 
- wydzielone miejsca czerpania wody i energii elektrycznej w taki sposób, aby nie zakłócać 
poboru wody i energii w funkcjonujących gabinetach przychodni. 
- ewentualne wyłączenia powinny być uzgodnione z właścicielem budynku 
 
5.3 Roboty rozbiórkowe. 
5.3.1 Zakres robót. 
Demontaż istniejących drzwi drewnianych, stolarki aluminiowej i PCV. 
Rozbiórki fragmentów ścian nośnych i samonośnych, działowych w miejscach określonych w 
projekcie. 
Uwaga przed rozbiórką ścian związaną z poszerzaniem lub zmianą lokalizacji drzwi 
Wykonawca poleci założenie projektowanych nadproży i wyznaczy osobę uprawnioną do 
nadzoru całego przebiegu tych prac. 
Demontaż istniejącego osprzętu elektrycznego. 
Demontaż osprzętu sanitarnego. 
Skucie glazury i terrakoty. 
Odbicie istniejących tynków na powierzchniach tego wymagających. 
Zerwanie podłóg z PCV i posadzek. 
Odbicie fragmentów podłoża. 
Usunięcie resztek materiałów klejących z powierzchni nadających się do ponownego 
ułożenia wykładzin. 
Demontaż nieczynnych rur i przewodów. 
5.3.2 Materiały pochodzące z rozbiórki. 



Gruz ceglany, gruz ceramiczny, gruz betonowy, elementy metalowe, kable, osprzęt sanitarny 
i elektryczny, chemia budowlana. Materiał podlega utylizacji. Zamawiający decyduje o 
dalszym wykorzystaniu materiałów z rozbiórki. 
5.3.3 Sprzęt. 
Łomy, kilofy oskardy, szufle taczki, wyciągarki elektryczne, elektryczne młoty wyburzeniowe. 
5.3.4 Transport. 
Samochód wywrotka. Odwiezienie materiałów odpadowych na odpowiednie składowiska a 
drewna do fumigacji. 
5.3.5 Wykonywanie robót. 
Prace rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie. W razie natrafienia na słabo związane wątki 
ścian, zakryte elementy konstrukcyjne, instalacja pod napięciem należy natychmiast 
powiadomić projektanta i inspektora nadzoru. Telefony do osób odpowiedzialnych powinny 
znajdować się na budowie. 
5.3.6 Kontrola jakości. 
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i ocenie, czy nie występują 
zagrożenia wynikające z wykonania prac. 
5.3.7 Jednostka obmiaru. 
Metr kwadratowy dla przekuć, ilości sztuk dla drzwi i elementów armatury. M3 rozbiórek 
elementów betonowych czy ściennych. 
5.3.8 Odbiór robót. 
Inspektor nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
5.3.9 Podstawa płatności. 
Zapisane w dzienniku budowy m2, m3 i sztuki policzone do odbioru wg. Przedmiaru prac. 
5.3.10 Przepisy związane. 
Szczegółowe przepisy z zakresu BHP – Rop. Min. Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 
28.03.72 – Dz.U. nr 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami. 
 
5.4 Roboty murowe. 
5.4.1 Przedmiot . 
Przedmiotem specyfikacji są wymagania robót murowych przy realizacji zadania rozbudowy i 
przebudowy budynku przychodni Etap I. 
5.4.2 Zakres robót. 
Wykonanie szybu windowego – murowanego i wylewanego częściowo z betonu. 
Przemurowania otworów drzwiowych. 
Zamurowania otworów istniejących. 
Wymurowanie ścian działowych. 
Wykonanie napraw podłoży, podlewek betonowych, warstw samopoziomujących. 
Wykonanie warstw uszczelniających w pomieszczeniach sanitarnych. 
Położenie glazury i terrakoty w wyznaczonych miejscach. 
5.4.3 Materiały. 
Ściany z pustaków pianobetonowych, ceramicznych pustaków, bloczków betonowych, w 
lekkiej zabudowie g-k, np. Rigips, gr. 15cm, stal ST3 SX, siatka gięto - ciągniona, pręty 
ocynkowane do kotwienia, masa samopoziomująca, wylewki betonowe, materiały 
pomocnicze. 
Tynki renowacyjne, gotowe mieszanki gipsowe, impregnaty, preparaty uszczelniające. 
5.4.4 Sprzęt. 
Skrzynia do zapraw, kielnia, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierujące i murarskie, 
warstwomierz, wilgotnościomierz, betoniarka i inny wynikający z charakteru prac. 
5.4.5 Transport. 
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny i mechaniczny, taczki, wciągarki mechaniczne. 
5.4.6 Wykonanie robót. 
Roboty murowe szybu jak i ścianek działowych prowadzić w oparciu o Warunki techniczne 
wykonania robót – rozdział roboty murowe oraz w oparciu o obowiązujące przepisy 
normowe. Przemurowania otworów drzwiowych w wejściach do gabinetów i pomieszczeń 
sanitariatów jak również na ciągach komunikacyjnych. Domurowanie ścian w 



zwymiarowanych miejscach dla uzyskania oparcia dla nadproży, połączenie fragmentów 
domurowanych ścian z istniejącymi poprzez kotwy ocynkowane osadzane, co trzecią 
warstwę, otynkowanie nowych fragmentów ścian i nadproży. 
Zamurowania otworów istniejących z otynkowaniem i kotwieniem jak opisano wyżej. 
Wymurowanie ścian działowych w wyznaczonych miejscach. Wyprowadzenie do stropu 
konstrukcyjnego ze zwróceniem szczególnej uwagi na dźwiękoszczelność. 
Osadzenie nadproży stalowych w poszerzanych otworach i mocowanie siatki na belkach. 
Wykuwać gniazda pod jedną z belek, po ustabilizowaniu i osadzeniu, wykuwać gniazda pod 
drugą belkę. 
Następnie belki skręcić śrubami, osiatkować i otynkować. Zwrócić uwagę, aby oparte końce 
miały długość 30 cm. 
Przy przesuwaniu otworów strop konstrukcyjny oprzeć na rygach. 
Wszelkie prace ingeruj ące w konstrukcj ę budynku nale ży prowadzi ć pod nadzorem 
uprawnionych osób. 
Wykonanie napraw podłoży, podlewek betonowych, warstw samopoziomujących. 
Miejsce napraw odkurzyć, zaimpregnować. Usunąć nienośne fragmenty podłoża. Wylewki 
cieńsze niż 3.5 cm zbroić siatką. 
Wykonanie warstw uszczelniających w pomieszczeniach sanitarnych. Podłoże pod terrakotę 
i glazurę zaimpregnować gotowym preparatem np. f-my „Sopro”. 
Położenie glazury i terrakoty w wyznaczonych miejscach. 
Glazurę układać zgodnie z opisem na rysunkach. 
5.4.7 Kontrola jakości. 
Sprawdzenie jakości cegieł i bloczków należy przeprowadzać pośrednio na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych 
materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami. 
Sprawdzenie jakości materiałów stosowanych do zapraw, betonu oraz ustalenie 
wymaganych recept laboratoryjnych. Konsystencję zaprawy sprawdzać metodami opisanymi 
w normach. Np. metodą stożka pomiarowego. Sprawdzenie efektu ostatecznego – kontrola 
największych odchyłek wymiarów murów. 
Maksymalna odchyłka pionowa może wynosić do 20 mm na wysokości kondygnacji a 
poziome 
przesunięcie w osiach ścian nad i pod stropem również 20mm. Maksymalne odchylenie od 
linii prostej (wybrzuszenie) 5mm i nie więcej niż 20 mm na 10m. Bruzdy i wnęki muszą być 
wykonywane zgodnie z normą PN-B-02002:1999, która określa zakresy ich wymiarów 
zależnie od grubości ścian. Odchyłki dostosować do wymagań dostawcy windy. 
Sprawdzenie wykonania nadproży polega na zbadaniu czy użyto profili opisanych w 
projekcie, czy zachowano wymagane długości podparcia, czy dwuteowniki skręcono i oparto 
w sposób stabilny. 
5.4.8 Jednostka obmiaru 
(m3) muru - nowego i uzupełnianego, (m2) ścianek działowych, ilość wypełnień 
akustycznych i cieplnych, 
ilość prefabrykatów, ilość profili stalowych 
5.4.9 Odbiór 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów 
do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową 
5.4.10 Podstawa płatności 
Zgodnie z obmiarem (m2 i m3), po odbiorach poszczególnych robót. 
5.4.11 Przepisy związane 
PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celów budowlanych 
PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki 
5.5 Roboty tynkarskie i malarskie. 
5.5.1 Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót tynkarskich oraz 
malarskich 



