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ZDROWOTNEJ W PARCZEWIE

DOSTOSOWANIE BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA POTRZEBY
PoDoDDZ|AŁU UZALEZNIEŃ oD ALKoHoLU'

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i opieki Społecznej z dnia 10-11-
2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadaó pod wzg|ędem fachowym
i sanitarnym pomieszczeniai urządzeniazakładu opieki zdrowotnej (Dz.U.Nr 213
z dnia 24-1 1 -2006' poz. 1 568)) or az Rozporządzeniem M i nistra I nfrastru ktu ry z

dnia 12 kwietnia 2oo2 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

(Dz. U. zdnial5 czerwca 2002r.)zezmianamizdniaT kwietnia 2004r. (Dz.U.z
dnia 12 mĄa 2oo4 r.)
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1. sTRoNA TYTUŁoWA
1.1. Nazwa zamówienia:

Dostosowanie do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia i opieki społecznąz dnia 10-11-2006 r' W sprawie
Wymagań' jakim powinny odpowiadać pod Wzg|ędem fachowym isanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu
opieki zdrowotne.| (Dz.U.Nr 213 z d n ia 24-11-2006, poz. 1568)) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwieInia 2002 r. W sprawie WarunkóW technicznych, jakim powinny odpowiadaĆ budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. z dnia 15 czeruca 2002 r') ze zmianami z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. U' z dnia'|2 mąa 2004 |.)

1.2. Adres:
Parczew, u|. KoŚcie|na ,l24

1'3' grupy' klasy, kategoie robót
Całość przedsięwzięcia k|asyfikuje się jako:
Kod: 7,l220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
Kod: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
Kodr 45300000-0 - Roboty instalacy.Jne w budynkach
Kod: 45310000-3 - Roboty instalacy.Jne elektryczne
Kod: 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

1.4. Zamawiający:
sP zoz Parczew, u|. KoŚcie|na 124

1.5. Autor Programu funkcjonalno-użytkowego:
Autorskie Pracownie Prolektowe UNIMED, Al. Wilanowska 372,02-665 Warszawa
arch. Jerzy Sobiepan

1.6.
ZawartośÓ Programu funkcjonaIno.użytkowego:
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2. czĘsc oPlsoWA
2.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA;

Przedmiotem zamóWienia jest dostosowanie budynku magazynowego na potŻeby PoDoDDZIAŁU LEcZENIA
UZALEŻNIEŃ oD ALKoHoLU

2.1 .1 . Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robÓt
budowlanych

Programem modernizacii objęty jest pododdział szpitata o łącznej powierzchni 324,25m2 .

2.1 .2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
Modernizacja ma doprowadzić do stworzenia bazy |oka|owo-technicznej zgodnej z obecnymi przepisami
budow|anymi, sa nitarno-higienicznymi i bezpieczeństwa i higieny pracy, a także Wymogami
specja|istycznymi, jakie nakładają przepisy szczegó|ne, jak Przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia i
opieki społecznej z dnia 10-11.2006 r. W sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod wzg|ędem
fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzqdzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U.Nr 213 z dnia 24.LL.
2006, poz. 1568).
Przed przystąpieniem do projektowania naIeży wykonać ekspertyzy konstrukcyjno-materiałowe
moż|iwości wykorzystania całości, Iub fragmentów poszczegó|nych ustrojów budowIanych (fundamenty,
ściany zewnętrzne, podłoże pod posadzkę, konstrukcja nośna. Na|eży dqżyć do maksymaInego
Wykorzystania istniejących struktur poprzez odpowiednie Wzmocnienia istniejących elementów.

2. 1'3. ogólne właściwości funkcjonalno.użytkowe

działy modernizowane:

budynek kondygna
cja dział!oddział l iczba

łÓżek

pow. użytkowa 'mooernrzowana m-
pomreszczenrakomunikacja

magazyn parter oddział |eczenia uzależnień 12 262,82 61 ,43

RAZEM 12 262,82 6't,43

oGoŁEM 324.25



2' 1'4. Szczegółowe właściwoŚci funkcjonalno-użytkowe
Funkcje i powierzchnie użytkowe pomieszczeń modernizowanych

Wskaźniki powieJzchniowo.kubaturowe:

rodzal svmool wieIkość (m" )
oowierzchnia użVtkowa PU 262.82
Dowierzchnia ruchu (cześĆ modernizowana) PR 61 .43
powierzchnia netto PN nie dotvczv
powierzchnia całkowita kondvqnacii PB nie dotvczv
stosunek PR/PN nie dotvczv

okreś|enie wie|kości moż|iwych płz ekroczeń |ub pomniejszenia podanych powierzchni: t5%

