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SPIS TREŚCI OPRACOWANIA: 
 

A. STRONA TYTUŁOWA. 
 
 1. Nazwa zamówienia. 
 2. Adres inwestycji. 
 
B. CZĘŚĆ OPISOWA. 
 
 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 
  1.1. Spodziewane efekty inwestycji. 

1.1.1. Zgodność robót z dokumentacją i Opisem Przedmiotu 
Zamówienia. 

   1.1.2. Zakres dopuszczalnych zmian. 
  1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość i zakres robót. 
  1.3. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 
   1.3.1. Opis stanu istniejącego.  
   1.3.2. Opis istniejących elementów konstrukcyjnych. 
   1.3.3. Opis istniejących elementów wykończeniowych. 

1.3.4. Istniejące instalacje. 
1.3.5. Przeznaczenie terenu. 
1.3.6. Wymagania w zakresie ochrony środowiska. 

 
 2. Wymagania ogólne zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
  2.1. Wymagania zamawiającego w odniesieniu do budowy. 
   2.1.1. Wymagania ogólne. 
   2.1.2. Przekazanie terenu budowy. 
   2.1.3. Zabezpieczenia terenu budowy. 
   2.1.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
   2.1.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
   2.1.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
   2.1.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
   2.1.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
   2.1.9. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 
   2.1.10. Materiały. 
   2.1.11. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
   2.1.12. Sprzęt. 
   2.1.13. Transport. 
   2.1.14. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
   2.1.15. Wykonanie robót. 
   2.1.16. Kontrola. 
   2.1.17. Certyfikaty i deklaracje. 
   2.1.18. Prawo autorskie. 
   2.1.19. Dokumenty budowlane i dokumentacja projektowa. 
   2.1.20. Przechowywanie dokumentów budowy. 
   2.1.21. Odbiór robót. 
   2.1.22. Obmiar robót. 
   2.1.23. Szkolenia. 
   2.1.24. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
   2.1.25. Podstawa płatności. 
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3. Wymagania szczegółowe Zamawiającego w stosunku do przedmiotu 
zamówienia. 
 
  3.1. specyfikacja techniczna lampy operacyjnej (dostawa i montaż); 
  3.2. specyfikacja techniczna kolumny anestezjologiczna (dostawa i 

montaż); 
   

 
C. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 
 

- Rys. nr 1 – Lokalizacja; 

- Rys. nr 2 – Rzut III piętra; segm. B – planowane zmiany; 

- Rys. nr 3 – Rzut III piętra; segm. B – stan docelowy; 

- Rys. nr 4 – Rzut III piętra; segm. B – materiał wykończeniowy ściany; 

- Rys. nr 5 – Rzut III piętra; segm. B – materiał wykończeniowy podłogi  
i sufity; 

- Rys. nr 6 – Zestawienie ślusarki; Zabudowa meblowa; 
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A. STRONA TYTUŁOWA: 
 

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 
 

1. Nazwa przedmiotu zamówienia. 
Remont części pomieszczeń Bloku Operacyjnego w Powiatowym Zespole 

Zakładów Opieki Zdrowotnej na terenie obiektu przy ul. Szpitalnej 40 w Czeladzi – 
ETAP2.  
 

2. Adres inwestycji. 
Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi;  

41-250 Czeladź, ul. Szpitalna 40 
 
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe; 
33162100-4 Urządzenia używane na salach operacyjnych. 
 
 

B. CZĘŚĆ OPISOWA:        
  
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie remontu części pomieszczeń 
Bloku Operacyjnego w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej 
zlokalizowanego przy ul. Szpitalnej 40 w Czeladzi wraz z dostawą, montażem, 
uruchomieniem i oddaniem do używania dwóch kolumn anestezjologicznych.  

Na wykonane prace i zainstalowane urządzenia Wykonawca udzieli 
Zamawiającemu gwarancji na okres co najmniej 36 miesięcy od daty odbioru 
końcowego przedmiotu zamówienia oraz zapewni w okresie gwarancji nieodpłatny 
serwis i konserwację.  
  
Zamawiający oczekuje wykonania dokumentacji powykonawczej. 
 
 
Roboty remontowe obejmują w szczególności:  

• pom. nr 1 – pom. przygotowanie pacjenta 
- prace rozbiórkowe zgodne z opracowaniem graficznym; 
- demontaż stolarki/ślusarki; 
- wkucie istniejących kabli instalacyjnych, ew. obudowa instalacji typu wod.-
kan./c.o.; 
- montaż nadproży systemowych pod montaż nowych drzwi;  
- prace posadzkarskie: rozbiórka istniejącej posadzki, uzupełnienie spękań, 
wykonanie wylewki samopoziomującej, ułożenie nowej wykładziny pcw; 
- skucie płytek, zdrapanie istniejącej farby z przetarciem powierzchni, skucie 
spękanego tynku i jego odtworzenie,  
- wyrównanie ścian pod montaż wykładzin ściennych; 
- ułożenie wykładziny ściennej z PCW na pełną wysokość pomieszczenia; 
- wszystkie narożniki zewnętrzne należy wykończyć narożnikami akrylo-
żywicznymi 5x5cm, min. wys.200cm (z jednej długości); 
- montaż sufitu podwieszanego modułowego 60x60cm; 
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- montaż nowych opraw oświetleniowych LED, oprawy awaryjnej  
i ewakuacyjnej – odrębne zlecenie – zakres wykonywanych prac w ramach 
termomodernizacji; 
- wymiana osprzętu elektrycznego (gniazdka, łączniki); 
- wykonanie podłączenia czujek pożarowych w ramach istniejącej pętli; 
- wykonanie instalacji wentylacji wspomaganej (hybrydowej); 
- wykonanie podejścia instalacji wodno-kanalizacyjnej do nowo montowanej 
umywalki (bateria łokciowa); 
- montaż 1szt dozownik mydła, 1szt dozownik płynów dezynfekujących, 1szt 
podajnik ręczników papierowych, 2szt. kosz 60l, lustro; 
 