wewnętrznych i elewacyjnych. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze 
robót wymienionych w pkt. 1.8.2 
5.5.2 Zakres 
Przygotowanie podłoża na istniejących ścianach wewnętrznych. 
Odkucie słabo związanych fragmentów tynków wewnętrznych. 
Wykonanie tynku wewnętrznego- renowacyjnego kategorii IV, gipsowanego. 
Malowanie wnętrz I piętra zgodnie z opracowanym projektem. 
5.5.3 Materiały 
Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy, suche 
mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie, mineralne tynki wewnętrzne renowacyjne, 
renowacyjne farby wewnętrzne dające powłokę otwartą na dyfuzją pary wodnej. 
Wymagania stawiane materiałom. 
Spoiwa: 
Cementy portlandzkie zgodne z normą PN-B-19701:1997, nie mogą zawierać stwardniałych 
grudek. 
Wapno zgodne z PN-B-30020:1999. Bez domieszek i całkowicie wygaszone. 
Gips budowlany zgodny z PN-B-30031:1997. Suchy, niezwietrzały, bez zanieczyszczeń. 
Kruszywa: 
Piasek zgodny z PN-79/B-06711. Czysty, wolny od domieszek organicznych. 
Woda zarobowa: 
Woda pitna (z wyjątkiem mineralnej). Badania wody według normy PN-75/C-04630. 
Niedozwolone jest stosowanie wody o: 
zasoleniu > 500mg/l 
zawartości cukru > 500mg/l 
zawartości siarkowodoru > 20mg/l 
5.5.4 Sprzęt 
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków i farb, 
pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle. 
5.5.5 Transport 
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 
5.5.6 Wykonanie robót 
Przygotowanie podłoża po robotach murarskich, konstrukcyjnych i remontowych oraz 
robotach instalacyjnych, elektrycznych i teletechnicznych. 
Wykonanie tynków wewnętrznych kategorii IV, warstwowych wraz z narożnikami 
wzmacniającymi ściany, malowanie wewnętrzne ścian farbą renowacyjną wewnętrzną - wg 
uzgodnionej kolorystyki 
5.5.7 Kontrola jakości robót 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez 
porównanie wykonanych 
tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i atestów 
jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie 
wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów. 
Badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem, 
Badania grubości tynku poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten 
sposób, aby podłoże było odsłonięte lecz nie naruszone. 
Sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki 
Sprawdzenie wykonania narzutu z tynku renowacyjnego-wewnętrznego 
Sprawdzenie wykonania gładzi gipsowej. 
Sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich ze szczególnym uwzględnieniem kontroli 
przebarwień mogących wynikać ze zmian podłoża i przerw technologicznych. 
Dopuszczalne odchyłki dla : 
tynku surowego o gr 12 mm -6,+4mm 
tynku surowego o gr 10 mm -6,+4mm (wyrównany kielnią) 
tynku pocienionego o gr 5 mm -6,+4mm 
tynku zacieranego z zaprawy gipsowej o gr 10 mm -4,+3mm 



5.5.8 Jednostka obmiaru 
(m2) tynków wewnętrznych oraz malowanych powierzchni wewnątrz i na elewacji 
5.5.9 Odbiór 
Roboty tynkarskie wewnętrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z 
Nadzorem Autorskim 
5.5.10 Podstawa płatności 
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy 
5.5.11 Przepisy związane 
PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane 
PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych 
Instrukcje i certyfikaty producenta. 
5.6 Roboty okładzinowe. 
5.6.1 Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót okładzinowych. 
Warunki przystąpienia do robót. 
Roboty okładzinowe można wykonywać po: 
- zakończeniu robót tynkarskich 
- osadzeniu ościeżnic drzwiowych, ale przed założeniem opasek futrynowych 
- całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych, ale przed zamontowaniem urządzeń 
sanitarnych i armatury oświetleniowej 
- stwierdzeniu, że temperatura otoczenia nie jest niższa niż +5̊ C. 
5.6.2 Zakres 
Wykonanie okładzin ceramicznych ściennych i podłogowych (gres) w wyznaczonych 
miejscach w projekcie. 
Wykonanie zabezpieczeń ścian plastikowymi okładzinami ochronnymi oraz wykonanie 
narożników zabezpieczających i odbojnic ochronnych na ścianach w miejscach wskazanych 
w projekcie. 
5.6.3 Materiały 
Materiały do wykonywania okładzin ceramicznych powinny odpowiadać następującym 
wymaganiom: 
- zaprawy cementowe i cementowo-wapienne zgodne z PN-B-10107:1998 lub 1998 lub 
aprobatami technicznymi. 
- zaprawy klejące zgodne z PN-B-10107:1998 1998 lub aprobatami technicznymi. 
- masy klejące w postaci past i zapraw do spoinowania zgodne z odpowiednimi aprobatami 
technicznymi. 
- silikon bezbarwny techniczny 
- metalowe kształtki absorbujące energię uderzenia 
- wkręty systemowe do ścian ceglanych i żelbetowych 
- listwy aluminiowe 
Materiały użyte do zabezpieczeń ścian powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
opisie technicznym. 
5.6.4 Sprzęt 
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków, 
pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle, elektronarzędzia do cięcia elementów 
aluminiowych i blaszanych, urządzenia do poziomowania, noże do przycinania elementów 
plastikowych, urządzenia do dozowania silikonu. 
5.6.5 Transport 
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 
5.6.6 Wykonanie robót 
Podłoża pod okładziny. 
Podłoża mogą stanowić nieotynkowane, lub otynkowane mury z elementów 
drobnowymiarowych. 
Podłoże powinno być: 



- równe 
- niepylące 
- pozbawione powłok malarskich 
- bez zatłuszczeń i śladów bitumitów 
- przy mocowaniu na zaprawę spoiny w murach powinny mieć głębokość 10-15mm, a ściana 
betonowa 
powinna być nakłuta na około 50% powierzchni. 
- w miejscach tego wymagających naprawione zaprawą marki min. M4 lub masą naprawczą 
Wykonanie okładzin przy użyciu zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej. 
Na ścianach murowych wykonać dwuwarstwowy podkład z obrzutki (M4-M7). 
Ceramikę posegregować według wymiarów (kalibracja), gatunków, a przed ułożeniem 
namoczyć przez 3 godz. Po stwardnieniu podkładu mocować ceramikę nakładając na całą 
stronę montażową zaprawę. 
Osadzanie elementów rozpoczynać od dołu utrzymując szerokość spoin opisaną w projekcie 
lub uzgodnioną w nadzorze. Wykonanie okładzin przy użyciu zapraw i mas klejących. 
Podłoże powinno być równe i mocne. Na ścianach murowych wykonać mocny podkład jak 
do technologii mocowania na zaprawę zwykłą. 
Na stwardniałym podkładzie rozprowadzić pacą ząbkowaną (ząbki 6-8mm) zaprawę klejącą. 
Płytkę przyłożyć i docisnąć. Przy u życiu zapraw klej ących płytek nie wolno moczy ć. 
Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta zaprawy. 
5.6.7 Kontrola jakości robót 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez 
porównanie wykonanych okładzin z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów 
badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i 
podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiarów. 
Zakres kontroli. 
Badanie przyczepności okładzin do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem, 
Badania grubości zaprawy lub kleju w trakcie kontroli miedzyoperacyjnej. 
Sprawdzenie sposobu pokrycia płytek zaprawą lub klejem 
Badanie wichrowatości obłożonej płaszczyzny. 
Kontrola szerokości i powtarzalności wymiarów spoin. 
Kontrola ułożenia okładzin w poziomie i pionie. 
Kontrola zgodności kolorystyki z projektem. 
5.6.8 Jednostka obmiaru 
(m2) tynków wewnętrznych oraz malowanych powierzchni wewnątrz i na elewacji 
5.6.9 Odbiór 
Roboty okładzinowe odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim. 
5.6.10 Podstawa płatności 
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy 
5.6.11 Przepisy związane 
PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane 
PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych 
Instrukcje i certyfikaty producenta 
Wymagania producenta materiałów okładzinowych. 
Aprobaty i badania. 
5.7 Roboty budowlane polegaj ące na układaniu podłóg z PCV 
5.7.1 Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót polegających na 
układaniu posadzek z PVC w rulonach oraz w arkuszach 50x50 cm. 
Warunki przystąpienia do robót. 
Roboty można wykonywać po: 
- zakończeniu robót tynkarskich 
- całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych 