2.2, WYMAGAN|A ZAMAWAJĄCEGo W sTosUNKU Do
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.2.1. Zakres robót

Modernizacja obejmie roboty remontowo-budoW|ane W zakresie stanu surowego, wykończenia, wyposażenia
budowlano instalacyjnego sanitarnego i elektrycznego, wentylacji mechanicznej.
Przewiduje się:

roboty kodv robót
W ROBOTACH PRZYGOTOWAWCZYCH 451
wyburzenia i demontaż eIementóW budow|anych nieprzydatnych do adaptacji zgodnie z
wnioskami ekspertvzv

45111

W ROBOTACH BUDOWLANYCH: 452
WVkonanie nowvch Ścian' stropodachu' ścianek działowvch 45210
W ROBOTACH INSTALACYJNO-ELEKTRYCZNYCH 453'r
Wymianę insta|acii e|ektrycznVch' 45311
Dostosowanie Iinii zasi|ających, rozdzieIni' stacji transformatorowe.J do doce|owych
obciążeń eneroetycznvch

453111

W RoBoTAcH |NSTALACYJNo€AN|TARNYCH: 4533
Wykonanie instalacji kanalizacyinych 45333
WVkonanie insta|acji wody zimnei i ciepłei 45333
WVkonanie instalacii wentvlacii mechanicznei 453312
W ROBOTACH WYKONCZENIOWYCH 454
Wykonanie tVnkÓw zewngtrznvch i ociep|enia, 4541
Wykonanie tynków wewnętznych, 454',tO
MaIowanie i okładzinV ścian 45442
WVkonanie posadzek wraz z podłożami 45432
Wykonanie i montaż sto|arki drzwiowei 4542
Wykonanie i montaż sufitów powieszonVch 4541

2'2.2. Wykaz pomieszczeń remontowanych z określeniem standardu modemizacji i
wyposażenia.
oZNAoZEN|A URZĄDZEŃ sAN|TARNYCH I SPRZĘTU



m2 m2 went sanitarne sprzęt podstawowy
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U,  B ,  M,

WM Wp

U,  B ,  M ,
Wp

U,B
UN, B,
MN, Wp

zmywarka do naczyń
chłodziarka, zestaw mebli
medycznych z blatem
(łóżko szpitaIne rehabiIitacyjne'
szafka pzyłóikowa) X1

(łÓŹko szpitaIne rehabiIitacyjne,
szafka przyłÓŻkow a ) X1

(łóżko szpitaIne rehabiIitacyjne,
szatka przyłóŻkowa) X2

PN

(łÓżko szpitaIne rehabiIitacyjne,
szafka przyłÓżkowa) X4
(łóŹko szpitalne rehabilitacyjne,
szafka przyłóżkowa) x5
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WC- UtrlYWnrttlR
25 PERSONELU 8,72
26 SZATNIA PERSONELU 3,31 WM

chłodziarka domowa, zestaw szafek
kuchennych z blatem

262,82 61,43

8,58

11 ,19

3,6

324,25



2.3, OGOLNEWARUNK WYKONANIA iODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

2'3'1' Pnedmiot i zakres prac pĄektowych i robót budowlanych do wykonania w ramach
zamÓwienia

Przedmiotem zamówienia jest Dostosowanie budynku magazynowego na potzeby pododdziału uza|eżnień
od a|koho|u. SPZoZ w Parczewie przy u|. KoŚcie|nej 124 w zakresie i|ościowym' okreś|onym w punkcie 2.1, i
jakościowym, okreś|onym W punkcie 2.2'

2.3.2' ogóIne Warunki Wykonania robót budowlanych
Roboty będą prowadzone zgodnie z dokumentacją harmonogramem robÓt' pŻepisami Prawa Budow|anego i
pozostałych aktÓW prawnych i Norm Wymienionych W punkcie 4 niniejszego programu.

2'3'3' organizacja robót budowlanych

Pzy budowie, oddawaniu do użytku iutzymaniu obiektóW budow|anych należy stosowaĆ się unormowań zawańych
W Ustawie z dnia 7 |ipca 1994r 'Prawo budow|ane'' w aktualnie obowiązującej Wersji.
Harmonogram robót

PŻed przystąpieniem do wykonywania robót wykonawca powinien opracowaÓ:
- harmonogram robót' uwzg|ędniający ich rodzaje, ko|ejnośc, terminy i etapy, jak róWnieŻ metody' sposoby i

techno|ogie Wykonawstwa oraz niezbędne roboty Wstępne i pomocnicze;
- załoŻenia iWytyczne d|a zagospodarowania placu budowy.
P|zy usta|aniu ko|ejnoŚci isposobu Wykonywania poszczegÓ|nych rodzajÓW robÓt naleiy uwzg|ędniÓ:
- Warunki rÓWnoczesnego wykonywania ki|ku rodzajóW robót na odcinkach pzy|egających do siebie |ub położonych

jeden nad drugim' W ce|u zapobieżenia nieszczęś|iwym wypadkom i moż|iwości powstawania przeszkód w
rÓwnoczesnym wykonywaniu robót na tych odcinkach;

