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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z adaptacją sal wykładowych w segmencie „A” w budynku Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej zlokalizowanym w Płocku na dz. nr ewid. 1028/10, na potrzeby Centrum Symulacji Me-

dycznej w ramach projektu pt. „Symulacje medyczne kluczem do sukcesu w kształceniu położnych” 

nr POWER 05.03.00-00-0002/19 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Eduka-

cyjna Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka 

jakość kształcenia na kierunku medycznym. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 

i realizacji robót objętych zadaniem wymienionym w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 

1.3.1. Roboty podstawowe 

 

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczących robót związanych z adaptacją sal wykładowych w 

segmencie „A” w budynku Mazowieckiej Uczelni Publicznej zlokalizowanym w Płocku na dz. nr ewid. 

1028/10, na potrzeby Centrum Symulacji Medycznej w ramach projektu pt. „Symulacje medyczne 

kluczem do sukcesu w kształceniu położnych” nr POWER 05.03.00-00-0002/19 realizowanego w 

ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa V Wspar-

cie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunku medycznym. 

Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja techniczna (ST) obejmują wszystkie czynności umoż-

liwiające i mające na celu realizację zadania. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót należy zakończyć wszelkie prace przygotowawcze określo-

ne w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 

wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną oraz z 

ewentualnymi dodatkowymi dokumentami przekazanymi przez Inwestora a stanowiącymi część kon-

traktu. 

Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian, poprawek  

czy uzupełnień. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynie to na nie zadowalającą jakość wykonania, wówczas 

materiały te zastaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wyko-

nawcy. 

Zakres robót obejmuje: 

   a) instalacje wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji, 

   b) instalację kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 

   c) instalację kanalizacji sanitarnej tłocznej, 

   d) instalację odprowadzania skroplin, 

   e) instalację wentylacji grawitacyjnej, 

   f) instalację wentylacji mechanicznej, 

   g) instalację klimatyzacji, 

   h) instalację gazów medycznych – powietrza medycznego i próżni. 

1.3.2. Roboty towarzyszące i tymczasowe 

Zakres robót towarzyszących i tymczasowych obejmuje: 
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a) transportowanie w obrębie budowy materiałów oraz elementów i wszelkiego drobnego sprzętu 

pomocniczego do wykonania robót remontowych, 

b) ustawianie, przestawianie i usunięcie czasowych podpór, rozpór i rusztowań umożliwiających wy-

konanie robót na wysokości, 

c) bieżące sprawdzenie prawidłowości wykonywanych robót, 

d) usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, a 

zawinionych przez Wykonawcę, 

e) wykonywanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowiskach roboczych oraz wywieszanie 

znaków informacyjno-ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia, 

f) wywóz z terenu budowy wszelkich odpadów, jakie mogą powstać w czasie wykonywania robót 

oraz przekazanie ich do utylizacji, zgodnie z odpowiednimi przepisami, 

1.3.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz winien zapewnić 

ochronę własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za naruszenie interesów osób trzecich oraz za szkody wyrządzone 

w mieniu publicznym i prywatnym w trakcie realizacji zamówienia. 

Właścicielem terenu na którym wykonywane są planowane prace jest Zamawiający. 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicz-

nej lub prywatnej. 

Należy zastosować rozwiązania chroniące interesy osób trzecich przed: 

a) uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie, 

b) zanieczyszczeniami powietrza, gleby i wody. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca podejmie wszystkie niezbędne kroki mające na celu 

zabezpieczenie istniejących instalacji i maszyn przed ich uszkodzeniem w czasie trwania robót. 

W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejącej instalacji lub maszyn, Wykonawca natych-

miast powiadomi o tym fakcie odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem instalacji , 

a także Zamawiającego. Wykonawca będzie współpracował z odpowiednimi służbami specjalistycz-

nymi w usunięciu powstałej awarii. 

Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych dzia-

łań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej i prywatnej, to 

Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności 

powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

1.4. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i 

stosować je w czasie prowadzenia robót. 

W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 

a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska będą tak wybrane, aby nie powodowały zniszczeń w 

środowisku naturalnym, 

b) będą podejmowane odpowiednie środki zabezpieczające przed przekroczeniem dopuszczalnych 

norm hałasu i możliwością powstania pożaru. 