- stwierdzeniu, że temperatura otoczenia nie jest niższa niż +17̊ C. 
5.7.2 Zakres 
Wykonanie wykładzin podłogowych w miejscach wskazanych w projekcie. 
5.7.3 Materiały 
Wykładzina np. Forbo, Gerflor lub równoważna w rulonach, sznur spawalniczy, noże do 
przycinania, poziomice, wilgotnościomierze. 
Cechy materiałów powinny być zgodne z odpowiednimi aprobatami. 
5.7.4 Sprzęt 
Zgrzewarki, noże do przycinania, narzędzia do nakładania klejów. 
5.7.5 Transport 
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 
5.7.6 Wykonanie robót 
Podłoża pod wykładziny. 
Podłoże powinno być: 
- równe 
- niepylące 
- pozbawione powłok malarskich 
- bez zatłuszczeń i śladów bitumitów 
- suche (max. wilgotność 3%) 
Wykładzinę należy przykleić całą powierzchnią za pomocą kleju dopuszczonego do montażu 
wykładzin elastycznych. Luźno rozłożone arkusze powinny pozostać przez 24 godziny w 
pomieszczeniu o temperaturze min. 17̊ C w celu dopasowania do podkładu. Styk arkuszy 
łączyć taśmą spawalniczą w kolorze uzgodnionym z projektantem. Wykładzinę wywinąć na 
ścianę i przykleić na wysokość 10cm. W przedmiotowej realizacji nie przewiduje się 
stosowania listwy przypodłogowej. Przed rozpoczęciem użytkowania wykładzinę zmyć ciepłą 
wodą z dodatkiem niewielkiej ilości detergentu. Jeśli zaleca to producent podłogę należy 
pokryć lakierem lub emulsją przeznaczona do konserwacji wykładzin elastycznych. 
5.7.7 Kontrola jakości robót 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez 
porównanie wykonanych wykładzin z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów 
badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i 
podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiarów. Sprawdzenie ciągłości spawów, zgodności wzorów i kolorystyki z dokumentacją. 
Sprawdzenie wklęsłych i wypukłych naroży. 
5.7.8 Jednostka obmiaru 
(m2) ułożonej wykładziny. 
5.7.9 Odbiór 
Roboty wykładzinowe odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim. 
5.7.10 Podstawa płatności 
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy 
5.7.11 Przepisy związane 
PN-96 /B-02854 – Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Metoda badania 
rozprzestrzeniania 
płomieni po posadzkach. 
PN-75 /B-042270 – Wykładziny podłogowe z polichlorku winylu. Badania. 
BN- 86/ 6701-04 - Materiały wykończeniowe stosowane w budownictwie. 
Raporty, sprawozdania z badań, oceny, klasyfikacje. 
 
 
5.9 Stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa. 
5.9.1 Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót polegających na 
wykonaniu stolarki i ślusarki. 
5.9.2 Zakres 
Wykonanie ślusarki p.poż. drzwiowej określonej w projekcie. 



Wykonanie drzwi określonych w projekcie. 
Wykonanie okien określonych w projekcie. 
Obiór robót montażowych może nastąpić po wykonaniu wymaganych prób technicznych. 
Prace montażowe stolarki drzwiowej wewnętrznej należy rozpocząć po wykonaniu okładzin 
ceramicznych, malowaniu i ułożeniu podłóg. 
5.9.3 Materiały 
Kompletacja elementów do montażu musi być wykonana ściśle według wskazówek Inżyniera 
zawartych w Projekcie. 
Profile i szkło powinny być sprawdzone pod względem zgodności kompletacji z 
dokumentacją podczas ich odbioru na budowie. 
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania zawarte w normach i certyfikatach oraz 
spełniać wymagania zawarte w opisie technicznym. 
5.9.4 Sprzęt 
Elektronarzędzia do wiercenia, narzędzia do łączenia i obcinania profili, spawarki, szlifierki, 
gwintownice. 
5.9.5 Transport 
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 
5.9.6 Wykonanie robót 
Przygotowanie nawierceń konstrukcji stropów i ścian zgodnie z zasadami omówionymi w 
rozdziale dotyczącym robót murowych. W czasie demontażu istniejącej ślusarki wykonać 
niezbędne zabezpieczenia i nadzorować ruch użytkowników. Elementy przygotowane na 
warsztacie montować zgodnie z planem przedłożonym użytkownikowi. Wszystkie elementy, 
które pozostają w kontakcie z pacjentami należy oszlifować do wymaganego normami 
stopnia dokładności. 
5.9.7 Kontrola jakości robót 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez badanie: 
- kompletacji dostaw 
- zgodności materiałów z wymaganiami norm i aprobat 
- kontroli dokładności połączeń i szlifowania 
- kontroli stabilności mocowania 
- kontroli wysokości przegród o symbolu EI ze szczególnym uwzględnieniem szczelności 
pomiędzy stropem konstrukcyjnym i podwieszonym. 
5.9.8 Jednostka obmiaru 
Waga zamontowanej ślusarki, powierzchnia zamontowanej stolarki otworowej. 
5.9.9 Odbiór 
Roboty montażowe odbiera wyspecjalizowany Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem 
Autorskim. 
5.9.10 Podstawa płatności 
Za (mb) i (kg) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku 
budowy. 
5.9.11 Przepisy związane 
Ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
5.10 Roboty budowlane instalacyjne. 
5.10.1 Instalacje wod-kan. 
5.10.1.1 Przedmiot 
Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania instalacji wod.-kan. przy 
realizacji zadania polegającego na modernizacji pomieszczeń przychodni. 
5.10.1.2 Zakres 
Wykonanie instalacji według projektu. 
Wykonanie podłączeń miejscowych do armatury oznaczonej na projekcie. 
Uwagi: 
Prowadząc roboty instalacyjne wymagające miejscowego rozkucia ścian lub przekucia 
stropów 



nie wolno naruszać takich elementów konstrukcyjnych jak nadproża, wieńce, słupy i 
podciągi. 
Wykonawca musi uzyskać zgodę Inżyniera dotyczącą lokalizacji i wielkość proponowanych 
rozkuć. 
Wszystkie instalacje należy wykonywać jako zakryte (obudowane). Ewentualne odstępstwa 
od tej zasady wymagają uzyskania zgody Inżyniera. 
Obiór instalacji może nastąpić po wykonaniu wymaganych prób technicznych. 
Prace instalacyjne należy zakończyć przed przystąpieniem do robót wykończeniowych. 
5.10.1.3 Materiały. 
Kompletacja elementów do montażu musi być wykonana ściśle według wskazówek Inżyniera 
zawartych w projekcie. 
Rury i kształtki powinny być sprawdzone pod względem zgodności kompletacji z 
dokumentacją podczas ich odbioru na budowie. 
Wymagania stawiane materiałom. 
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania zawarte w normach i certyfikatach. 
5.10.1.4 Sprzęt. 
Elektronarzędzia do wykuwania bruzd, narzędzia do łączenia i obcinania odcinków rur. 
5.10.1.5 Transport. 
Dostawa na placu budowy samochodem i we wnętrzach ręczny. 
5.10.1.6 Wykonanie robót. 
Przygotowanie bruzd zgodnie z zasadami omówionymi w rozdziale dotyczącym robót 
murowych. 
Prowadzenie pionów i podłączeń według projektu instalacyjnego i rozmieszczenia armatury 
w projekcie modernizacji. 
Zabudowa instalacji płytami g-k lub prowadzenie w wykutych bruzdach i otynkowanie. 
Wykonanie odpowietrzeń zgodnie z dyspozycjami projektantów. 
5.10.1.7 Kontrola jakości robót. 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez badanie: 
- kompletacji dostaw 
- zgodności materiałów z wymaganiami norm i aprobat 
- kontroli szczelności przed zabudowaniem instalacji 
5.10.1.8 Jednostka obmiaru. 
(mb) i ilość punktów podłączeń. 
5.10.1.9 Odbiór. 
Roboty instalacyjne odbiera wyspecjalizowany Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem 
Autorskim 
5.10.1.10 Podstawa płatności. 
Za (mb) i punkt podłączeń zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w 
dzienniku budowy. 
5.10.1.11 Przepisy związane. 
PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 1: 
Postanowienia ogólne i wymagania 
PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 2: 
Kanalizacja sanitarna. Projektowanie układu i obliczenia 
PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 3: 
Przewody deszczowe. Projektowanie układu i obliczenia 
PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 5: Montaż 
i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji 
 
5.10.2 Instalacja centralnego ogrzewania. 
5.10.2.1. Przedmiot. 
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót instalacyjnych 
wykonywanych w ramach zadania polegającego na modernizacji pomieszczeń przychodni. 
5.10.2.2 Zakres. 
Przełożenie/ demontaż istniejących grzejników. 