. Warunki zapobiegające potrzebie dokonywania zmian W e|ementach |ub częściach obiektu już wykonanego przy
pÓŹniejszym Wykonywaniu da|szych robÓt;

. potzebę zastosowania środkÓW ochronnych pzy wykonywaniu robót' przy ktÓrych bezpieczeństwo pracownikÓw i
innych osÓb mogłoby byc zagrożone'

Wprowadzenie na budowę
Wprowadzenie na budowę odbywa się komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i udokumentowane
Spisaniem protokołu.
Przy przekazywaniu terenu Zleceniodawca obowiązany jest dostarczyÓ Wykonawcy p|an urządzeń
podziemnych' znajdujących się na terenie robÓt Wzg|ędnie złożyĆ pisemne oświadczenie, fe W danym terenie
nie ma żadnych Urządzeń podziemnych.
- Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien zapoznać się z terenem, na ktÓrym będą prowadzone

roboty.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót na|efy sprawdziĆ' czy teren, na którym roboty mają być
Wykonywane, 'jest odpowlednio przygotowany oraz uzgodnić z zamawiąącym sprawę ewentua|nych prac
pozostających do wykonania W ce|u prawidłowego przygotowania terenu. Należy tu m'in':
. w przypadku stwierdzenia W gruncie |ub na nim nie wykazanych w dokumentacji kab|i, przewodóW |ub

innych urządzeń - usunięcie |ub zabezpieczenje ich, po uzgodnieniu z organem, do którego kompetencji
na|eży utrzymanie uŻądzeń |ub nadzór nad nimi;

- W razie istnienia napowietrznych przewodÓw e|ektrycznych i niemoŻ|jwoŚci ich usunięcia - zabezpieczenie
przewodÓW W sposÓb umoŹliwiający właŚciwe i bezpieczne Wykonywanie robót;

- drogi na placu budowy powinny byÓ odpowiednio dostosowane do ŚrodkÓw transpońowych,
przewidywanego cięfaru przewożonych materiałÓw i innych przedmiotóW oraz urządzeń dostarczanych na
p|ac budowy. szerokoŚĆ l położenie drÓg powinny odpowiadaĆ Wymaganiom dostarczenia, bez wzg|ędu na
Warunki atmosferyczne, materiałów iinnych przedmiotóW bez ich uszkodzenia do odpowiednich stanowisk
pracy.

Przed przystą)ieniem do Wykonywania robÓt Wykonawca powinien otrzymaÓ od Z|eceniodawcy pisemne
ośWiadczenie o uzyskaniu od Właściwego organu administracji pozwo|enia na budowę d|a obiektu i robót
budowlano - montażowych objętych zatwierdzonym projektem' bądŹ kopię tej decyzji'
Koordynacja robót

Koordynacja robót budow|ano - montażowyÓh poszczegÓ|nych rodzajów powinna byĆ dokonywana we wszystkich
fazach procesu inwestycyjnego.
09ó|ny harmonogram budowy powinien okreŚ|aÓ zakres oraz terminy rozpoczęcia izakończenia poszczegó|nych
rodzajÓW robót, Wzg|ędnie ich etapów i powinien byÓ tak uzgodniony, aby zapewniał prawidłowy przebieg
zasadniczych robót ogólnobudowlanych, a róWnoczeŚnie umoż|iwiał technicznie i ekonomicznie prawidłowe



wykonawstwo robÓt specja|istycznych. ogÓ|ny harmonogram budowy powinien stanowiĆ podstawę do
opracowania szczegółowych harmonogramÓw robÓt specjaIistycznych.
Koordynacją należy objąc równieŹ pomocnicze roboty ogÓ|nobudowlane związane z robotami e|ektrycznymi' jeś|i
Wykonawca robót elektrycznych nie będzie ich wykonywaÓ Własnymi siłami, takich.|ak np. naprawa nawieŻchni'
stawianie rusztowań itD'
Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzia|ną za prace, ktÓra będzie .iedyną osobą uprawnioną do kontaktóW z
|nwestorem iGenera|nym Wykonawcą osoba ta powinna posiadaĆ niezbędne kwa|ifikacje ipełnomocnictwo do
udzie|ania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczące insta|acji' podczas całego okresu
tMania prac Wykonawczych, prÓb, odbioru i gwarancji'