Osoby trzecie oraz osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie czyn-

ników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, wibracje, 

promieniowanie elektroenergetyczne. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska, za-

równo podczas realizacji robót i na terenie budowy jak i poza jego terenem. 

Wykonawca będzie unikać szkodliwych działań w zakresie nadmiernego hałasu, pylenia i innych 

szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników, powodowanych wykonawstwem robót budowla-

nych. 
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Powstające w trakcie wykonywania robót budowlanych odpady należy usuwać i gromadzić w sposób 

ograniczający ich rozrzut i pylenie.  

Strefy gromadzenia odpadów należy ogrodzić i odpowiednio zabezpieczyć. Wykonawca po zakoń-

czeniu robót zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokumenty świadczące o prawidłowym 

postępowaniu z odpadami. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się ożywiania materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu więk-

szym niż dopuszczalne. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w zakresie robót, a po zakończeniu robót ich szko-

dliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych przy ich 

wbudowaniu. 
 

1.5. Określenie podstawowych definicji i pojęć 
 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i wytycznymi. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, ich zgodność z dokumentacją projek-

tową, specyfikacją techniczną oraz za bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy i za 

metody użyte przy budowie.  

1.6.1. Przekazanie terenu budowy, organizacja robót. 
 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz z co najmniej jednym pełnym kompletem dokumentacji projektowej zawierającej wszelkie 

uzgodnienia oraz specyfikację techniczną. 

W protokole przekazania terenu budowy Zamawiający określi miejsce i sposób dostępu do sieci 

elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej. 

Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez osobę posiadającą ważne uprawnie-

nia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które dane osobowe zostaną 

podane w umowie (kierownik budowy). 

Zamawiający zapewni nadzorowanie robót budowlanych przez inspektora nadzoru, z uprawnieniami 

określonymi we właściwych obowiązujących przepisach prawa. 

Kierownik budowy zobowiązany jest do wykonywania robót na warunkach określonych w niniejszej 

specyfikacji oraz wykonywania wszelkich poleceń inspektora nadzoru dotyczących realizacji robót 

budowlanych (min. dotyczących bezpiecznego wykonywania robót, sposobu i kolejności ich wyko-

nania oraz zabezpieczenia mienia Zamawiającego). 

Wszelkie roboty budowlane ulegające zakryciu (roboty zanikające) podlegają odbiorom częściowym 

przez inspektora nadzoru. 

Przy ustalaniu kolejności i sposobów wykonywania poszczególnych rodzajów robót należy uwzględ-

nić: 

a) warunki równoczesnego wykonywania kilku rodzajów robót na odcinkach przylegających do sie-

bie, w celu zapobieżenia wypadkom i możliwości powstania przeszkód w równoczesnym wykony-

waniu robót na tych odcinkach, 

b) warunki zapobiegające potrzebie dokonywania zmian w elementach lub częściach obiektu już 

wykonanego przy późniejszym wykonywaniu całości robót, 

c) potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonywaniu robót, przy których bezpieczeń-

stwo osób mogłoby być zagrożone. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kon-

traktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
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Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwo-

wej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowie-

dzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 

sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie ze-

zwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 

1.6.2. Dokumentacja projektowa. 
 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem po-

danym w szczegółowych warunkach umowy. 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wyko-

nawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowią-

zujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w 

ustaleniach poszczególnych elementów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w ogólnych 

warunkach umowy. 

Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, jak rów-

nież dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który 

dokona odpowiednich zmian i poprawek, jeżeli zajdzie taka potrzeba w uzgodnieniu z Nadzorem 

Autorskim. 

1.6.3. Informacje o terenie budowy. 
 

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwiązania techniczne robót związanych z adaptacją sal wykłado-

wych w segmencie „A” w budynku Mazowieckiej Uczelni Publicznej zlokalizowanym w Płocku na dz. 

nr ewid. 1028/10, na potrzeby Centrum Symulacji Medycznej w ramach projektu pt. „Symulacje me-

dyczne kluczem do sukcesu w kształceniu położnych” nr POWER 05.03.00-00-0002/19 realizowa-

nego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa V 

Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunku medycznym. 

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kon-

traktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

utrzymywać wszelkie niezbędne urządzenia zabezpieczające. Koszt zabezpieczenia terenu budowy 

nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że włączony w cenę umowną. 