Uwagi. 
Prowadząc roboty instalacyjne wymagające miejscowego rozkucia ścian lub przekucia 
stropów nie wolno naruszać takich elementów konstrukcyjnych jak nadproża, wieńce, słupy i 
podciągi. 
Wykonawca musi uzyskać zgodę Inżyniera dotyczącą lokalizacji i wielkość proponowanych 
rozkuć. 
Wszystkie instalacje należy wykonywać jako zakryte (obudowane). Ewentualne odstępstwa 
od tej zasady wymagają uzyskania zgody Inżyniera. 
Obiór instalacji może nastąpić po wykonaniu wymaganych prób technicznych. 
Prace instalacyjne należy zakończyć przed przystąpieniem do robót wykończeniowych. 
5.10.2.3 Materiały 
Kompletacja elementów do montażu musi być wykonana ściśle według wskazówek Inżyniera 
zawartych w Projekcie. 
Rury i kształtki powinny być sprawdzone pod względem zgodności kompletacji z 
dokumentacją podczas ich odbioru na budowie. 
Wymagania stawiane materiałom. 
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania zawarte w normach i certyfikatach. 
5.10.2.4 Sprzęt 
Elektronarzędzia do wykuwania bruzd, narzędzia do łączenia i obcinania odcinków rur. 
5.10.2.5 Transport 
Dostawa - samochodem, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 
5.10.2.6 Wykonanie robót 
Przygotowanie bruzd zgodnie z zasadami omówionymi w rozdziale dotyczącym robót 
murowych. 
Prowadzenie pionów i podłączeń według projektu instalacyjnego i rozmieszczenia armatury 
w projekcie modernizacji. 
Zabudowa instalacji płytami g-k lub prowadzenie w wykutych bruzdach i otynkowanie. 
Wykonanie odpowietrzeń zgodnie z dyspozycjami projektantów. 
5.10.2.7 Kontrola jakości robót 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez badanie: 
- kompletacji dostaw 
- zgodności materiałów z wymaganiami norm i aprobat 
- kontroli szczelności przed zabudowaniem instalacji 
5.10.2.8 Jednostka obmiaru 
(mb) i ilość punktów podłączeń 
5.10.2.9 Odbiór 
Roboty instalacyjne odbiera Inżynier. 
5.10.2.10 Podstawa płatności 
Za (mb) i punkt podłączeń zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w 
dzienniku budowy. 
5.10.2.11 Przepisy związane 
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 
budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego 
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 
PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 
systemów ciepłowniczych. Wymagania 
PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania 
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody 
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania 
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych 
systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 



PN-EN ISO 14683:2000 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń 
o kubaturze do 600 m3 
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 
PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 
urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze 
 
5.10.3 Instalacja wentylacji i klimatyzacji. 
5.10.3.1. Przedmiot. 
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót instalacyjnych 
wykonywanych w ramach zadania polegającego na modernizacji pomieszczeń przychodni. 
5.10.3.2 Zakres. 
Uwagi. 
Prowadząc roboty instalacyjne wymagające miejscowego rozkucia ścian nie wolno naruszać 
takich elementów konstrukcyjnych jak nadproża, wieńce, słupy i podciągi. 
Wykonawca musi uzyskać zgodę Inżyniera dotyczącą lokalizacji i wielkość proponowanych 
rozkuć. 
Wszystkie instalacje należy wykonywać jako zakryte (obudowane). Ewentualne odstępstwa 
od tej zasady wymagają uzyskania zgody Inżyniera. 
Obiór instalacji może nastąpić po wykonaniu wymaganych prób technicznych. 
Prace instalacyjne należy zakończyć przed przystąpieniem do robót wykończeniowych. 
5.10.3.3 Materiały 
Kompletacja elementów do montażu musi być wykonana ściśle według wskazówek Inżyniera 
zawartych w Projekcie. 
Wymagania stawiane materiałom. 
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania zawarte w normach i certyfikatach. 
5.10.3.4 Sprzęt 
Elektronarzędzia do wykuwania bruzd, narzędzia do łączenia i obcinania odcinków rur. 
5.10.3.5 Transport 
Dostawa - samochodem, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 
5.10.3.6 Wykonanie robót 
Przygotowanie otworów pod kanały zgodnie z zasadami omówionymi w rozdziale 
dotyczącym robót murowych. 
Prowadzenie kanałów według projektu instalacyjnego i rozmieszczenia w projekcie 
modernizacji. Zabudowa instalacji płytami g-k ognioochronnymi. 
5.10.3.7 Kontrola jakości robót 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez badanie: 
- kompletacji dostaw 
- zgodności materiałów z wymaganiami norm i aprobat 
- kontroli szczelności przed zabudowaniem instalacji 
5.10.3.8 Jednostka obmiaru 
(mb) i ilość punktów podłączeń 
5.10.3.9 Odbiór 
Roboty instalacyjne odbiera Inżynier. 
5.10.3.10 Podstawa płatności 
Za (mb) i punkt podłączeń zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w 
dzienniku budowy. 
5.10.3.11 Przepisy związane 
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji. 
PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 
odbioru i wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji; 
PN-B-03434 Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania; 
PN-78/B-10440 Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania; 
PN-B-76001 Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania; 
PN-EN 779+AC Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. Wymagania, badania, 
oznaczenie; 



PN-EN 13180 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymiary i wymagania mechaniczne 
dotyczące przewodów giętkich; 
Warunki techniczne. Dział IV. Rozdział 6. (Dz.U z 2002 r. Nr 75, poz.690) 
 
5.10.4 Instalacje elektryczne i teletechniczne. 
Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót stanowiących część ww. zamówienia. Wymagania dotyczą wykonania 
instalacji elektrycznej. 
Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie wszystkich robót podstawowych, 
tymczasowych oraz prac towarzyszących, niezbędnych dla realizacji zamówienia. 
Zagadnienia zostały ujęte w SWiOR opracowanych dla branż: 
· architektonicznej wraz z technologią 
· instalacji wentylacji mechanicznej 
· instalacji wodno-kanalizacyjnej 
· instalacji centralnego ogrzewania 
· instalacji elektrycznej i okablowania strukturalneg o 
Zakres Robót objętych niniejszym STWiOR: 
1. Zestaw tablic rozdzielczych  
2. Wewnętrzna linia zasilająca od rozdzielnicy RG do tablicy  
3. Wewnętrzne linie zasilające od rozdzielnicy do szaf zasilająco sterowniczych: 
4. Instalacje elektryczne ogólnego przeznaczenia (oświetlenie, gniazda wtyczkowe, zasilanie 
urządzeń) 
5. Instalacje zasilania urządzeń medycznych 
6. Instalacje teletechniczne (okablowania strukturalnego, systemu informacji kolejkowej, 
ekranu LCD/LED) z szafą krosową SK 
7. Instalacje niskoprądowe (instalacja głośnikowa, kontroli dostępu) 
Niniejsze Specyfikacje Techniczne dotyczące wykonania instalacji elektrycznej, 
teletechnicznej i niskoprądowej należy rozpatrywać i stosować z Dokumentacją Projektową i 
rysunkami, z uwzględnieniem wymagań ogólnych STWiOR pozostałych branż. 
Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, zgodnie z obowiązującymi regulacjami 
prawnymi, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacjach Technicznych. 
Roboty tymczasowe i prace towarzysz ące. 
Wyszczególnienie i opis robót tymczasowych oraz prac towarzyszących podano w części 
ogólnej SWiOR. 
W szczególności, w zakresie instalacji elektrycznych należy wykonać: 
- demontaże istniejących instalacji elektrycznych w przebudowywanych pomieszczeniach 
- wywiercenie otworów w stropach i wykonanie przepustów dla wewnętrznej linii zasilającej 
pomiędzy piwnicą i parterem oraz przez ściany w piwnicy 
- przygotowanie wnęki pod zestaw tablic rozdzielczych  
- zabezpieczenia przeciwpożarowe przejść przewodów instalacji elektrycznych przez strefy 
wydzielenia pożarowego, o stopniu zgodnym z odpornością elementu 
Informacje o terenie budowy. 
Organizacja robót budowlanych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SWiOR i poleceniami Zarządzającego realizacją umowy. 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
a także wszystkie dokumenty wyszczególnione w umowie. 
Wykonawca zorganizuje prace w sposób umożliwiający funkcjonowanie przychodni w 
okresie prowadzonych robót. 
Bezpiecze ństwo i ochrona zdrowia. 



Kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu BiOZ na postawie przekazanej 
informacji dotyczącej BiOZ. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne i niezbędne 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Wykonawca zapewni wymagane urządzenia socjalno-
sanitarne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia 
personelu zatrudnionego w związku z przedmiotową budową. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, tak na placu budowy, jak i we wszystkich urządzeniach, maszynach i 
pojazdach oraz pomieszczeniach związanych z budową. 
Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w 
bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, 
który mógłby powstać w wyniku jego działania, w okresie realizacji robót, lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
Podczas trwania robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca dopilnuje, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówi eń. 
NAZWA ROBÓT KOD 
Roboty instalacyjne elektryczne 45310000-3 
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 4521000-0 
Inne instalacje elektryczne 45317000-2 
Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 45316000-5 
MATERIAŁY. 
Ogólne wymagania dotycz ące materiałów. 
Wszystkie wykorzystywane materiały oraz urządzenia instalowane w trakcie wykonywania 
robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w SWiOR. 
Materiały, dla których SWiOR nakładają konieczność dostarczenia atestów, będą 
dostarczane na budowę z atestami określającymi w sposób jednoznaczny cechy tych 
materiałów. Dotyczy to każdej partii materiałów. Przed wykonaniem przez Wykonawcę 
badań jakości materiałów, Zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta, stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z 
warunkami podanymi w SWiOR. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 
dostarczone przez Wykonawcę Zarządzającemu realizacją umowy. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez 
Zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie 
stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z 
wymaganiami zawartymi w SWiOR nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 
Materiały instalacyjne. 
Kable i przewody zasilaj ące niskiego napi ęcia 
W instalacjach zasilających zastosować kable i przewody miedziane o izolacji i powłoce 
polwinitowej na napięcie znamionowe 1 kV. 
Podstawowe parametry techniczne 
Kable elektroenergetyczne 
Kable elektroenergetyczne 
Wykonanie - Kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi 
Izolacja - Polichlorek winylu 
Powłoka wypełniająca - Polichlorek winylu 
Powłoka zewnętrzna - Polichlorek winylu 
Żyła - Miedziana 



Napięcie znamionowe - 1,0 kV 
Ilość żył – 5, 
- Żyła przewodu ochronnego koloru żółto-zielonego 
Przekroje żył w mm2 - Wg wymaganego obciążenia  
Max. temp. żyły - 70 °C 
Max. temp. zwarcia - 160 °C 
Przewody instalacyjne wielo żyłowe 
Przewody 
Wykonanie - Przewody elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi 
Izolacja - Polichlorek winylu 
Powłoka zewnętrzna - Polichlorek winylu 
Żyła - Miedziana 
Napięcie znamionowe - 450/750 V 
Ilość żył - Wynikająca z rodzaju odbioru (3; 4; 5) 
- Żyła przewodu ochronnego koloru żółto-zielonego 
Przekroje żył w mm2 - Wg wymaganego obciążenia (1,5; 2,5; 4) 
Max. temp. żyły - 70 °C 
Max. temp. zwarcia - 160 °C 
Przewody okablowania strukturalnego 
Sieci strukturalne wykonać przewodem UTP  
Podstawowe parametry techniczne: 
Kable 500 MHz płaszcz PVC, 4 pary skręcone ze sobą 
Rezystancja (max) - 8,90 Ohm/100m 20°C 
Pojemność (max) - 5,20 nF/100m 1kHz 
Propagacja NVP - 68% 
Charakterystyka impedancji dla: 
wartości 1,0 – 10 MHz 
wartości 100-350 MHz 
wartości 350-500 MHz 
Współczynnik opóźnienia (max) 
- 85-115 Ohm (min-max) 
- 78-112 Ohm (min-max) 
- 68-132 Ohm (min-max) 
- 518 ns 10 MHz 
Delay skew (max) - 45 ns / 100 m 
Średnica - 6,2 mm 
Minimalny promień gięcia - 25 mm 
Temperatura instalacji - -20/+50 °C 
Temperatura pracy - -10/+60 °C 
Warunki zabudowy: 
Kable i przewody układane będą: 
- wciągane do rurowych przepustów kablowych oraz układane w rurach osłonowych przy 
kanałach wentylacyjnych 
- w korytkach kablowych i mocowane pojedynczo na uchwytach w przestrzeniach  
- w istniejących, tynkowanych ścianach: przewody instalacji odbiorczej w bruzdach, pod 
tynkiem; instalacje teletechniczne – w bruzdach, w rurach osłonowych umożliwiających 
wciąganie przewodów, pod tynkiem 
- w ściankach g.k – wszystkie instalacje w rurach osłonowych (zapewnie możliwości 
wciągania przewodów instalacji teletechnicznych) 
- na przewodach i kablach układanych w korytach kablowych stosować oznaczniki z 
informacją o typie, adresach, oznaczeniu wg listy kablowej 
- przekroje kabli i konieczna ilość żył podana jest na rysunkach w dokumentacji projektowej. 
Koryta kablowe 



Dla instalacji elektrycznych w przestrzeniach ponad sufitami podwieszonymi należy wykonać 
główne trasy kablowe. Do wykonania podstawowych tras kablowych należy stosować koryta 
kablowe wykonane ze stali galwanizowanej ogniowo. 
Podstawowe parametry techniczne: 
Korytka kablowe - Blacha stalowa galwanizowana ogniowo 
- Blacha stalowa kwasoodporna 
Występujące rozmiary - Szerokość: 
- 200 mm, 100 mm 
- Wysokość: 
- Minimum 40 mm 
Wyposażenie dodatkowe W zależności od potrzeb: 
- łączniki 
- trójniki 
- łuki 
- redukcje 
- konstrukcje wsporcze 
- konstrukcje nośne 
- pokrywy 
Listwy i kanały instalacyjne 
Do wykonania pomocniczych tras instalacyjnych stosować plastikowe listwy instalacyjne. 
Podstawowe parametry techniczne: 
Listwy instalacyjne - Materiał: PVC 
- Kolor biały  
Występujące rozmiary - Szerokość: 
- dostosowania do ilości przewodów występujących 
w ciągu instalacyjnym) 
- Wysokość: dostosowana do ilości przewodów 
występujących w ciągu instalacyjnym, 
Wyposażenie dodatkowe W zależności od potrzeb: 
- łączniki 
- rozgałęzienia 
- zaślepki końcowe 
- osłony połączeń 
Rury instalacyjne 
W instalacjach elektrycznych i okablowania strukturalnego przewiduje się montaż rur 
instalacyjnych. 
Podstawowe parametry techniczne: 
Rury instalacyjne sztywne 
Materiał - Twardy polichlorek winylu (PCW) 
Średnice zewnętrzne - dopasowania do średnic przewodów i kabli 
Podatność na zginanie - Rury sztywne 
Sposób łączenia - Złączki karbowane 
Rury instalacyjne giętkie 
Materiał - RVKL 
Średnice zewnętrzne - dopasowania do średnic przewodów i kabli 
Podatność na zginanie - rury giętkie 
Sposób łączenia - Złączki systemowe 
Warunki zabudowy: 
- Rury instalacyjne sztywne należy montować za pomocą uchwytów na tynku, na podłożu 
betonowym, na cegle lub na konstrukcji stalowej. W bruzdach w ścianach tynkowanych 
- Rury instalacyjne giętkie montowane będą na w ścianach g.k., w bruzdach w ścianach 
tynkowanych 
Osprz ęt elektryczny, oprawy o świetleniowe 
W instalacjach elektrycznych stosować osprzęt elektryczny i oprawy świetlówkowe o stopniu 