• pom. nr 2 – sala operacyjna nr 2: 
- prace rozbiórkowe zgodne z opracowaniem graficznym; 
- demontaż stolarki/ślusarki; 
- wkucie istniejących kabli instalacyjnych, ew. obudowa instalacji typu wod.-
kan./c.o.; 
- prace posadzkarskie: rozbiórka istniejącej posadzki, uzupełnienie spękań, 
wykonanie wylewki samopoziomującej, ułożenie nowej wykładziny pcw; 
- skucie płytek, zdrapanie istniejącej farby z przetarciem powierzchni, skucie 
spękanego tynku i jego odtworzenie,  
- demontaż parapetów wewnętrznych; 
- naklejenie na okna foli mlecznej – osłona zamurowania otworu okiennego; 
- zamurowanie otworu okiennego; 
- demontaż i montaż nowych grzejników – odrębne zlecenie – zakres 
wykonywanych prac w ramach termomodernizacji; 
- wyrównanie ścian pod montaż wykładzin ściennych;  
- ułożenie wykładziny ściennej z PCW na pełną wysokość pomieszczenia; 
- wszystkie narożniki zewnętrzne należy wykończyć narożnikami akrylo-
żywicznymi 5x5cm, min. wys.200cm (z jednej długości); 
- montaż sufitu podwieszanego modułowego 60x60cm; 
- montaż nowych opraw oświetleniowych LED, oprawy awaryjnej  
i ewakuacyjnej – odrębne zlecenie – zakres wykonywanych prac w ramach 
termomodernizacji; 
- wymiana osprzętu elektrycznego (gniazdka, łączniki); 
- modernizacja instalacji elektrycznej w tym słaboprądowej – montaż nowych 
gniazdek elektrycznych po 8szt na każdej ścianie na wys. ok.150cm; 
- wymiana kratek nawiewu i wywiewu wentylacji; 
- wykonanie wyciągu gazów anestezjologicznych na zewnątrz budynku 
(kolumna anestezjologiczno-chirurgiczna); 
- wykonanie podłączenia czujek pożarowych w ramach istniejącej pętli; 
- dostawa i montaż kolumny anestezjologiczno-chirurgicznej (demontaż starej 
kolumny – przekazanie Zamawiającemu); 
- wykonanie instalacji gazów medycznych (tlen, próżnia, sprężone powietrze, 
odciąg gazów anestezjologicznych); 
 

• pom. nr 3 – magazyn brudny 
- prace rozbiórkowe zgodne z opracowaniem graficznym; 
- demontaż stolarki/ślusarki; 
- wkucie istniejących kabli instalacyjnych, ew. obudowa instalacji typu wod.-
kan./c.o.; 
- montaż nadproży systemowych pod montaż nowych drzwi;  
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- prace posadzkarskie: rozbiórka istniejącej posadzki, uzupełnienie spękań, 
wykonanie wylewki samopoziomującej, ułożenie nowej wykładziny pcw; 
- skucie płytek, zdrapanie istniejącej farby z przetarciem powierzchni, skucie 
spękanego tynku i jego odtworzenie,  
- demontaż parapetów wewnętrznych; 
- naklejenie na okna foli mlecznej – osłona zamurowania otworu okiennego; 
- zamurowanie otworu okiennego; 
- demontaż i montaż nowych grzejników – odrębne zlecenie – zakres 
wykonywanych prac w ramach termomodernizacji;  
- wyrównanie ścian pod montaż wykładzin ściennych; 
- ułożenie wykładziny ściennej z PCW na pełną wysokość pomieszczenia; 
- wszystkie narożniki zewnętrzne należy wykończyć narożnikami akrylo-
żywicznymi 5x5cm, min. wys.200cm (z jednej długości); 
- montaż sufitu podwieszanego modułowego 60x60cm; 
- montaż nowych opraw oświetleniowych LED, oprawy awaryjnej; – odrębne 
zlecenie – zakres wykonywanych prac w ramach termomodernizacji; 
- wymiana osprzętu elektrycznego (gniazdka, łączniki); 
- wykonanie podłączenia czujek pożarowych w ramach istniejącej pętli; 
- wykonanie instalacji wentylacji wspomaganej (hybrydowej); 
- wykonanie kratki odpływowej (liniowy) z podejściem wody zawór do mycia 
pomieszczenia; 

 

• pom. nr 4 – strona brudna 
- prace rozbiórkowe i montażowe ścian zgodne z opracowaniem graficznym; 
- demontaż stolarki/ślusarki; 
- wkucie istniejących kabli instalacyjnych, ew. obudowa instalacji typu wod.-
kan./c.o.; 
- montaż nadproży systemowych pod montaż nowych drzwi;  
- prace posadzkarskie: rozbiórka istniejącej posadzki, uzupełnienie spękań, 
wykonanie wylewki samopoziomującej, ułożenie nowej wykładziny pcw; 
- skucie płytek, zdrapanie istniejącej farby z przetarciem powierzchni, skucie 
spękanego tynku i jego odtworzenie,  
- wyrównanie ścian pod montaż wykładzin ściennych; 
- ułożenie wykładziny ściennej z PCW na pełną wysokość pomieszczenia; 
- wszystkie narożniki zewnętrzne należy wykończyć narożnikami akrylo-
żywicznymi 5x5cm, min. wys.200cm (z jednej długości); 
- montaż sufitu podwieszanego modułowego 60x60cm; 
- montaż nowych opraw oświetleniowych LED, oprawy awaryjnej; – odrębne 
zlecenie – zakres wykonywanych prac w ramach termomodernizacji; 
- wymiana osprzętu elektrycznego (gniazdka, łączniki); 
- wykonanie podłączenia czujek pożarowych w ramach istniejącej pętli; 
- wykonanie instalacji wentylacji wspomaganej (hybrydowej) oraz dostawa  
i montaż wyciągu przy stanowisku obróbki próbek histopatologicznych; 
- wykonanie podejścia instalacji wodno-kanalizacyjnej do nowo montowanej 
zabudowy meblowej z umywalką i zlewem (baterie łokciowe); 
- montaż 1szt dozownik mydła, 1szt dozownik płynów dezynfekujących, 1szt 
podajnik ręczników papierowych, 2szt. kosz 60l 
- dostawa i montaż zabudowy meblowej (rys. nr6) 
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• pom. nr 5 – sala operacyjna nr 1: 
- prace rozbiórkowe zgodne z opracowaniem graficznym; 
- demontaż stolarki/ślusarki; 
- wkucie istniejących kabli instalacyjnych, ew. obudowa instalacji typu wod.-
kan./c.o.; 
- prace posadzkarskie: rozbiórka istniejącej posadzki, uzupełnienie spękań, 
wykonanie wylewki samopoziomującej, ułożenie nowej wykładziny pcw; 
- skucie płytek, zdrapanie istniejącej farby z przetarciem powierzchni, skucie 
spękanego tynku i jego odtworzenie,  
- demontaż parapetów wewnętrznych; 
- naklejenie na okna foli mlecznej – osłona zamurowania otworu okiennego; 
- zamurowanie otworu okiennego; 
- demontaż i montaż nowych grzejników – odrębne zlecenie – zakres 
wykonywanych prac w ramach termomodernizacji; 
- wyrównanie ścian pod montaż wykładzin ściennych;  
- ułożenie wykładziny ściennej z PCW na pełną wysokość pomieszczenia; 
- wszystkie narożniki zewnętrzne należy wykończyć narożnikami akrylo-
żywicznymi 5x5cm, min. wys.200cm (z jednej długości); 
- montaż sufitu podwieszanego modułowego 60x60cm; 
- montaż nowych opraw oświetleniowych LED, oprawy awaryjnej  
i ewakuacyjnej – odrębne zlecenie – zakres wykonywanych prac w ramach 
termomodernizacji; 
- wymiana osprzętu elektrycznego (gniazdka, łączniki); 
- modernizacja instalacji elektrycznej w tym słaboprądowej – montaż nowych 
gniazdek elektrycznych po 8szt na każdej ścianie na wys. ok.150cm; 
- wymiana kratek nawiewu i wywiewu wentylacji; 
- wykonanie wyciągu gazów anestezjologicznych na zewnątrz budynku 
(kolumna anestezjologiczno-chirurgiczna); 
- wykonanie podłączenia czujek pożarowych w ramach istniejącej pętli; 
- dostawa i montaż kolumny anestezjologiczno-chirurgicznej; 
- wykonanie instalacji gazów medycznych (tlen, próżnia, sprężone powietrze, 
odciąg gazów anestezjologicznych); 
 