1.6.5. Ochrona przeciwpożarowa. 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymy-

wać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 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. 

Materiały łatwopalne muszą być składowane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

1.6.6. Warunki bezpieczeństwa pracy 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pace nie były wykonywane 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitar-
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nych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież ochronną dla osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych po-

wyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 

Wszystkie osoby przebywające na terenie prowadzonych prac obowiązuje stosowanie niezbędnych 

środków ochrony indywidualnej. 

Używane podczas prac maszyny i urządzenia należy zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia 

przez osoby nieuprawnione do obsługi. 

Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania prac, których się podejmuje. 

Roboty związane z podłączeniem, sprawdzeniem, konserwacją i naprawą instalacji mogą być wyko-

nywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

Kwalifikacje personelu Wykonawcy robót powinny być stwierdzone przez właściwą komisję egzami-

nacyjną i udokumentowane uprawnieniami budowlanymi oraz aktualnie ważnymi zaświadczeniami 

kwalifikacyjnymi. 

1.6.7. Ochrona i utrzymanie robót. 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 

odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby elementy robót były 

w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru. 
 

1.6.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy i wytyczne wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 

sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie ze-

zwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.6.9. Nazwy kodów robót budowlano-montażowych 
 

45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
 

2. Wymagania dotyczące materiałów. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami określonymi w doku-

mentacji projektowej i ST. Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpo-

wiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy - aprobaty techniczne wydane przez 

odpowiednie jednostki certyfikacyjne. Zakres aprobat posiadanych przez stosowane materiały musi 

odpowiadać wymaganiom dla poszczególnych rodzajów materiałów instalacyjnych. 

Wszystkie materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą mate-

riałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych robót. Będą to materiały fabrycznie no-

we, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające mi-

nimum obsługi, posiadające odpowiednie aprobaty, atesty lub deklaracje zgodności. 

Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem 

przed rozpoczęciem robót. Wykonawca przed użyciem powinien dostarczyć Zamawiającemu przed-

łożenie materiałowe do zaakceptowania, wymagane wyniki badań laboratoryjnych i reprezentatywne 

próbki materiałów. W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca 

powinien przedstawić do akceptacji Zamawiającego materiał z innego źródła.  
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Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą dopuszczo-

ne przez Inspektora Nadzoru do wbudowania. 

Materiały nie spełniające wymagań zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie materiałów nie spełniających wyma-

gań do robót innych niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewar-

tościowany przez Zamawiającego. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w 

stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub 

certyfikat zgodności z obowiązującą normą lub aprobatą techniczną. Wszystkie materiały użyte do 

wykonania zadania muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownic-

twie, a przy ich stosowaniu muszą być spełnione zasady określone w załącznikach do tych doku-

mentów. 

Wykonawca zawiera umowę na wykonanie robót, które muszą być kompletne z punktu widzenia 

wymagań technicznych, formalnych i estetycznych, dlatego Wykonawca jest zobowiązany uwzględ-

nić w swojej ofercie cenowej wszystkie świadczenia (roboty) wstępne, pomocnicze i dodatkowe oraz 

dostawę materiałów i sprzętu niezbędnego do prawidłowego wykonania robót i eksploatacji nawet, 

jeżeli nie zostały one dokładnie opisane w niniejszym zestawieniu świadczeń oraz sprawdzić we 

własnym zakresie dobór materiałów i urządzeń. 

Wykonawca przystępujący do przetargu, powinien zapoznać się z dokumentacją lub wytycznymi 

inwestora i zaakceptować wszystkie dokumenty, wchodzące w skład dokumentacji przetargowej. 

Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie, mo-

tywując to złym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uzgodnieniem świadczenia w 

przedmiarze lub wynikającym z samej koncepcji wykonania robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za urządzenia i wykonane prace aż do chwili ich odbioru. Powi-

nien on je utrzymywać w ciągu całego okresu trwania budowy w doskonałym stanie i podjąć wszel-

kie środki zapobiegawcze, aby nie zostały zniszczone lub skradzione, biorąc pod uwagę ryzyko ist-

niejące na budowie. 