2. 3.4. Zabezpieczen ie interesóW osób trzecich
Dysponentem terenu, na którym znajduje się p|anowana inwestycja jest zoz Parczew .
Należy zastosowaÓ rozwięania chroniące interesy osÓb trzecich przed:
- pozbawieniem dostępu do drogi pub|icznej;
- pozbawieniem moŻ|iwości ko|zystania z Wody' kanalizacji, energii e|ektrycznej icieplnej oraz ze środkÓw

łączności;
- pozbawieniem dostępu do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt |udzi;
- uciąŻ|iwościami powodowanymi pzez hałas, wibracje, zakłócenia e|ektryczne, promieniowanie;
- zanieczyszczeniami powietŻa, Wody igIeby.
W pzypadku skrzyżowania |ub znacznego zb|iżenia Wykopu ziemnego do istniejących podziemnych insta|acji i
urządzeń' nalefących do osÓb tŻecich' sposÓb wykonania prac zabezpieczających na|eŹy uzgodniĆ z
miarodajnym pzedstawicie|em WłaŚcicie|a tych sieci'
W szczegó|ności na|eŻy dokonaÓ uzgodnień terminÓw rca|izaąi i czasu tMania robót W tym koniecznych wyłączeń
i przerw w dostawie medióW'

2.3.5. ochrona środowiska i zdrowia ludzi
osoby trzecie oraz osoby Wykonujące roboty budow|ane nie mogą byÓ naraione na działanie czynnikÓw
szkod|iwych d|a zdrowia |ub niebezpiecznych, a W szczegÓ|noŚci takich jak hałas, Wibracje, promieniowanie
e|ektromagnetyczne, pyły igazy o natęŹeniach istężeniach przekraczających Wartości dopuszcza|ne'
Przedmiotowe przedsięWzięcie nie na|eży do inwestycji za|iczanych do mogących znacząco oddziaływaÓ na
środowisko w rozumieniu przepisÓw zawańych w ustawie ..Prawo ochrony srodowiska'' z dnia 27 kwietnia 2001r
(Dz.U. nr 62' poz.627) i Rozporządzeniu Rady MinistróW ..w sprawie okreŚ|enia rodzajÓw przedsięwzięĆ mogących
znacząco oddziaływaĆ na środowisko oraz szczegołowych kryteriÓw związanych z kwa|ifikowaniem pŻedslęwzięĆ
do sporządzania raportu o oddziaływaniu na Środowisko,, z dnia 24 węesnia 2o02r (Dz.U. nrl79' poz.'l490)'
W trakcie prac budow|anych Wykonawca jest obowiązany uwzg|ędniÓ ochronę środowiska na obszarze prac' a W
szczegó|ności ochronę gleby, zieleni i stosunkÓw Wodnych oraz zapewniÓ oszczędne koŻystanie z terenu.
Zastosowane będą rozwiązania ograniczające poziom hałasu do wartoŚci dopuszcza|nych W Rozporządzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 29lipca 2004r (Dz. U. nr 178, po2.1841).
Teren p|anowanej inwestycji nie jest po'łoiony W sąsiedztwie obszaróW prawnie chronionych' ustanowionych w
trybie przepisÓw Ustawy o ochronie Przy(ody z dnia 16.10.1991 (dz'U. Nr 99, pozj079 z pÓŹniejszymi zmianami).

2.3.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Przy wykonywaniu robÓt Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania ogÓ|nych przepisów w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczegÓ|noŚci Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 |utego
2003r w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas Wykonywanja robÓt budow|anych (Dz.U '  nr 47,
poz.401).
Wykonawca przed przystącieniem do wykonywania robÓt jest obowiązany opracowaÓ instrukcję
bezpiecznego ich Wykonywania i zaznajomió z nią pracownikÓw w zakresie wykonywanych przez nich robÓt.
Wszystkie osoby przebywa.iące na terenie budowy obowiązuje stosowanie niezbędnych środkÓW ochrony
indywidualnej.
Podczas mechanicznego załadunku Iub rozładunku materiałÓW Iub wyrobóW, przemieszczanie ich nad
|udŹmi |ub kabiną' w ktÓrej znajduje s ię kierowca' jest zabronione.
Używane na budowie maszyny i urządzenia na|eży zabezpieczyć je przed moż|iwością uruchomienia przez
osoby nieuprawnione do ich obsługi.
Wykonawca powinien posiadaÓ aktua|ne uprawnienia do wykonywania prac, ktÓrych się podejmuje. Roboty
związane z podłączaniem, sprawdzaniem, konseMac'ią i naprawą insta|acji i Urządzeń elektrycznych mogą być
Wykonywane Wyłącznie prz ez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Kwa|ifikacje persone|u Wykonawcy robÓt powinny byÓ stwierdzone przez właŚciwą komisję egzaminacyjną i
udokumentowane aktuaInie Ważnymi zaŚWiadczeniami kwaIifikacyjnymi.
Przed pzystącieniem do robÓt szczegó|nie niebezpiecznych naIeŻy :
_ sprawdziÓ tofsamoŚÓ i zaŚwiadczenia kwa|ifikacyjne osób wymienionych w poleceniu pisemnym,
_ Wskazaó brygadzie Wykonawczej miejsce pracy|
_ sprawdziÓ razem z kierownikiem robót czy w miejscu pracy zostały zachowane właściwe zabezpieczenia i inne