• pom. nr 6 – magazyn: 
- prace rozbiórkowe zgodne z opracowaniem graficznym; 
- demontaż stolarki/ślusarki – montaż nowych drzwi z kontrolą dostępu; 
- wkucie istniejących kabli instalacyjnych, ew. obudowa instalacji typu wod.-
kan./c.o.; 
- prace posadzkarskie: rozbiórka istniejącej posadzki, uzupełnienie spękań, 
wykonanie wylewki samopoziomującej, ułożenie nowej wykładziny pcw; 
- skucie płytek, zdrapanie istniejącej farby z przetarciem powierzchni, skucie 
spękanego tynku i jego odtworzenie,  
- wyrównanie ścian pod montaż wykładzin ściennych;  
- ułożenie wykładziny ściennej z PCW na pełną wysokość pomieszczenia; 
- wszystkie narożniki zewnętrzne należy wykończyć narożnikami akrylo-
żywicznymi 5x5cm, min. wys.200cm (z jednej długości); 
- montaż sufitu podwieszanego modułowego 60x60cm; 
- montaż nowych opraw oświetleniowych LED, oprawy awaryjnej  
i ewakuacyjnej; – odrębne zlecenie – zakres wykonywanych prac w ramach 
termomodernizacji; 
- wymiana osprzętu elektrycznego (gniazdka, łączniki); 
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- wykonanie podłączenia czujek pożarowych w ramach istniejącej pętli; 
- wykonanie instalacji wentylacji wspomaganej (hybrydowej); 
 

• pom. nr 7 – magazyn butli: 
- prace rozbiórkowe zgodne z opracowaniem graficznym; 
- demontaż stolarki/ślusarki – montaż nowych drzwi z kontrolą dostępu; 
- wkucie istniejących kabli instalacyjnych, ew. obudowa instalacji typu wod.-
kan./c.o.; 
- prace posadzkarskie: rozbiórka istniejącej posadzki, uzupełnienie spękań, 
wykonanie wylewki samopoziomującej, ułożenie nowej wykładziny pcw; 
- skucie płytek, zdrapanie istniejącej farby z przetarciem powierzchni, skucie 
spękanego tynku i jego odtworzenie,  
- wyrównanie ścian pod montaż wykładzin ściennych;  
- ułożenie wykładziny ściennej z PCW na pełną wysokość pomieszczenia; 
- wszystkie narożniki zewnętrzne należy wykończyć narożnikami akrylo-
żywicznymi 5x5cm, min. wys.200cm (z jednej długości); 
- montaż sufitu podwieszanego modułowego 60x60cm; 
- montaż nowych opraw oświetleniowych LED, oprawy awaryjnej  
i ewakuacyjnej; – odrębne zlecenie – zakres wykonywanych prac w ramach 
termomodernizacji; 
- wymiana osprzętu elektrycznego (gniazdka, łączniki); 
- wykonanie podłączenia czujek pożarowych w ramach istniejącej pętli; 
- wykonanie instalacji wentylacji wspomaganej (hybrydowej); 
- dostawa i montaż uchwytów ściennych na butle pełne i puste (oznaczenia); 
 