Do Wykonawcy należą wszelkie niezbędne zabiegi formalne, mające na celu uzyskanie certyfikatu 

zgodności od upoważnionych jednostek. 

Do Wykonawcy robót będących przedmiotem zamówienia należą również następujące prace towa-

rzyszące i tymczasowe: 

a) zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbędnym do wykonania robót, 

b) przygotowanie dokumentów koniecznych do otrzymania niezbędnych zezwoleń i wniosków o do-

puszczenie do użytkowania. 

Wykonawca winien stosować wyroby oznaczone znakiem zgodności z Polską Normą. Dopuszcza 

się stosowanie wyrobów, dla których producent lub dostawca zadeklarował ich zgodność z Polskimi 

Normami deklaracją zgodności wydaną na własną odpowiedzialność. Wykonawca uzyska przed 

zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca powinien stosować tylko wyroby budowlane oznakowane CE lub znakiem budowlanym 

posiadające stosowne certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

Wszystkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonych dokumentów przetargowych nie mogą powodo-

wać obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych remontowanego obiektu, a jeżeli dotyczą zmia-

ny materiałów i elementów określonych w dokumentach przetargowych na inne, nie mogą powodo-

wać zmniejszenia trwałości eksploatacji. 

Zamawiający dopuszcza stosowanie równoważnych jakościowo (o parametrach równoważnych lub 

wyższych) materiałów i produktów w odniesieniu do wymienionych w przedmiarach i kosztorysach 
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oraz dokumentacji projektowej materiałów i produktów. Wykonawca będzie zobowiązany do wyka-

zania, iż zastosowane przez niego materiały i produkty posiadają cechy równoważne do wskaza-

nych w dokumentacji (przedmiarach, kosztorysach, dokumentacji projektowej). 
 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 

Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom właściwe warunki przechowywania i składo-

wania zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do stosowania (powinny być zabezpie-

czone przed uszkodzeniami, wpływami czynników atmosferycznych). Ponadto sposób składowania 

powinien zabezpieczać spełnienie warunków BHP. Odpowiedzialność za wady materiałów powstałe 

w czasie przechowywania i składowania ponosi Wykonawca. Składowanie powinno być prowadzone 

w sposób umożliwiający inspekcję materiałów. 

Urządzenia i armaturę należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach w magazynach za-

mkniętych.  

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi, pro-

tokołami odbioru technicznego oraz atestem zgodności z normą. Dostarczone na miejsce budowy 

materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta oraz 

przeprowadzić ich oględziny. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości co do ich jakości 

należy przed wbudowaniem poddać je badaniom. 
 

3. Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystne-

go wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu wykonywania tych robót jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 

maszyn, urządzeń, itp.  

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. Jego liczba i wydajność musi 

gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym w umowie. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 

jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopusz-

czenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jaki kolwiek sprzęt, maszy-

ny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inwesto-

ra zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Maszyny i urządzenia techniczne należy eksploatować, konserwować i naprawiać zgodnie z instruk-

cją producenta, w sposób zapewniający ich poprawne działanie. 

Maszyny, urządzenia  i inny sprzęt elektryczny używane na budowie powinny być ustawione i użyt-

kowane zgodnie z wymaganiami producenta i ich przeznaczenie,. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być: utrzymywane w stanie zapewniającym ich 

sprawność, stosowane wyłącznie do prac do jakich zostały przeznaczone, obsługiwane przez wy-

znaczone osoby. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środ-

ków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumen-

tacji projektowej i wskazaniami Inwestora, w terminie przewidzianym umową. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie materiały z demontażu oraz zanie-

czyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do placu budowy. 

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materia-

łów, elementów, urządzeń itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót. 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  
 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót. 
 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Jakość świadczeń i wykonania musi odpowiadać obowiązującym normom i przepisom polskim, 

względnie europejskim. W oparciu o zawarte w wykazie świadczeń dane dotyczące typu, części i 

materiałów konstrukcyjnych oraz wymiarów za opisany uważa się również przebieg proces produk-

cyjnego, aż do wykonania świadczenia z uwzględnieniem zasad techniki i przepisów wykonawczych. 
 

5.2. Roboty budowlane. 

 

Szczegółowy zakres tych robót określony został w dokumentacji projektowej będącej podstawą do 

sporządzenia oferty Wykonawcy oraz w przedmiarze robót. Wykonawca zobowiązany jest również 

wykonać polecenia Inwestora w zakresie tychże prac. 
 