warunki BHP. 
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2.3.7. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zagospodarowan ie terenu budowy powinno być wykonane zgodnie z Rozporządzen iem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 |utego 2003r W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robÓt
budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401).
Wykonawca powinien mieÓ zapewnione przez zamawiającego:
. odpowiednie pomieszczenia socjaIno - administracyjne i  wyodrębnione miejsca magazynowania

materiałÓW;
- odpowiedni dojazd na plac budowy oraz miejsca postojowe na terenie budowy;
. zasi|anie p|acu budowy w wodę i  energią e|ektryczną;
- oświet|enie p|acu budowy imiejsc pracy;
. łącznośÓ te|efoniczną na p|acu budowy;
. otrzymanie dokumentacji technicznej oraz innych dokumentóW' w tym:

o zezwo|enia na wykonywanie robÓt;
o harmonogramu robót budow|ano - montażowych' uzgodniony ze Wszystkimi Wykonawcami;
o inwentaryzacj i  uzbrojen ia terenu:
o usta|enie bezpiecznej organizacji pracy w przypadku rozbudowy istniejących obiektów

znajd ujących się pod napięciem'
o

2.3.8. Organizacja ruchu

Teren inwestycji nie jest po.łofony W pasie drogowym zarezeMowanym W p|anach zagospodarowania
przestrzennego' ani W istniejącym pasie drogowym.
obsługa komunikacyjna inwestycji z uk'ładu istniejącego. Usytuowanie inwestycji nie zmienia istniejącego układu
dróg dojazdowych' Teren planowanej inwestycji ma dostęp do drÓg pub|icznych tj. ulicy KoŚcie|nej'

2.3.9. Matenały, wyroby budowlane

Używane będą Wyłącznie urządzenia nowe, naj|epsze.j jakości' standardowe, o ogó|nie znanej marce oraz
łatwo zastępowaIne urządzeniami produkcji krajowej, moŹ|iwymi do zreaIizowania W krótkim czasie'
Mater iały'  e|ementy Iub zespoły używane muszą odpowiadaÓ postanowieniom' zawartym W dokumentach
kontraktowych' jak róWnież W zamóWieniach. Jeś|i stanowią pŻedmiot norm, muszą posiadaó atesty. Wszystkie
urządzenia muszą posiadaÓ oznaczenie stopnia ochrony.
Wyroby budow|ane muszą byÓ zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budow|anych z dnia 16 kwietnia
2o04|(Dz' U. Nr 92, poz. 88,l)' a W szczegÓ|ności w zakresie:

I Wprowadzenia do obrotu, oznakowania,
! zgodnoŚci z Po|ską Normą |ub odpowiednią Aprobatą techniczną'

2.3.1 0. sprzęt i transpoń
WYMAGANIA DoTYczĄcE sPRzĘTU I MASZYN
Maszyny iinne uŹądzenia techniczne na|eży eksp|oatowaó, konseMowaĆ i naprawiaÓ zgodnie z instrukcją
producenta' W sposÓb zapewniający ich sprawne działanie'
Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny byĆ ustawione i użytkowane
zgodnie z wymaganiami producenta i ich przeznaczeniem.
Maszyny i  inne urządzenia techniczne powinny byÓ:
- utrzymywane W stanie zapewniającym ich sprawnoŚÓ;
- stosowane Wyłącznie do prac do jakich zostały przeznaczone;
- obsługiwane przez wyznaczone osoby.
Eksp|oatowane na budowie urządzenia i sprzęt zmechanizowany pod|egające przepisom o dozorze
technicznym powinny posiadaÓ Wafne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny
być dostępne d|a organÓw kontro|i w miejscu eksp|oatacji maszyn i urządzeń. Na stanowiskach pracy przy
stacjonarnych maszynach i innych uządzeniach technicznych powinny byĆ dostępne instrukcje bezpieczne.i
obsługi i konseMac.ji.
WYMAGAN|A DoTYczĄcE sRoDKoW TRANSPoRTU
Dostawa materiałóW przeznaczonych do robót budow|anych powinna nastąció dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowiska na p|acu budowy.
srodki i uŻądzenia transportowe powinny byÓ odpowiednio przystosowane do transportu materiałóW, e|ementÓW,
konstrukcji, ufądzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót' W czasie transportu na|eży
zabezpieczyÓ pzemieszczane pŻedmioty w sposÓb zapobiegający ich uszkodzeniu.
W czasie transpońu oraz składowania aparatury i uządzeń na|eŹy przestżegaÓ za|eceń WytwórcóW, a W
szcze9ó|ności:
- transpońowane uŻądzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz pzesuwaniem się