• pom. nr 8 – pom. przygotowanie pacjenta 
- prace rozbiórkowe zgodne z opracowaniem graficznym; 
- demontaż stolarki/ślusarki, montaż nowych drzwi; 
- wkucie istniejących kabli instalacyjnych, ew. obudowa instalacji typu wod.-
kan./c.o.; 
- montaż nadproży systemowych pod montaż nowych drzwi;  
- prace posadzkarskie: rozbiórka istniejącej posadzki, uzupełnienie spękań, 
wykonanie wylewki samopoziomującej, ułożenie nowej wykładziny pcw; 
- skucie płytek, zdrapanie istniejącej farby z przetarciem powierzchni, skucie 
spękanego tynku i jego odtworzenie,  
- wyrównanie ścian pod montaż wykładzin ściennych;  
- ułożenie wykładziny ściennej z PCW na pełną wysokość pomieszczenia; 
- wszystkie narożniki zewnętrzne należy wykończyć narożnikami akrylo-
żywicznymi 5x5cm, min. wys.200cm (z jednej długości); 
- montaż sufitu podwieszanego modułowego 60x60cm; 
- montaż nowych opraw oświetleniowych LED, oprawy awaryjnej  
i ewakuacyjnej; – odrębne zlecenie – zakres wykonywanych prac w ramach 
termomodernizacji; 
- wymiana osprzętu elektrycznego (gniazdka, łączniki); 
- wykonanie podłączenia czujek pożarowych w ramach istniejącej pętli; 
- wykonanie instalacji wentylacji wspomaganej (hybrydowej); 
- wykonanie podejścia instalacji wodno-kanalizacyjnej do nowo montowanej 
zabudowy meblowej z umywalką; 
- montaż 1szt dozownik mydła, 1szt dozownik płynów dezynfekujących, 1szt 
podajnik ręczników papierowych, 2szt. kosz 60l 
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• pom. nr 9 - pom. przygotowanie personelu: 
- prace rozbiórkowe zgodne z opracowaniem graficznym; 
- demontaż stolarki/ślusarki; 
- wkucie istniejących kabli instalacyjnych, ew. obudowa instalacji typu wod.-
kan./c.o.; 
- montażem nadproży systemowych pod montaż nowych drzwi;  
- prace posadzkarskie: rozbiórka istniejącej posadzki, uzupełnienie spękań, 
wykonanie wylewki samopoziomującej, ułożenie nowej wykładziny pcw; 
- skucie płytek, zdrapanie istniejącej farby z przetarciem powierzchni, skucie 
spękanego tynku i jego odtworzenie,  
- wyrównanie ścian pod montaż wykładzin ściennych;  
- ułożenie wykładziny ściennej z PCW na pełną wysokość pomieszczenia; 
- wszystkie narożniki zewnętrzne należy wykończyć narożnikami akrylo-
żywicznymi 5x5cm, min. wys.200cm (z jednej długości); 
- montaż sufitu podwieszanego modułowego 60x60cm; 
- montaż nowych opraw oświetleniowych LED, oprawy awaryjnej  
i ewakuacyjnej; – odrębne zlecenie – zakres wykonywanych prac w ramach 
termomodernizacji; 
- wymiana osprzętu elektrycznego (gniazdka, łączniki); 
- wykonanie podłączenia czujek pożarowych w ramach istniejącej pętli; 
- wykonanie instalacji wentylacji wspomaganej (hybrydowej); 
- wykonanie podejścia instalacji wodno-kanalizacyjnej do nowo montowanej 
dwustanowiskowej umywalki chirurgicznej z bateriami łokciowymi; 
- montaż lustra na długość umywalki, 2szt dozowników mydła, 2szt 
dozowników płynów dezynfekujących, 2szt podajnik ręczników papierowych, 
1szt. kosz 60l, lustro nad myjnią chirurgiczną; 

 

• pom. nr 10 – śluza 
- prace rozbiórkowe i montażowe ścian zgodne z opracowaniem graficznym; 
- demontaż stolarki/ślusarki; 
- wkucie istniejących kabli instalacyjnych, ew. obudowa instalacji typu wod.-
kan./c.o.; 
- montaż nadproży systemowych pod montaż nowych drzwi;  
- prace posadzkarskie: rozbiórka istniejącej posadzki, uzupełnienie spękań, 
wykonanie wylewki samopoziomującej, ułożenie nowej wykładziny pcw; 
- skucie płytek, zdrapanie istniejącej farby z przetarciem powierzchni, skucie 
spękanego tynku i jego odtworzenie,  
- wyrównanie ścian pod montaż wykładzin ściennych;  
- ułożenie wykładziny ściennej z PCW na pełną wysokość pomieszczenia; 
- wszystkie narożniki zewnętrzne należy wykończyć narożnikami akrylo-
żywicznymi 5x5cm, min. wys.200cm (z jednej długości); 
- montaż sufitu podwieszanego modułowego 60x60cm; 
- montaż nowych opraw oświetleniowych LED, oprawy awaryjnej; – odrębne 
zlecenie – zakres wykonywanych prac w ramach termomodernizacji; 
- wymiana osprzętu elektrycznego (gniazdka, łączniki); 
- wykonanie podłączenia czujek pożarowych w ramach istniejącej pętli; 
- wykonanie instalacji wentylacji wspomaganej (hybrydowej); 
- wykonanie podejścia instalacji wodno-kanalizacyjnej do nowo montowanej 
umywalki z baterią łokciową; 
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- montaż 1szt dozownik mydła, 1szt dozownik płynów dezynfekujących, 1szt 
podajnik ręczników papierowych, 2szt. kosz 60l 
- dostawa i montaż półki na jednorazowy asortyment (ze stali nierdzewnej); 

 
Prace montażowe obejmują w szczególności:  

• dostawę i montaż dwóch nowych kolumn anestezjologiczno-chirurgicznych 
zgodnie ze specyfikacją techniczną – pkt.3.1;  

 
Podczas wszystkich prac (demontażowych i montażowych) Wykonawca uwzględni 
we własnym zakresie koszt koniecznych wydzieleni czy zabezpieczeń przejść  
i innych miejsc strategicznych przed niepowołanym wejściem osób postronnych  
w celu zabezpieczenia przed potencjalnym wypadkiem oraz przedostawaniem się 
pyłu budowlanego do obszaru działającego Bloku Operacyjnego. 
 
1.1. Spodziewane efekty inwestycji. 
Spodziewanym efektem inwestycji jest remont części pomieszczeń wchodzących  

w skład Bloku Operacyjnego a także dostawa i montaż dwóch kolumn 

anestezjologicznych.   

 

Zestawienie remontowanych pomieszczeń i powierzchni. 

Lp.  Pomieszczenie  Powierzchnie 
1 Przygotowanie pacjenta 10,80 

2 Sala operacyjna nr 2 37,60 

3 Magazyn brudny 6,70 

4 Strona brudna 13,10 

5 Sala operacyjna nr 1 31,60 

6 Magazyn 7,05 

7 Magazyn butli 4,90 

8 Przygotowanie pacjenta 9,85 

9 Przygotowanie personelu 9,00 

10 Śluza 2,80 

11 Pomieszczenie 2,60 
Razem: 136,00 

 

1.1.1  Zgodność robót z dokumentacją Opisu Przedmiotu Zamówienia. 
OPZ powołuje i klasyfikuje następujące źródła szczegółowych zasad 

wyznaczających kryteria jakościowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji 
uszeregowane w kolejności poczynając od najważniejszego kryterium: 

- Umowa  
- Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) 

Wątpliwości w zakresie zgodności wymagań bądź w zakresie wystąpienia 
sprzeczności pomiędzy OPZ, normami, stanem zastałym na budowie powinny być 
wyjaśniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego przed przystąpieniem do robót 
budowlanych. Wszelkie konsekwencje wynikające z zaniechania wyjaśnienia 
wątpliwości w powyższych względach obciążają wyłącznie Wykonawcę Robót. 