5.3. Roboty montażowe. 

 

Zakres robót montażowych określony został w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i 

materiałach przetargowych. 
 

5.4. Ogólne warunki montażu urządzeń. 

 

Urządzenia należy montować zgodnie z DTR oraz instrukcją montażu poszczególnych urządzeń 

dostarczoną wraz z urządzeniem przez producenta urządzenia. Lokalizacja urządzeń wskazana 

została w dokumentacji projektowej. 

5.5. Instalacja wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji. 
 

W ramach przedmiotowej adaptacji przewidziano montaż instalacji zasilającej projektowane odbior-

niki z wodą. Należy rozebrać istniejącą instalację wodociągową w obrębie pomieszczeń i wykonać 

nowe podejścia do urządzeń. Instalację należy wykonać z rur PP PN20, a montaż przeprowadzić 

zgodnie z wytycznymi producenta. Podejścia do urządzeń prowadzić w bruzdach ściennych lub w 

przestrzeniach międzyściankowych. Instalację wody ciepłej i cyrkulacji należy wykonać z rur PP 

PN20 stabilizowanych, a montaż przeprowadzić zgodnie z wytycznymi producenta. Instalacja regu-

lowana będzie za pomocą zaworów cyrkulacyjnych. 

Rury izolować należy otulinami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  Dz.U. 2019 poz. 

1065 z późn. zmianami. 

Badanie szczelności instalacji należy wykonać i przeprowadzić przed zakryciem bruzd i kanałów 

oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Przed przystąpieniem do badań szczelności instalację na-

leży przepłukać wodą. 
 

5.6. Instalacja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. 

Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC łączonych na uszczelki gumowe. Wszystkie 

przejścia rurociągów przez przegrody ogniowe należy realizować przy zastosowaniu przejść 

ognioszczelnych o klasie odporności ogniowej równej klasie przegrody. 
 

5.7. Instalacja kanalizacji sanitarnej tłocznej. 
Instalacja kanalizacji sanitarnej tłocznej z uwagi na brak możliwości grawitacyjnego odprowadzenia 

ścieków, wykonana będzie z rur ciśnieniowych PE100 SDR17 PN10 z zastosowaniem kompakto-



 10 

wych przepompowni ścieków. Instalację należy montować zgodnie z założeniami dokumentacji pro-

jektowej oraz wytycznymi producenta. 
 

5.8. Instalacja odprowadzania skroplin. 
Skropliny z centrali wentylacyjnej odprowadzane będą na wpust posadzkowy. Z pozostałych urzą-

dzeń klimatyzacyjnych skropliny odprowadzane będą nad syfon pod umywalką. Instalacja wykonana 

zostanie z rur PP. W instalacji zastosowana będzie również pompa skroplin.  
 

5.9. Instalacja wentylacji grawitacyjnej. 
W ramach instalacji wentylacyjnej grawitacyjnej w oknach zastosowane będą nawiewniki higroste-

rowane z wytłumieniem akustycznym, okienne zgodnie z założeniami dokumentacji projektowej. 
 

5.10. Instalacja klimatyzacji. 
Instalacja klimatyzacji wykonana zostanie w układzie dwóch systemów, na potrzeby sal wykłado-

wych oraz na potrzeby pomieszczenia sterowni. Instalacja czynnika chłodniczego wykonana zosta-

nie z rur miedzianych przeznaczonych do instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych o średnicach 

wynikających z założeń dokumentacji projektowej. Przewody chłodnicze izolowane będą w wykona-

niu powietrznoszczelnym według ogólnie przyjętych technik izolacji. 

Klimatyzatory należy połączyć z zakończeniami wentylacyjnymi za pomocą kanałów aluminiowych 

elastycznych zaizolowanych termicznie. 
 

5.11. Instalacja gazów medycznych. 
W ramach wykonania instalacji gazów medycznych wykonane zostaną instalacje powietrza medycz-

nego oraz próżni. Instalacja próżni składała się będzie z pompy próżniowej, przewodów oraz punk-

tów poboru. 

Rurociągi wykonane zostaną z rur miedzianych ciągnionych z miedzi odtlenionej. 