wewnątrz Środka transportowego;
. na czas transportu e|ementy mogące u|ec uszkodzeniu na|eiy zdemontować iodpowiednio zabezpieczyći
. aparaturę i uządzenia ostroŻnie załadowywaÓ i zdejmowaÓ , nie narażając ich na uderzenia ' ubytki |ub
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uszkodzenia powłok |akierniczych, osłon b|aszanych' zamków itp'
- zabezpieczylje przed kradzieżą |ub zdekomp|etowaniem'

2.3. 1 1. Wykonanie robót
Roboty powinny byó wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami' Normami izasadami sztuki budow|anej.
Wykonawca, przystępujący do robót, powinien zapoznać się z dokumentacją i zaakceptować wszystkie
dokumenty, wchodzące W skład dokumentacji wykonawczej.
Wykonawca zobowiązu.ie się do zrea|izowania, zgodnie z zasadami dobrego Wykonawstwa, komp|etnego i
doskona|e funkcjonującego obiektu. Wykonawca nie będzie mógł W pÓŹniejszym terminie ubiegaÓ się o
dodatkowe Wynagrodzenie, motywując to złym zrozumieniem dokumentacji |ub ewentua|nym nie uwzg|ędnieniem
świadczenia w przedmiaze, a|e pŻewidzianego w dokumentacji opisowej |ub na p|anach insta|acji' |ub
wynikającego z samej koncepcji' Wykonawca będzie odpowiedzia|ny za urządzenia iwykonywane prace, aż do
chwi|i ich odbioru. Powinien on je utrzymywaÓ w ciągu całego okresu trwania budowy W doskonałym stanie i
podjqĆ wsze|kie środki zapobiegawcze' aby nie zostały zniszczone |ub skradzione, biorąc pod uwagę ryzyka
istniejące na budowie.

2.3.12. Kontrola jakości robót

JakośÓ Świadczeń iWykonania musi odpowiadaÓ normom i przepisom po|skim wzg|ędnie europejskim. W oparciu o
zawańe w Wykazie Świadczeń dane dotyczące typu, części i materiałÓw konstrukcyjnych oraz wymiarÓw za
opisany uważa się rÓwnież plzebieg procesu produkcyjnego, ai do wykonania komp|etnego świadczenia z
uwzg|ędnieniem zasad techniki i przepisów wykonawczych.

2.3. 1 3. Dokumenty budow
Dziennik Budowy,
Projekt
Podstawowym dokumentem budowy jest projekt budow|any. Projekt powinien posiadaÓ Wsze|kie prawem
wymagane uzgodnienia i powinien byĆ przyjęty do rca|izaąi przez zamawiającego'
zamiefenie inwestycyjne Wymaga pozwo|enia na budowę.
Inne dokumenty' wynikające ze specyfiki prowadzonych robÓt

2.3.14. odbiór robót
odbiory międzyoperacyjne
Przy robotach budowlanych na|eiy przed zasadniczymi odbiorami stosowaÓ rÓWnież odbiory dodatkowe,
międzyoperacyjne i częściowe, ktÓrych głÓwnym ce|em jest osiągnięcie wysokiejjakoŚci robót'