Dane określone w OPZ będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z założeniami 
określonymi w OPZ wymaganiami i standardami, a odstępstwa od tych cech nie 
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mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
Obowiązuje wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowanych zgodnie 

z obowiązującymi normami polskimi i UE, o ile OPZ nie formułuje kryteriów 
jakościowych ostrzejszych niż te Normy. 
 
Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający  
określa czynności, które w ramach realizacji zamówienia muszą być wykonane przez 
pracowników zatrudnionych przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę:  

• prace demontażowe i rozbiórkowe;  

• prace instalacyjne; 

• prace wykończeniowe; 
 

1.1.2  Zakres dopuszczalnych zmian. 
Zakres dopuszczalnych zmian w przedmiocie zamówienia obejmuje: 

• Zastosowanie innych rodzajów materiałów, urządzeń lub rozwiązań funkcjonalno-
użytkowych niż wymienione w OPZ, jednak pod warunkiem, iż ich parametry 
techniczne i technologiczne oraz standardy wykonania i funkcjonowania będą nie 
gorsze niż to określa i opisuje OPZ. 

• Zastosowanie innych rodzajów materiałów, urządzeń lub rozwiązań funkcjonalno- 
użytkowych niż wymienione w OPZ, jeżeli konieczność taka będzie wynikała  
z obowiązujących lub ze zmiany przepisów, norm budowlanych zaistniałych 
w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 

• Zastosowanie innych rodzajów materiałów urządzeń lub rozwiązań funkcjonalno- 
użytkowych niż wymienione w OPZ, jeżeli konieczność taka będzie wynikała  
z nieprzewidzianych okoliczności, niezależnych od jakości wykonywanych przez 
Wykonawcę usług, zaistniałych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 

Każda zmiana musi uzyskać akceptację Zamawiającego. 
 
1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość i zakres robót. 

Dane ogólne (stan istniejący) części budynków objętych zamówieniem /wg 
danych wpisanych do księgi obiektu/.  

• Budynek – sześciokondygnacyjny (4 kondygnacje naziemne, 2 kondygnacje 
podziemne), składa się z trzech segmentów: A, B, C 

- powierzchnia zabudowy = 3.420,00 m² 
- powierzchnia użytkowa = 10.446,00 m²  
- kubatura = 59.850,00 m³ 

 
1.3. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 
 1.3.1. Opis stanu istniejącego. 
Budynek składa się z trzech segmentów A, B i C, w układzie przypominającym literę 
„H”. Sześciokondygnacyjny (4 kondygnacje naziemne, 2 podziemne): 
 

1.3.2. Opis istniejących elementów konstrukcyjnych. 
• fundamenty – żelbetowe 

• ściany – żelbetowe, cegła, pustak 

• słupy / belki – żelbetowe 

• stropy – żelbetowe, ackermana 

• dach -  żelbetowy, płyty 

• schody – żelbetowe 
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1.3.3. Opis istniejących elementów wykończeniowych. 

• Tynki wewnętrzne – wapienne, malowane do pełnej wysokości farbą 
emulsyjną, w pomieszczeniach mokrych na ścianach płytki ceramiczne. 

• Posadzki wewnętrzne – w pomieszczeniach objętych opracowaniem 
występują na podłodze płytki ceramiczne, wykładzina PCW, lastrico.  

• Sufity – istniejące sufity malowane lub podwieszane wykonane z paneli 
aluminiowych.  

• Parapety zewnętrzne – istniejące stalowe.  

• Parapety wewnętrzne – istniejące parapety lastrykowe.  

• Stolarka okienna: nowa – biała PCW,  

• Stolarka drzwiowa: zewnętrzna – PCW, wewnętrzna – różna: drewniana, 
stalowa, PCW. 

 
1.3.4. Istniejące instalacje.  

Budynek uzbrojony jest w następujące instalacje: 

• instalacja wodno - kanalizacyjna 

• instalacja gazowa 

• instalacja centralnego ogrzewania 

• instalacja ciepłej wody użytkowej 

• instalacja elektryczna 

• instalacja odgromowa 

• instalacja wentylacji 

• windy 
 
          1.3.5. Przeznaczenie terenu 
          Budynek szpitala zlokalizowany jest na działkach o numerach: 66/18; przy ul. 
Szpitalnej 40. Działki posiadają dogodną komunikację kołową i pieszą oraz tereny 
zieleni uporządkowanej.  
 

1.3.6. Wymagania w zakresie ochrony środowiska 
Projektowana inwestycja nie stwarza zagrożeń dla środowiska, nie pogarsza 

jego stanu na terenach przyległych, nie będzie oddziaływać negatywnie na 
środowisko poza terenem, do którego Inwestor posiada tytuł prawny, nie będzie 
oddziaływać negatywnie na ludzi. 
 

2. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA. 

Zamawiający wymaga, aby roboty rozbiórkowe i głośne prace budowlane  
(w szczególności z użyciem elektronarzędzi) wykonywane były po godzinach pracy 
sąsiadujących z terenem robót sal operacyjnych zlokalizowanych na III piętrze 
budynku, segment B. W zakresie pozostałych prac Zamawiający wymaga, aby 
prowadzone roboty budowlane nie ograniczały i nie utrudniały pracy sąsiadujących 
oddziałów i gabinetów.  
 
2.1. Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do przebudowy.    

2.1.1  Wymagania ogólne. 
Przewiduje się, iż przebudowa prowadzona będą na czynnym i funkcjonującym 
obiekcie, co Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w przewidywanej organizacji 
placu budowy. 
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Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca powinien przedstawić 
i uzgodnić z Zamawiającym harmonogram realizacji inwestycji. Możliwości 
przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność 
robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 
określonym w umowie. 

Oczekiwany termin realizacji przedmiotowego zamówienia to 3 tygodnie od 
daty podpisania umowy. 