Systemu rurociągowe do gazów medycznych wykonane zostaną w obrębie stropów podwieszanych i 

układane na tynkowo w przestrzeni międzystropowej. W miejscach, gdzie stropy podwieszane nie 

występują rurociągi należy prowadzić jako podtynkowe. 

6. Kontrola jakości robót. 
 

Kontrola związana z wykonaniem przedmiotowych robót powinna być przeprowadzona w czasie 

wszystkich faz robót zgodnie z warunkami technicznymi i normami. Wyniki przeprowadzonych badań 

należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli 

którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wyma-

ganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową. 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową polega na porównaniu wykonywanych lub wy-

konanych robót z dokumentacją projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podsta-

wie oględzin i pomiarów. 

Badanie materiałów użytych do budowy instalacji następuje przez porównanie ich cech z wymaga-

niami określonymi w dokumentacji projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentów określających 

jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami produ-

centów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne 

lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 

7. Obmiar robót. 
 

Obmiaru robót należy dokonać na podstawie dokumentacji projektowej, warunków technicznych 

wykonania i odbioru robót. 

Oferenci powinni dokładnie przestudiować całość dokumentacji przetargowej, aby wykonać swoje 

oferty w pełni świadomym całej odpowiedzialności. 
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Zastosowane jednostki obliczeniowe są takie same jak określone i dopuszczone w Międzynarodo-

wym Układzie SI. 

8. Odbiór robót. 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie jakości i ilości wykonanych części robót, ustalonych w warun-

kach kontraktu, w których określa się również terminy odbioru częściowego. 

Odbiór końcowy polega na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót. Przedmiotem odbioru 

końcowego może być tylko całkowicie zrealizowany obiekt. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

- zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz z ewentualnymi odstępstwami od dokumen-

tacji projektowej uzgodnionymi wcześniej z Inwestorem, 

- prawidłowość działania instalacji, 

- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek. 
 

8.2. Szczególne zasady odbioru robót. 

 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

 projekt techniczny dziennik budowy; 

 potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwole-
nia na budowę i przepisami; 

 obmiary powykonawcze; 

 protokoły wykonanych badań odbiorczych; 

 dokumenty  dopuszczające  do  stosowania  w  budownictwie  wyroby  budowlane,  z  któ-
rych  wykonano instalację; 

 dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym. 
W ramach odbioru końcowego należy: 

 sprawdzić czy roboty wykonane są zgodnie z projektem technicznym powykonawczym 

 sprawdzić zgodność wykonania robót  z wymaganiami, a w przypadku odstępstw, sprawdzić 

w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw sprawdzić protoko-

ły odbiorów międzyoperacyjnych 

 sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych sprawdzić protokoły zawierające 

wyniki badań odbiorczych 

 sprawdzić zgodności wykonanych robót z dokumentacją techniczną; 
 sprawdzić jakość zastosowanych materiałów; sprawdzić sposób prowadzenia przewodów;  

Odbiór  końcowy  kończy  się  protokolarnym  przejęciem  instalacji  do  użytkowania  lub  pro-

tokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn 

takiego stwierdzenia. 

9. Podstawa płatności. 
 

Podstawą płatności jest podpisany bez uwag przez Zamawiającego protokół końcowy wykonania 

robót. Zapłata nastąpi zgodnie z umową ryczałtową za wykonanie zadania. 

10. Przepisy związane 
 

 USTAWA z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr. 156, poz. 1118, tj. z 2006r. z 
późniejszymi zmianami) 

 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunków technicznych, ja-
kim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 7, poz. 690 z dnia 15.06.2002 
z późniejszymi zmianami) 
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 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY  z dnia 13 lutego 2003r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 270). 

 

 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004r.o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881) 
 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY  z dnia 14 maja 2004r. w sprawie spo-
sobu pobierania i badania próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. 
Nr 130, poz.1387) 

 

 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. Nr 19, poz.177, tj, 
z 2006r. z późniejszymi zmianami) 

 

 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie sposobu na-
dawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą (Dz. U. Nr 241, poz. 2077) 

 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II - Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. 
 

 Właściwe i obowiązujące normy, instrukcje, wytyczne, poradniki obowiązujące w budownic-
twie 