odbiór międzyoperacyjny jest to odbiór zakończonego etapu robÓt mającego istotny WpłyW na prawidłowe Wykonanie
dalszych prac.
odbioru międzyoperacyjnego dokonuje kierownik robÓt p|zy udzia|e majstrÓW i brygadzistÓW, ktÓrzy uczestniczy|i W
Wykonawstwie danego rodzaju robÓt oraz ewentua|nie przedstawicie| Zamawiającego |ub Inwestora iinne osoby'
ktÓrych udział w komisji odbiorczel jest ce|owy.
z kaŻdego dokonanego odbioru powinien byĆ sporządzony protokól podpisany pŻez Wszystkich cz,łonkóW komisji,
zawierający ocenę Wykonanych robÓt i ewentua|ne za|ecenia, ktÓre powinny byÓ Wykonane pŻed podjęciem
dalszych prac.
Wyniki dokonanego odbioru międzyoperacyjnego powinny byĆ Wpisane do dziennika budowy'
odbiory częściowe
odbiorem częŚciowym może byÓ ob.ięta częśÓ obiektu Iub insta|acji, stanowiąca etapową całośÓjak róWnieŻ e|ementy
obiektu pŻewidziane do zakrycia w ce|u sprawdzenia jakości wykonania robót oraz dokonania ich obmiaru' odbiór
tych robÓt powinien byÓ pzeprowadzony komisyjnie w obecności przedstawicie|a Zamawiającego.
Z dokonanego odbioru na|efy spisac protokoł, W którym powinny byÓ Wymienione ewentualne Wykryte wady (usterki)
oraz określone terminy ich usunięcia.
odbiór końcowy
Pzed odbiorem obiektu zamawiający (|nwestor) z udziałem UŻytkownika, dokona kontro|i Wykonania prac. Do tego
czasu Wykonawca musi zakończyÓ uruchomienie wszystkich insta|acji, WykonaĆ niezbędne prÓby i pŹygotowaÓ
dokumentację z przeprowadzonych prÓb.
odbioru końcowego od Wykonawcy dokonuje pzedstawicie| zamawiającego (lnwestora). MoŹe on koŻystaÓ z opinii
komisji W tym ce|u powołanej, złoŻoną z ŻeczoznawcÓW i przedstawicie|i Użytkownika oraz kompetentnych organóW'
Przed pzystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót zobowiązany jest do:
- pzygotowania dokumentÓW potrzebnych do na|eżyte.j oceny wykonanych robót będących pŹedmiotem odbioru

(patr punkt,,Dokumentacja powykonawcza");
- złoźlenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;
. umoi|iwienia komisji odbioru zapoznania się z wiw dokumentami i pŻedmiotem odbioru'
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia niezbędnej pomocy W czasie prac komisji odbioru W tym
zapewnieniu wykwaIifikowanego personeIu' narzędzi i urządzeń pomiarowo.kontro|nych w celu wykonania
wszystkich działań i Weryfikacji' ktÓre będą mogły byÓ od niego zażądane.
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Przy dokonywaniu odbioru końcowego na|eży:
- sprawdziĆ zgodnośĆ Wykonanych robót z umową dokumentacją projektowo - kosztorysową Warunkami

technicznymi wykonania' normami i pŹepisami;
- dokonaÓ prób iodbioru insta|acji włączonej pod napięcie;
- sprawdziÓ komp|etnoŚc orazjakośĆ wykonanych robót ifunkcjonowanie urządzeń;
. sprawdziÓ udokumentowanie jakości Wykonanych robót (insta|acji) odpowiednimi protokołami prÓb montafowych

oraz ewentua|nymi protokołami z rozruchu techno|ogicznego, sprawdzając pzy tym rÓwnież Wykonanie za|eceń i
usta|eń zawartych w protokołach prÓb i odbiorÓw częściowych'

Z odbioru końcowego powinien byÓ spisany protokoł podpisany pzez upowaŻnionych pzedstawicie|i Zamawiającego
iWykonawcy oraz osoby biorące udział w czynnościach odbioru. Protokoł powinien zawieraÓ usta|enia poczynione w
trakcie odbioru' stwierdzone ewentua|ne Wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. W przypadku' gdy
wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do eksp|oatacji' protokÓł powinien zawieraÓ odnośne
oświadczenie Zamawiającego Iub' W p|z ypadku przeciwnym, odmowę wraz z jej uzasadnieniem.

2.3.15. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące
Wykonawca zobowiązany jest do Wykonania robÓt zabezpieczających przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem
fragmentów budynku nie pod|egających przebudowie' odgrodzenia terenu budowy od pozostałych części budynku,
a także Wykonania prowizorycznych insta|acji (np' obejŚÓ)' dla minima|izacji zakłóceń W funkcjonowaniu
pozostałych częŚci budynku.