ochrony IP 40. W pomieszczeniach technicznych i sanitariatach osprzęt hermetyczny min. IP 
44. 
Wydzielone oprawy wyposażone w inwertery 2 h podtrzymania zasilania. 
Gniazdka wtyczkowe ogólnego przeznaczenia wykonać w zestawach dwukrotnych. Zespoły 
gniazdek okablowania strukturalnego wykonać w zestawach czterokrotnych zawierających 3 
gniazdka wtyczkowe z blokadami i dwa gniazdka RJ 45. Urządzenia medyczne wymagające 
zasilania 230 V 50 Hz będą włączane do zestawów gniazd wtyczkowych ogólnego 
przeznaczenia 
Urządzenia. 
Szafy elektryczne 
W obiektach będą instalowane: 
Tablice rozdzielcze przeznaczone do zasilania wszystkich instalacji elektrycznych 
związanych z wydzieloną częścią obiektu 
Szafa krosowa SK z urządzeniami pasywnymi i aktywnymi do zarządzania instalacjami 
strukturalnymi z uwzględnieniem miejsca na montaż urządzeń aktywnych oraz na rozbudowę 
systemu (w uzgodnieniu z administratorem systemu). 
Elementy mocuj ące. 
Przy realizacji robót należy zapewnić następujące warunki układania instalacji: 
- systemy mocowań zostaną oparte na kątownikach oraz ceownikach; wieszaki, kotwy, 
przepusty, uchwyty, elementy prefabrykowane oraz urządzenia mają być dobrane tak, aby 
zapewnić pewne i bezpieczne zamocowanie elementów instalacji elektrycznych do 
konstrukcji obiektu 
- materiały elementów mocowań: stal ocynkowana ub też materiały wykazujące równą 
odporność na korozję poprzez alternatywne pokrycie powierzchni lub szczególne 
właściwości samego materiału. 
- kotwy: ze stali węglowej klinowe lub tulejowe. 
- śruby w całości stalowe. 
- kołki wstrzeliwane: ze stali hartowanej. 
Farby do malowania poprawkowego. 
1. Urządzenia elektryczne: dostarczone przez producenta urządzeń w kolorach 
dopasowanych do wykończeń budowlanych. 
2. Inne powierzchnie: dopasowane do typu i koloru przyległych wykończeń budowlanych. 
3. Powierzchnie ocynkowane: farby cynkowe zalecane przez producenta elementów. 
Składowanie. 
Materiały, urządzenia i maszyny elektryczne należy przechowywać w pomieszczeniach 
zamkniętych, przystosowanych do tego celu, najlepiej ogrzewanych, suchych, 
przewietrzanych i oświetleniowych. Składowanie kabli powinno być zgodne z warunkami: 
- kable w czasie składowania powinny znajdować się w bębnach, dopuszcza się składowanie 
kabli w kręgach w sposób uniemożliwiający uszkodzenie izolacji 
- bębny z kablami powinny być ustawione na utwardzonym podłożu na krawędziach tarcz, a 
kręgi ułożone poziomo 
- końce kabli należy obligatoryjnie zabezpieczyć przed wilgocią 
Rury instalacyjne karbowane należy przechowywać w pomieszczeniach jw. w kręgach 
zwijanych zawiązanych sznurkiem lub taśmą, co najmniej w trzech miejscach. 
Taśmy izolacyjne należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i chłodnych 
SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Zarządzającego realizacją umowy; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej 
dokumentach, sprzęt winien być zaakceptowany przez Zarządzającego 
realizacją umowy. 
Sprzęt wykonania instalacji. 



Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- sprzętu samochodowego do przewozu i wyładunku materiałów i urządzeń, 
- elektronarzędzi do wykonania montażu urządzeń i instalacji, 
- wyrzynarek (nawiertnic), 
- atestowanych drabin i podestów do wykonywania robót na wysokościach. 
Dodatkowo, do wykonania instalacji elektrycznych należy stosować sprzęt gwarantujący 
prawidłowe wykonanie robót, zaakceptowany przez Zarządzającego realizacją umowy. 
TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotycz ące transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót, właściwości przewożonych materiałów 
oraz stan techniczny urządzeń przewidzianych do montażu. 
Środki transportu. 
Do transportu materiałów i sprzętu budowlanego należy stosować następujące, sprawne 
technicznie i zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy środki transportu. 
Parametry sprzętu podano 
orientacyjnie: 
- samochód skrzyniowy do 5 ton, 
- samochód dostawczy do 0,9 tony, 
Transport materiałów i urz ądzeń. 
Transport materiałów i urządzeń należy realizować w sposób uniemożliwiający uszkodzenie 
lub zgubienie ładunku. Materiały i urządzenia elektryczne należy przewozić w sposób 
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi i innymi zjawiskami pogodowymi, 
powodującymi osadzanie wilgoci (mgła, szron itp.) 
Należy unikać zbytniego nasłonecznienia takich materiałów jak np. taśmy izolacyjne. 
WYKONANIE ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za prowadzenie robót zgodnie z warunkami 
umowy oraz za wypełnianie kryteriów jakości odnośnie zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, a także za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
SWiOR, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Zarządzającego realizacją 
umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za stosowane metody wykonywania robót. 
Decyzje Zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w SWiOR, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji, Zarządzający realizacją umowy uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozpatrywaną 
kwestię. Polecenia Zarządzającego realizacją umowy winny być wykonywane przez 
Wykonawcę w czasie określonym przez Zarządzającego realizacją umowy, pod groźbą 
zatrzymania robót lub/i sankcji finansowych po-noszonych przez Wykonawcę. 
Monta ż urządzeń. 
1. Należy skoordynować montaż elementów instalacji elektrycznych z postępem robót 
budowlanych. W szczególności na etapie wykonywania podłóg antyelektrostatycznych 
wykonać podłączenia do instalacji wyrównawczej. 
2. Należy przygotować bruzdy i otwory dla instalacji elektrycznych w ścianach i stropach 
obiektu 
3. Należy skoordynować osadzenie niezbędnych wsporników i przepustów w elementach 
konstrukcji z postępem robót budowlanych. 
4. Montaż przeprowadzać przy zachowaniu pionu, poziomu oraz równoległości i 
prostopadłości do innego wyposażenia i konstrukcji obiektu jeżeli nie zostało podane inaczej. 



5. Sposób montażu powinien ułatwić późniejszą konserwację urządzenia, naprawy i wymiany 
jego elementów. Podłączenie urządzenia powinno być wykonane w sposób umożliwiający 
późniejsze łatwe odłączenie bez konieczności demontażu innych instalacji. 
6. Jako pierwsze należy montować systemy kanałowe i rurowe przygotowane do 
późniejszego układania instalacji elektrycznych 
7. Rozgałęzienia instalacji wykonywać w puszkach. Przewody łączyć na złączkach lub 
kostkach łączeniowych. Obwody do gniazdek wtyczkowych przy 
podłodze pomieszczeń sprowadzać w linii pionowej od puszki rozgałęźnej do puszki 
instalacyjnej gniazda. 
Konstrukcje i elementy wsporcze. 
- lokalizacje wilgotne i na zewnątrz budynku: materiały cynkowane na gorąco lub 
niemetalowe; systemy kształtownikowe. 
- lokalizacje suche: materiały ze stali. 
- elementy montażowe dla kanałów kablowych 
- dobór mocowań zgodnie z instrukcjami montażu urządzeń. 
- wytrzymałość mocowań: wystarczająca dla przeniesienia bieżących i przyszłościowych 
obciążeń przy uwzględnieniu minimalnego współczynnika zapasu równego 4;. 
Instalacja. 
Trasy instalacyjne 
Wszystkie obiekty należy wyposażyć w niezbędne instalacje elektryczne. Instalacje układane 
będą w przygotowanych trasach kablowych mocowanych na ścianach, konstrukcjach 
wsporczych urządzeń itp. 
Instalacje teletechniczne wymagają odrębnych tras kablowych, z zachowaniem odległości 
uniemożliwiającej wzajemne oddziaływanie instalacji elektrycznych i okablowania 
strukturalnego. 
Instalacje elektryczne urz ądzeń wentylacji, klimatyzacji 
Wykonawca wentylacji, itp. instalacji wykonywanych wg projektu branży sanitarnej dostarcza 
urządzenia wraz z indywidualnymi szafkami automatyki, urządzeniami zabezpieczającymi 
silniki wentylatorów itp. Wykonawca instalacji elektrycznych doprowadza zasilanie do szaf 
automatyki. 
Instalacje elektryczne ogólnego przeznaczenia 
Projekt obejmuje następujące instalacje elektryczne ogólnego przeznaczenia: 
1. Instalacje oświetlenia wnętrzowego 
1.1 Instalacje oświetlenia ogólnego 
1.2 Instalacje oświetlenia podstawowego i awaryjnego w pomieszczeniach zabiegowych 
(wszystkie oprawy z własnym zasilaniem akumulatorowym) 
1.3 Instalacje oświetlenia ewakuacyjnego (wydzielone oprawy oświetlenia ogólnego z 
własnym zasilaniem akumulatorowym; odrębne atestowane lampy oświetlenia 
ewakuacyjnego i oprawy z piktogramami) 
2. Instalacje zestawów gniazd wtykowych jednofazowych ogólnego przeznaczenia 
Instalacje elektryczne ogólnego przeznaczenia należy układać w przygotowanych trasach 
kablowych. 
Instalacje elektryczne urz ądzeń medycznych 
Projekt obejmuje przyłączenie urządzeń wyposażenia medycznego. Zasadniczo, w 
pomieszczeniach ujętych w tej specyfikacji, urządzenia będą przyłączane do gniazdek 
wtyczkowych ogólnego przeznaczenia lub instalowanych na zakończeniu wydzielonych 
obwodów. 
Kable zasilające układane będą w przygotowanych trasach kablowych. 
Wszystkie urządzenia medyczne wyposażone będą w wewnętrzne urządzenia zasilające 
zapewniające bezpieczeństwo przeciwporażeniowe oraz ciągłość zasilania w przypadku 
braku napięcia w obwodach instalacji elektrycznych. 
Instalacje teletechniczna 
Na instalacje teletechniczne składają się: 
· Sieci strukturalne z kablami kat. 6 i gniazdami sieciowymi RJ45 kat. 6 
· Sieci systemu kolejkowego z kablami kat. 6 i gniazdami RJ45 kat. 6 