 

2.1.2  Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren 

budowy. Ponadto Wykonawca będzie miał prawo do wglądu lub wypożyczenia 
dokumentacji  będącej w posiadaniu Zamawiającego.  
 

2.1.3  Zabezpieczenie terenu budowy 

Ze względu na ciągłość funkcjonowania kompleksu szpitalnego w trakcie trwania 
budowy, Wykonawcy zostanie przekazany - dla organizacji zaplecza budowy - 
jedynie wydzielony fragment terenu inwestycji. Trasy wjazdowe na plac budowy 
należy uzgodnić z Inwestorem. Usytuowanie placu budowy wraz z placami 
składowymi na materiały budowlane nie powinno się krzyżować ani ingerować  
w wewnętrzne ciągi komunikacyjne kompleksu szpitalnego. Nie może też 
powodować niszczenia istniejących nawierzchni dróg. Wyjazd na drogę publiczną  
z placu budowy powinien być zabezpieczony przed zanieczyszczaniem nawierzchni  
i podlegać okresowemu oczyszczaniu (tj. kontroli i nadzorowi ze strony Wykonawcy). 
Wszędzie tam, gdzie realizacja inwestycji spowoduje zniszczenie elementów 
zagospodarowania terenu, ich stan powinien zostać przywrócony do stanu sprzed 
budowy. Nieprzydatne materiały rozbiórkowe, muszą zostać wywiezione na 
wysypisko komunalne (Zamawiającemu należy przedstawić potwierdzające 
dokumenty).   

Energia elektryczna na potrzeby budowy może być pobierana  
z istniejących przyłączy elektrycznych pod warunkiem sprawdzenia i uzgodnienia  
z Zamawiającym potrzebnego zapasu mocy. Woda i energia elektryczna dla potrzeb 
budowy może być pobierana z istniejących sieci, pod warunkiem jej opomiarowana 
umożliwiającego rozliczenie Wykonawcy (wykonana na koszt Wykonawcy), chyba że 
umowa stanowi inaczej. 
Przed przystąpieniem do robót należy dokonać szczegółowych pomiarów elementów 
istniejących, a ewentualne rozbieżności, które mogłyby powodować odstępstwa  
od wymiarów projektowanych należy zgłosić Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności za następstwa  
i za wyniki działalności w zakresie: organizacji i wykonywania robót budowlanych, 
zabezpieczenia interesów osób trzecich, w tym pacjentów i personelu medycznego, 
przebywających na terenie szpitala, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa 
pracy i przepisów p.poż., zaplecza dla potrzeb Wykonawcy i jego przedstawicieli, 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, ochrony mienia 
związanego z budową, zabezpieczenie placu budowy. 
Podczas realizacji inwestycji należy wziąć pod uwagę stan dróg zlokalizowanych 
w bezpośrednim sąsiedztwie terenu objętego inwestycją i przestrzegać ograniczeń 
co do nacisku na osie dla pojazdów transportujących sprzęt i materiały budowlane. 
 

2.1.4  Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca przejmuje odpowiedzialność  

za bezpieczeństwo i higienę pracy na budowie. Jest on zobowiązany do zapoznania 
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się z obowiązującym regulacjami placówki medycznej. 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 na placu budowy. 
Nie jest dopuszczalne, aby personel wykonywał pracę w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał 
wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, zapewni wyposażenie w 
urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony 
życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. 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 okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 
któregokolwiek z jego pracowników. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 

2.1.5  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 

wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i prowadzenia robót Wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej,  

• 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 dóbr 
publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 
 

Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
lokalizację składowisk materiałów budowlanych jak i gromadzenia odpadów, 
zabezpieczenie istniejącego drzewostanu na czas wykonywania robót, utrzymanie  
w czystości wszystkich dróg dojazdowych związanych z transportem materiałów  
i sprzętu budowlanego, środki ostrożności i zabezpieczenia przed 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 
 
Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej: 

• utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie budowy,  

• materiały łatwopalne składować należy w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone w miejscach pracy. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty i ubezpieczenia spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

2.1.6  Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Nie dopuszcza się do stosowania materiałów szkodliwych dla otoczenia (np. 

wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami). Wszelkie materiały użyte do robót będą 
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miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określającą 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 ich wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy wykonać rozbiórki części 
przegród budowlanych, kolidujących z projektowaną funkcją budynku, wybicia 
nowych otworów drzwiowych oraz zamurowania otworów zbędnych. 
Materiał rozbiórkowy z budynków usuwać należy do pojemników na odpady, w 
sposób nie stwarzający niebezpieczeństwa dla ludzi, a następnie wywozić: gruz 
budowlany do zakładu przerabiającego odpady betonowe i ceglane, stal do 
rozliczenia ze Szpitalem, pozostałe materiały na miejskie wysypisko odpadów 
(zgodnie z wcześniejszym zapisem). 
 
2.1.7  Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Ze względu na nieprzerwane użytkowanie obiektów szpitalnych w czasie 
budowy, roboty budowlane muszą być prowadzone z zachowaniem szczególnych 
warunków bezpieczeństwa oraz ograniczeniem do minimum uciążliwości 
związanych z realizacją inwestycji, takich jak: hałas, emisja pyłów, organizacja 
budowy, dojazd do terenu itp. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 
wszelkie (spowodowane jego działalnością) uszkodzenia zabudowy użytkowanej 
przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących 
obiektów i instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie 
placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc.  

W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń 
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować 
Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. Wykonawca natychmiast 
poinformuje Inspektora Nadzoru o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych 
urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej 
możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez 
jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym na terenie Szpitala. 
 

2.1.8  Stosowanie się 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 jakichkolwiek 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 dla znaków firmowych, nazw lub 
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych 
lub związanych z wykonywaniem robót. 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane 
z naruszeniem jakiegokolwiek prawa patentowego pokryje Wykonawca, z wyjątkiem 
przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z dokumentów dostarczonych przez 
Zamawiającego. 
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2.1.9  Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 
Gdziekolwiek w dokumentach umownych przywołane zostaną 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 przywołanych norm i przepisów o ile w ramach Nadzoru 
Inwestorskiego nie postanowi się inaczej. W przypadku, gdy przywołane normy i 
przepisy odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również 
stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 
wykonania niż przywołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i 
pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy przywołanymi 
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 
Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia. 
 