3. czĘŚc lNFoRMACYJNA
1) dokumenty potwierdzające zgodnośó zamierzenia budow|anego z Wymaganiami wynikającymi z odrębnych

przepisÓw - zamieŻenie jest zgodne z pŻepisamil
2) oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomoŚcią na ce|e

budowlane;
. zamawiający

4) inne posiadane informacje idokumenty niezbędne do zapro]ektowania robÓt budow|anych, w szczegó|ności:
a) kopię mapy zasadniczej,

nie dotyczy' całość robót będzie prowadzona w istniejącei bry|e budynku.
b) Wyniki badań gruntowo-Wodnych na terenie budowy d|a potrzeb posadowienia obiektóW,

nie dotyczy' nie p|anuje się budowy nowych obiektów' ani dociążania istniejących fundamentów
c) za|ecenia konseMatorskie konseMatora zabytków,

nie dotyczy' nie przewiduje się ingerencji w wyg|ąd zewnętrzny budynku
d) inwentaryzację zie|eni,

nie dotyczy' nie p|anuje się zmiany zagospodarowania terenu
e) dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do ana|izy ochrony powietrza oraz posiadane rapońy, opinie |ub
ekspeńyzy z zakresu ochrony środowiska,

nie dotyczy' modernizacja nie spowoduje zwiększenia emisii gazów, ani hałasów
0 pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciąf Iiwości,

nie dotyczy, modernizacja nie będzie miała wpływu na ruch drogowy.
g) inwentaryzację |ub dokumentację obiektÓw budow|anych, jeżeli podIegają one pfebudowie, odbudowie,
rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom |ub remontom w zakresie architektury' konstrukcji, insta|acji i urządzeń
techno|ogicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące zachowania u|ządzeń naziemnych i podziemnych
oraz obiektóW przewidzianych do rozbiÓrki i ewentuaIne uwarunkowania tych rozbiórek,

w załączeniu według spisu rysunków ( inwentaryzacja budow|ana do ce|ów projektowych w
zakresie oferenta )
h) porozumienia, zgody |ub pozwo|enia oraz Warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu
do istniejących sieci wodociągowych, kana|izacyjnych, ciep|nych, gazowych, energetycznych i te|etechnicznych
oraz dróg samochodowych, ko|ejowych |ub wodnych,

porozumienia, zgody oraz warunki techniczne będą wydane w trakcie prac plojektowych po
sporządzeniu odpowiednich bi|ansów mediów.

P]ojekt wymaga pozwo|enia na budowę.
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4. PRzEPlsY PRAWNE l NoRMY zw|ĄzANEz
PROJEKTOWANIEM I WYKONAN!EM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO;
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006r.
Nr 156, poz. 1118, Nr '170, poz. 1217),

RoZPoRZĄDZEN|E M|N|STRA |NFRASTRUKTURY z dnia 3 |ipca 2003 r. W sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

Rozporządzenie Ministra |nfrastruktury z dn. 12 kwietnia 2oo2 roku w sprawie
warunkóW technicznych' jakim powinny odpowiadaÓ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75 z dn. 15 czeNvca 2002 roku) z póŹn. zmian.'

RozpoŹądzenie Ministra Pracy i Polityki socja|nej z dnia 26 wrzeŚnia 1997r.
W sprawie ogó|nych pŻepisóW bezpieczeństwa i higieny pracy (tekstjedno|ity Dz. U. z
2003r. Nr 169 poz.1650),

Rozporządzenie Ministra spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 21 kwietnia 2006r'
W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynkÓW' innych obiektÓw budow|anych i
terenów (Dz. U' Nr 80' poz. 563).

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej |nspekcji Sanitarnej . tekst jedno|ity (Dz. U. z 2006 r. Nr
122, poz' 85,l, z póŹniejszymi zmianami),

RoZPoRZĄDZEN|E MIN|STRA ZDRoW|A z dnia 2 paŹdziernika 2006 r. w sprawie Wymagań Dobrej
PraktykiWytwazania (Dz' U' fi 194 zdnia26 paŻdziernika 2006r. ' poz' 1436.)

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. (Dz' u. fi126 poz' 1381z dnia 31 paŹdziernika
2OO1 r.')

RozPoRZĄDzENlE M|N|STRA ZDROW|A z dnia 21 sierpnia 2006 r. W sprawie szczegÓłowych warunków
bezpieczne.j pracy z Urządzeniami radio|ogicznymi (Dz. U' z dnia 5 pażdziemika 2006 r.)

RoZPoRZĄDZEN|E M|N|STRA RoZWoJ U REG|ONALNEGo I BUDOWN|CTWA z dnia 3 kwietnia 2001
r. W sprawie Wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm d|a budownictwa' (Dz. U. Nr
38, poz. 456)

5. DODATKOWE VVYTYCZNE INWESTORSKIE I
UWARUNKoWANIA zW|ĄzANE z BUDoWĄ I JEJ
PRZEPROWADZENIEM.
Roboty modernizacyjne prowadzone będą w czasie pracy szpita|a. Harmonogram p]ac i
udostępnianie frontu robót na|eży szczegółowo uzgodnić z Dyrekcją szpita|a' Uciąż|iwości z
powodu prowadzonej budowy na|eży ograniczyć do niezbędnego minimum.
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