· Sieci strukturalne z kablami kat. 6 i gniazdami sieciowymi RJ45 kat. 6 i montowanymi 
- dopuszcza się inną kategorię niż 6 po wcześniejszym ustaleniu z zarządzającym siecią 
urządzeniami monitorowania pacjentów: kamera szt. 1, monitor szt. 1 
· Wydzielone obwody zasilania z szafy SK do urządzeń systemu kolejkowego i ekranów 
projekcyjnych 
· Wydzielone obwody tablicy TK-0.1 do zasilania gniazdek komputerowych w 
pomieszczeniach przychodni 
· Instalacje kontroli dostępu z montowanymi urządzeniami systemu wideo domofonów, 
czytnikami kart oraz systemem zwalniania blokad z recepcji (Uwaga: konieczne włączenie do 
systemu SAP) 
· Instalacje nagłośnienia z montowanymi urządzeniami umożliwiającymi nadawanie 
komunikatów i muzyki – sterowanie z recepcji) 
W zakresie wykonawstwa należy uwzględnić dobór, dostawę, montaż wszystkich urządzeń 
opisanych systemów oraz ich uruchomienie, z uwzględnieniem wymaganego 
oprogramowania systemowego i użytkowego. Urządzenia systemu kolejkowego nie wchodzą 
do zakresu dostaw. 
KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zarządzającego 
realizacją umowy program zapewnienia jakości (PZJ). W programie zapewnienia jakości 
Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i plan organizacji robót, gwarantujący wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, SWiOR oraz ustaleniami umowy. 
Należy wykonać przegląd tras kablowych oraz elementów obiektów po kątem zgodności z 
warunkami układania kabli i przewodów. Nie należy rozpoczynać układania kabli i 
przewodów do czasu właściwego przygotowania podłoża. 
Kontrola, pomiary i badania 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów 
zaświadczenia o jakości, lub atesty stosowanych materiałów. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Zarządzającego realizacją umowy. 
Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
Instalacja winna być wykonana zgodnie z projektem, obowiązującymi normami i aktami 
prawnymi. 
OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót 
W przypadku określenia w umowie na realizację robót budowlanych rozliczenia robót w 
systemie obmiarowym zasady prowadzenia obmiaru określi Zamawiający. 
ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót 
W zależności od ustaleń umowy, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SWiOR i wymaganiami 
Zarządzającego realizacją umowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
Odbiór ko ńcowy 
Przy przekazywaniu instalacji elektrycznych do eksploatacji Wykonawca powinien dostarczyć 
Zamawiającemu następujące dokumenty: 
- projektową dokumentację powykonawczą 
- protokoły z dokonanych pomiarów, 
- protokoły robót zanikających, 
- ewentualną ocenę robót wydaną przez Zakład Energetyczny. 



PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Zasady płatności ustalone zostaną w umowie na wykonywanie robót. 
Cena jednostki obmiarowej 
W przypadku zastosowania metody obmiarowej cena wykonanej i odebranej kompletnej 
instalacji 
obejmuje: 
- dostawę materiałów, 
- roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie Robót, 
- wbudowanie materiałów, 
- podłączenie do sieci zgodnie z dokumentacją projektową 
- pomiary i badania. 
DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacja projektowa. 
Dokumentacja projektowa składać się będzie z dokumentacji: 
Dokumentacja Zamawiaj ącego. 
Dokumentacja zostanie przekazana Wykonawcy i obejmować będzie: 
Zeszyt 1 Projekt architektoniczno – budowlany wraz z technologią i projekt wnętrz 
Zeszyt 2 Projekt wentylacji mechanicznej 
Zeszyt 3 Projekt instalacji c.o. 
Zeszyt 4 Projekt instalacji wod. – kan. 
Zeszyt 5 Projekt instalacji elektrycznej i okablowania strukturalnego 
Zeszyt 6 Instalacje niskoprądowe 
oraz Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robót 
Dokumentacja Wykonawcy. 
Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej dokumentację, która obejmować będzie: 
- projekty wykonawcze robót tymczasowych, 
- projekt organizacji budowy, 
- PZJ, 
- plan BiOZ, 
- harmonogram robót 
Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i SWiOR. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową, 
SWiOR i instrukcjami Zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji projektowej. Jeśli w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja 
projektowa, dostarczona przez Zamawiającego 
wymaga uzupełnień, Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży 
je do akceptacji Zarządzającemu realizacją umowy w ilości określonej umową. 
Dokumentacja projektowa, SWiOR oraz wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Zarządzającego realizacją umowy stanowią część umowy, a wymagania 
określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były 
w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w dokumentacji przetargowej. Wykonawca 
nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeni w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zarządzającego realizacją 
umowy, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i SWiOR. Dane określone w dokumentacji projektowej i w SWiOR będą uważane 
za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z 



określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub SWiOR i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
postanowień podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw, w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych albo 
związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Zarządzającego 
realizacją umowy o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z/ lub 
związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje 
Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania 
dokumentacji projektowej lub SWiOR dostarczonej przez Zarządzającego realizacją umowy. 
Równowa żność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów, o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 
poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i 
pisemnego zatwierdzenia przez Zarządzającego realizacją umowy. Różnice pomiędzy 
powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 
przez Wykonawcę i przedłożone Zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia. 
Normy 
1. PN-E-79100 Kable i przewody elektryczne - Pakowanie, przechowywanie i transport 
2. PN-EN 60439-1Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Zestawy badane w pełnym i 
niepełnym zakresie badań typu 
3. PN-IEC 364-4-48 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór 
środków ochrony przeciw-porażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych 
4. PN-IEC 60364-1Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres przedmiot i 
wymagania podstawowe 
5. PN-IEC 60050-826 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych 
6. PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych 
charakterystyk. 
7. PN-EEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 
8. PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym 
9. PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 
10. PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa 



11. PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki 
12. PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa 
13. PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia 
14. PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania 
izolacyjnego i łączenia 
15. PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 
16. PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa 
17. PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi 
18. PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie 
19. PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne 
20. PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze 
21. PN-E-05009.47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym. 
22. PN-E-05009.53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza 
23. PN-E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP) 
24. PN-EN 60269-1 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe - Wymagania ogólne 
25. PN-E-06160.20 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe. Wymagania dodatkowe 
dotyczące bezpieczników przemysłowych przeznaczonych do obsługi przez osoby 
upoważnione 
26. PN-E-06160.21 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe. Przykłady typowych 
bezpieczników znormalizowanych przeznaczonych do obsługi przez osoby upoważnione 
27. PN-EN 60073 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 
maszyną oznaczanie i identyfikacja. Zasady kodowania wskaźników i elementów 
manipulacyjnych 
28. PN-EN 60445 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 
maszyną oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i 
zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego 
29. PN-E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi 
30. PN-E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa 
31. PN-E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 
stałe. Ogólne wymagania i badania 
32. PN-E-29200 Polwinit do przewodów elektrycznych 
33. PN-EN 60617-2 Symbole graficzne stosowane w schematach - Część 2: Symbole 
elementów, symbole rozróżniające i inne symbole ogólnego przeznaczenia 
34. PN-EN 60617-3 Symbole graficzne stosowane w schematach-Część 3: Przewody i 
osprzęt łączeniowy 
35. PN-EN 60617-7Symbole graficzne stosowane w schematach - Część 7:Aparatura 
łączeniowa, sterownicza i zabezpieczeniowa 
36. PN-EN 60617-8 Symbole graficzne stosowane w schematach - Część 8 :Przyrządy 
pomiarowe, lampy i sygnalizatory 



37. PN-EN 60617-11 Symbole graficzne stosowane w schematach - Część 11: Schematy i 
plany instalacji elektrycznych, budowlane i topograficzne 
10.6. Inne dokumenty 
- "Zarządzenia MGiE" 
- "Zarządzenia Ministra Przemysłu". 
- WTWIO cz. V 
- Normy PN-ISO seria 9000 
10.7. Przepisy zwi ązane 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 tekst 
jednolity z późniejszymi zmianami). 
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. 
Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z 
późniejszymi zmianami 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r Nr 92, poz. 
881) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02. 09.2004 r. w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 
2004 r. Nr 202, poz. 2072). 
 
5.11 Wyposa żenie. 
5.11.1 Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót montażowych 
wyposażenia zadania polegającego na modernizacji pomieszczeń przychodni. 
5.11.2 Zakres 
Montaż urządzeń wg specyfikacji dostarczonej przez dostawcę. 
Wykonanie elementów wyposażenia na zamówienie w miejscach wskazanych w projekcie 
takich jak: 
- winda osobowa 
- blaty robocze 
- szafki stojące i wiszące 
- uchwyty dla niepełnosprawnych 
Prace montażowe należy rozpocząć po wykonaniu wszelkich prac budowlanych lub w ich 
trakcie jeśli wymaga tego specyfika urządzeń. 
5.10.3 Materiały 
Kompletacja elementów do montażu musi być wykonana ściśle według wskazówek Inżyniera 
zawartych w Projekcie. 
Elementy powinny być sprawdzone pod względem zgodności kompletacji z dokumentacją 
podczas ich odbioru na budowie. 
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania zawarte w normach i certyfikatach oraz 
spełniać wymagania zawarte w opisie technicznym. 
5.11.4 Sprzęt 
Elektronarzędzia do wiercenia, narzędzia do łączenia i obcinania profili, spawarki, szlifierki, 
gwintownice. 
5.11.5 Transport 
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 
5.11.6 Wykonanie robót 
Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary sprawdzić w naturze. 
Elementy przygotowane na warsztacie montować zgodnie z planem przedłożonym 
użytkownikowi. 



Wszystkie elementy, które pozostają w kontakcie z pacjentami należy oszlifować do 
wymaganego normami stopnia dokładności. 
5.11.7 Kontrola jakości robót 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez badanie: 
- kompletacji dostaw 
- zgodności materiałów z wymaganiami norm i aprobat 
- kontroli dokładności połączeń i szlifowania 
- kontroli stabilności mocowania 
- kontroli wysokości przegród. 
5.11.8 Jednostka obmiaru 
Powierzchnia zamontowanych elementów. 
5.11.9 Odbiór 
Roboty montażowe odbiera wyspecjalizowany Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem 
Autorskim. 
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5.11.10 Podstawa płatności 
Za (m2, kpl  i szt.) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku 
budowy. 
5.11.11 Przepisy związane 
Ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
6.0 Kontrola, badania i odbiór wyrobów, oraz robót budowlanych. 
6.1. Program zapewnienia jako ści (PZJ). 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inżyniera. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
Robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi); 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
6.2. Zasady kontroli jako ści Robót. 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. 



Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie 
do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
6.4. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można 
stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
6.5. Raporty z bada ń. 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
6.6. Badania prowadzone przez In żyniera. 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania 



próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje. 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi 
Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są 
wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
7.0 Wymagania dotycz ące przedmiaru i obmiaru robót. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót. 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych Robót i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdzi w naturze wymiary zawarte w 
projekcie. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie, 
Projekcie lub w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich Robót. 
Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
7.2. Zasady okre ślania ilo ści Robót i materiałów 
Wykonawca dokona określenia ilości robót (obmiary) i materiałów na zasadach 
obowiązujących przy sporządzaniu kosztorysów nakładczych z uwzględnieniem różnic 
wynikających z wymiarowania Projektu w stanach surowych. 
7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie 
przez cały okres trwania Robót. 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 



Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór 
zostanie uzgodniony z inżynierem. 
8.0 Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu 
d) odbiorowi końcowemu. 
8.1. Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych 
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inżyniera . 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
8.2. Odbiór cz ęściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru 
Robót dokonuje Inżynier. 
8.3. Odbiór wst ępny Robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny 
wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 



Kontrola zgodności zdjęć inwentaryzacyjnych opisanych w punkcie 8.3.1 ust. 13 pod 
względem ich zgodności ze stanem faktycznym. 
8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i 
ew. PZJ. 
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i 
ew. PZJ. 
8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń. 
10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 
11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
12. Instrukcje eksploatacyjne. 
13. Fotografie robót ulegających zakryciu zawierające datę i dokumentujące fazy 
wykonywania Robót. 
W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót 
poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.4. Odbiór ko ńcowy. 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór wstępny Robót”. 
9.0 Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i p rac towarzysz ących. 
9.1. Ustalenia Ogólne. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 
kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 



Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
10. 0 Dokumenty odniesienia. 
10.1 Dokumentacja projektowa. 
Projekt przebudowy i rozbudowy budynku A ośrodka zdrowia ETAP I 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
Kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami robót dla zamówień publicznych. 
Ramowe założenia realizacyjne. 
10.2 Dokumenty budowy. 
10.2.1 Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 
Inżyniera. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, datę przekazania przez Zamawiającego 
Dokumentacji Projektowej, uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów Robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów 
Robót, przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w Robotach, uwagi i polecenia Inżyniera, daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem 
powodu, zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
i ostatecznych odbiorów Robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i 
temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, zgodność rzeczywistych 
warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, dane dotyczące 
czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
Robót, dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, wyniki prób poszczególnych elementów budowli z 
podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
10.2.2 Rejestr Obmiarów. 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 
10.2.3 Dokumenty laboratoryjne. 
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru Robót. 
Powinny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
10.2.4 Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru Robót, 



- protokoły narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie, 
- zdjęcia inwentaryzacyjne. 
10.2.5 Inwentaryzacja powykonawcza . 
Do opracowanie tej dokumentacji Kierownik Budowy jest zobowiązany odrębnymi 
przepisami. 
10.2.6 Zdjęcia inwentaryzacyjne. 
Wykonawca zrobi zdjęcia inwentaryzacyjne poszczególnych faz wykonywanych robót ze 
szczególnym uwzględnieniem robót zakrytych. Zdjęcia należy wykonać aparatem cyfrowym z 
datownikiem, lub aparatem cyfrowym, z którego zdjęcia zostaną zdigitalizowane (min.300 
dpi). Dokument ten Wykonawca przekaże na nośniku elektronicznym (CD-R/W)  
10.2.7 Normy, aprobaty, ustalenia techniczne. 
Normy związane określono w rozdziale nr 5 dotyczącym wykonania robót. 
10.2.8 Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 
dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
10.2.9 Przekazanie Dokumentów Budowy Zamawiającemu. 
Po zakończeniu prac Dokumenty Budowy zostaną przekazane przez Wykonawcę 
Zamawiającemu zgodnie 
z wykazem sporządzonym na podstawie stosownych przepisów. 
11.0 Prace towarzysz ące. 
11.1 Inwentaryzacja powykonawcza. 
11.2 Zdjęcia inwentaryzacyjne. 
11.3 Prace zabezpieczające. 
 

 