2.1.10 Materiały. 

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót, mają spełniać 
wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty 
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami 
ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 
Materiały wytwarzane na terenie budowy będą musiały uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru w zakresie ich, jakości. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo 
składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do wbudowania zachowały 
swoją, jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora 
Nadzoru. 
Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej 
można zastąpić równoważnymi, o nie gorszych parametrach technicznych 
i wymaganiach funkcjonalnych popartych certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, 
atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. 
 

Nie przewiduje się dostarczania materiałów  
bądź wyrobów przez Zamawiającego. 

 

• wykończenie podłóg: antypoślizgowa (R10) wykładzina elastyczna PCW 
homogeniczna, zawiera czynnik bakteriostatyczne, system zapobiegający 
przyleganiu brudu (łatwość czyszczenia), klasyfikacja EN685 - 34/43, EN 
20105-B02 >6; EN433 <0,10 mm; EN13501-1 Bfl-s1; EN1815 <2kV; gwarancja 
10 lat;  

Cokół przy podłodze o wysokości około 10 cm,  połączenie ściany z podłogą 
wykonane w sposób umożliwiający jego mycie i dezynfekcję, stosować materiały 
przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia. Struktura i 
kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. 
 

• wykończenie ścian: 
1) malowanie farbą  lateksową o podwyższonej odporności na szorowanie 
(wg PN-EN 13300 Klasa  III ≥20 μm i <70 μm po 200 cyklach szorowania – 
mat satynowa; odporność na  zmywanie (wg PN-92/C-81517 min. 4000 cykli), 
odporne na przecieranie   rozcieńczonymi detergentami i na słabe 
rozpuszczalniki, np. benzynę, 
2) wykładzina elastyczna PCW homogeniczna, grubość całkowita ~0,92mm 
(EN 428); warstwa użytkowa 0,12mm (EN429); waga całkowita 1500g/m2, 
odporność na zwijanie pod wpływem ciepła ≤ 0,8%, ≤ 2 mm (EN 434); klasa 
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ogniotrwałości B-s2, d0 na podkładzie gipsowym lub niepalnym podłożu klasy 
A1 lub A2; Odporność spawów (N/50mm): ≥150; wysoka odporność na rozwój 
bakterii i grzybów. 
 

• osłony ścian: 
odboje, narożniki i płyty ochronne na bazie żywic akrylo -winylowych 
modyfikowanych przeciwuderzeniowo, wyposażonych w stabilizatory UV  
i środki przeciwpalne, odporne na ogień B-s2-d0, łatwe w utrzymaniu 
czystości, posiada atest higieniczny do stosowania w obiektach służby 
zdrowia. 
 

• wykończenie sufitów: 
1) malowanie farbą  lateksową o podwyższonej odporności na szorowanie 
(wg PN-EN 13300 Klasa  III ≥20 μm i <70 μm po 200 cyklach szorowania – 
mat satynowa; odporność na  zmywanie (wg PN-92/C-81517 min. 4000 cykli), 
odporne na przecieranie rozcieńczonymi detergentami i na słabe 
rozpuszczalniki, np. benzynę, 
2) sufit podwieszany kasetonowy (60x60 cm) na ruszcie aluminiowym  
z przestrzenią nadsufitową dla rozprowadzenia instalacji, sufit podwieszany 
wykonany, jako higieniczny dla sal operacyjnych, powierzchnia sufitu 
zmywalna, pokryta substancją powstrzymującą rozwój bakterii, pleśni 
i drożdży. Płyty nierozprzestrzeniające ognia, nie uwalniają szkodliwych 
lotnych związków organicznych.  

 
2.1.11 Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy 
będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały 
swoją, jakość i właściwości, i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę 
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, Składowanie materiałów i wyrobów 
budowlanych musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
2.1.12 Sprzęt. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania wyłącznie sprzętu w dobrym 
stanie technicznym, zgodnego z normami ochrony środowiska, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót i który odpowiadać będzie - 
pod względem typów i ilości - wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych 
wykonania i odbioru robót lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach 
Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Każdy sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków kontraktu będzie zakwestionowany i niedopuszczone do robót. 
 
2.1.13 Transport. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu powinna 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacjach 
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technicznych wykonania  
i odbioru robót budowlanych, oraz zakończenie budowy w terminie umownym. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś 
i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia spowodowane jego 
pojazdami  
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
2.1.14 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi  
na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu 
robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od 
właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 
(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał 
Zamawiającego. Zamawiający może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych 
warunków zostały usunięte z terenu budowy. 
 
2.1.15 Wykonanie robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie robót 
budowlanych, i ich jakość oraz jakość zastosowanych materiałów, a także ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz poleceniami Zamawiającego i jego 
Inspektora Nadzoru. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną przez niego usunięte na własny koszt, z wyjątkiem 
przypadku, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych 
dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia parametrów przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentacji 
projektowej, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, odchyłki normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa 
określonych powyżej są uwzględnione w wartości zamówienia. 
 

2.1.16 Kontrola. 
Zamawiający będzie prowadził bieżącą kontrolę wykonywanych robót 

budowlanych i instalacyjnych. 
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2.1.17 Certyfikaty i deklaracje. 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

certyfikat na “znaku bezpieczeństwa wyrobu”, wskazujący zgodność jego wykonania  
z kryteriami technicznymi zawartymi w Polskich Normach, aprobatach technicznych 
oraz właściwych przepisach, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską 
Normą lub aprobatą techniczną - w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy. W odniesieniu do materiałów i urządzeń, dla których powyższe 
dokumenty są wymagane przez prawo - każda partia lub sztuka dostarczona na 
budowę - winna je posiadać. 
Dokumenty te muszą określać w sposób jednoznaczny cechy wyrobu. Produkty 
przemysłowe posiadać będą takie dokumenty - wydane przez producenta (w razie 
potrzeby poparte wynikami wykonanych badań, których kopie Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu). Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą 
odrzucone. 
 

2.1.18 Prawo autorskie. 
Wykonawca zapewni, że projekt będzie całkowicie oryginalny i nie będzie 

naruszał autorskiego prawa osobistego i majątkowego innych osób /podmiotów  
i będzie wolny od wad prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodować 
odpowiedzialność Zamawiającego. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego 
autorskie prawa majątkowe do wszelkich opracowań będących przedmiotem umowy 
oraz wszelkich egzemplarzy tych opracowań na wszystkich polach eksploatacji 
znanych stronom w chwili zawarcia umowy, w szczególności wymienionych w art. 50 
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.  
z 1994 r. Nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami), które zostaną dookreślone  
w umowie. Strony ustalają, iż wraz z przeniesieniem autorskiego prawa 
majątkowego do projektu Zamawiającemu przysługiwać będzie wyłączne prawo 
zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do projektu, co 
obejmować będzie w szczególności prawo do dokonywania opracowań oraz do 
korzystania i rozporządzania opracowaniami projektu i jego poszczególnymi 
częściami przez Zamawiającego według jego swobodnego uznania. 
 

2.1.19 Dokumenty budowy i dokumentacja projektowa. 
Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca przygotuje i przekaże 

Zamawiającemu zupełną dokumentację powykonawczą wraz z kompletem atestów, 
aprobat technicznych, deklaracji zgodności oraz dokumentacje techniczno-ruchowe, 
instrukcje obsługi i karty gwarancyjne na dostarczone urządzenia i wyposażenie. 

Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się: 

• protokoły przekazania terenu budowy,  

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

• zawiadomienie o rozpoczęciu robót, 

• protokoły odbioru robót,  

• protokoły z narad i ustaleń,  

• opinie ekspertów i konsultantów;  

• korespondencję dotyczącą budowy. 

• instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń.  

• karty środków i materiałów przechowywanych na budowie. 
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2.1.20 Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane zgodnie z Prawem Budowlanym przez 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy na terenie budowy, w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. Po 
zakończeniu realizacji inwestycji wszystkie dokumenty budowy przekazane zostaną 
Zamawiającemu. 
 

2.1.21 Odbiór robót. 
Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli 

wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający 
będzie odpowiedzialny za zarządzanie realizacją inwestycji. 
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  

• odbiór częściowy – zakończenie etapu prac; 

• odbiór końcowy robót.  
Odbiór robót będzie odbywał się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami dobrej 
praktyki wykonywanych prac remontowych:  

a) Odbiór robót zanikających i ulegających 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 harmonogramu budowy. Odbioru robót dokonuje przedstawiciel 
Zamawiającego (potwierdzenie protokołem); 

b) Odbiór końcowy robót. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy z powiadomieniem (na piśmie) o tym fakcie Zamawiającego 
i Inspektora Nadzoru. 
Odbiór  końcowy  robót  nastąpi  w  terminie  3  dni  od  daty  potwierdzenia  przez 
Zamawiającego zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów  do  odbioru 
końcowego. Odbierający roboty oceni je pod względem: 

• jakościowym  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  
i pomiarów, oceny wizualnej, 

• zgodności wykonania robót z OPZ, dokumentacją projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Podstawowym dokumentem dla dokonania odbioru końcowego robót jest “Protokół 
odbioru końcowego robót”. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do niego 
następujące dokumenty: 

• dokumentację powykonawczą,   

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
instrukcje obsługi urządzeń,  

• opinie technologiczne sporządzone na podstawie wszystkich wyników badań 
i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru,  

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu 
z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
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Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Inwestora. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

2.1.22 Obmiar robót. 
Z uwagi na ryczałtową formę wynagrodzenia dla Wykonawcy Zamawiający 

nie zgłasza wymagań, co do obmiaru robót budowlanych dla zakresu prac objętego 
umową.  
 

2.1.23 Szkolenia. 
W ramach zamówienia Wykonawca zorganizuje szkolenie dla personelu 

dotyczące nadzoru i eksploatacji budynku dla zainstalowanych przez siebie 
urządzeń. Dla szkolenia Wykonawca zabezpieczy materiały szkoleniowe w języku 
polskim. Szkolenie będzie odbywać się jedynie w języku polskim. Koszt szkolenia 
będzie pokryty przez Wykonawcę, a Zamawiający zapewni jedynie pomieszczenia 
dla przeprowadzenia szkolenia.  

Przykładowy zakres szkolenia, to: 

• zasady działania urządzeń,  

• ogólna informacja o eksploatacji dostarczanych urządzeń, itp. 
 

2.1.24 Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
Wykonawca dostarczy - przed zakończeniem robót - kompletne instrukcje 

w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu 
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego oraz innych instalowanych  
w obiekcie. 
 

2.1.25 Podstawa płatności. 
Podstawą płatności jest wynagrodzenie ryczałtowe brutto. Wynagrodzenie 

płatne będzie po wykonaniu przez Wykonawcę całego zamówienia po podpisaniu 
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. 
Dla potrzeb odbiorów i rozliczania zarówno prac projektowych jak też robót 
budowlanych w procesie budowy, jako elementy rozliczeniowe przyjmuje się wartość 
prac ustalonych w umowie. 
Zamawiający nie będzie opłacał robót tymczasowych takich jak: urządzenia do 
transportu, zabezpieczenia przed opadami, transport, drogi tymczasowe, 
zabezpieczenia zieleni i elementów budowli, zabezpieczenia przed wpadnięciem 
osób do szybu przy wymianie urządzeń, itp. - ponieważ stanowią one całość 
wynagrodzenia ryczałtowego w ramach umowy. 
 

3. Wymagania szczegółowe zamawiającego w stosunku do przedmiotu 
zamówienia. 
 

3.1. Parametry techniczne kolumny anestezjologiczno-chirurgicznej. 
Kolumna sufitowa, ramię jednoczęściowe dł.1000mm. Przegub ramion 
wyposażony w hamulec elektromagnetyczny (oś główna) i cierny (ramię, 
konsola kolumny), głowica pionowa wys. ok. 1000mm; Minimalne 
wyposażenie kolumny: 
- punkt poboru tlenu = 2szt 
- punkt poboru sprężonego powietrza = 2szt 
- punkt poboru próżni = 2szt 
- odciąg gazów medycznych AGSS = 1szt 
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- gniazdko elektryczne 230V z bolcem = 12szt (3 obwody) 
- bolec wyrównania potencjału = 10szt 
- gniazdka niskoprądowe = 2szt 
- półka 450x500 wyposażona w szyny boczne = 3szt 
- szuflada = 1szt 
- uchwyt do pozycjonowania kolumny i zwalniania hamulców = 1szt  
 
 


