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Sprawa Nr PN/10/V/2010      Głubczyce, dnia 6-05-20 10 r.  
 

Zamawiaj ący  

Zamawiającym jest: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach w Likwidacji z siedzibą przy  

ul. Marii Skłodowskiej Curie 26.  

NIP  748 – 14 – 15 – 846,  REGON  000311579. 
 

 
Rozdział I  - Tryb udzielenia zamówienia  

1. Trybem udzielenia zamówienia jest Przetarg nieograniczony, w którym w odpowiedzi na publiczne 
ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. /art. 39 Ustawy/, 
którzy pobiorą od Zamawiającego SIWZ oraz spełnią warunki w  niej określone. 

2. SIWZ wraz z załącznikami stanowi  kompletny dokument, który obowiązuje  Wykonawcę i 
Zamawiającego w toku całego postępowania z zastrzeŜeniem  art. 38 Ustawy 
• Wykonawca moŜe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji   istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, Ŝe 
prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niŜ 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do 
Zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert. 

• Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeŜeli 
specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 

• W uzasadnionych przypadkach zamawiający moŜe przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający 
przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych 
warunków zamówienia, a jeŜeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza 
ją takŜe na tej stronie. 

• Zamawiający przedłuŜa termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do 
wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, a jeŜeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na 
wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuŜa termin składania ofert i informuje o tym 
wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie 
internetowej. 

3. Zamawiaj ący wymaga aby wszelkie pisma zwi ązane z przetargiem były kierowane wył ącznie 
na  adres Zamawiaj ącego: 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gł ubczycach w Likwidacji 
ul.  Marii Skłodowskiej-Curie 26             48-100  Głubczyce 

z dopiskiem  na kopercie        -   PN/10/V/2010 
Post ępowanie  w trybie przetargu nieograniczonego  zostaje wszcz ęte poprzez zamieszczenie 
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówie ń Publicznych, w miejscu publicznie dost ępnym w 
siedzibie oraz na stronie internetowej  Zamawiaj ącego       www.zozglubczyce.biuletyn.info.pl     z 
zastrze Ŝeniem art. 40 ust. 6 pkt 1,2,3 . 
4. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, 
poz. 93, z późn. zm.), jeŜeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

5. Post ępowanie b ędzie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych zwaną dalej w skrócie Ustaw ą - Ujednolicony tekst ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 
171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 
545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1778).  

6. Powstanie przepisu bez wskazania aktu prawnego oznacza, Ŝe chodzi o odpowiedni przepis z ustawy  
z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych. 
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Rozdział II -  Opis  przedmiotu zamówienia.  
 
 
I. Przedmiotem zamówienia jest: 

1. Wymiana stolarki okiennej. 

2. Ocieplenie ścian zewnętrznych 

3. Ocieplenie stropu poddasza nieuŜytkowego budynku głównego. 

4. Ocieplenie stropodachu wentylowanego budynku diagnostycznego oraz wymiana pokrycia papowego.  

5. Ocieplenie dachu nad wejściem budynku diagnostycznego. 

6. Ocieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie. 

7. Ocieplenie ścian i stropu poddasza (mansardy) budynku głównego. 

8. Wymiana pokrycia dachu budynku głównego. 

 
 
II. Szczegółowy  zakres  i  opis  robót  okre ślają:  

 
 

Załącznik nr 4: 
A) Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót .  
B) Dokumentacja techniczna: opis techniczny do projektu termomodernizacji szpitala wraz z 

kolorystyką, charakterystyka energetyczna budynku, metryka projektu, informacja dotycząca 
planu BIOZ, opis techniczny do planu zagospodarowania terenu 

 
 

Załącznik nr 5: 
Przedmiar  robót budowlanych  

 
Załącznik nr 6: 

Harmonogram rzeczowo-finansowy 
 

 
III . Wymagania  jako ściowe .  
 
      Wszystkie  materiały, urządzenia   i  armatura    uŜyte  do  wykonania  zamówienia  muszą     
posiadać  dopuszczenie  do  stosowania  w  budownictwie oraz  być  pierwszego  gatunku. Instrukcje  
obsługi przekazane Zamawiającemu  powinny  być  w  języku  polskim.  
 
Dokumentami  dopuszczającymi  do  stosowania  w  budownictwie  są :  

� Certyfikat  zgodności  z  Polską ( Europejską ) Normą ,  
� Deklaracja zgodności  z  Polską ( Europejską )  Aprobatą  Techniczną .  
� aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w ww. pkt. i które spełniają wymogi SST. 
 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań nie mogą zostać uŜyte do wykonania robót. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  przedłoŜyć Zamawiającemu potwierdzone dokumenty  dopuszczające  
wyrób  do  stosowania  w  budownictwie   przed  wbudowaniem  wyrobu. DemontaŜ  wbudowanych  
wyrobów  nie  posiadających  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie   dokonany  będzie  na  
koszt  Wykonawcy .  
 
 
IV . Wymagania  technologiczne   i  realizacyjne . 

 
1. Kolejność wykonywanie prac budowlano-montaŜowych naleŜy uzgadniać kaŜdorazowo z 

Zamawiającym.  
2. Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji  robót -  

Wykonawca zał ączy do oferty Harmonogram rzeczowo – finansowy zgod ny z 
załącznikiem nr 6 do siwz, który stanowił b ędzie integraln ą część umowy i podstaw ę 
płatno ści. 
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3. W  całym  cyklu  realizacyjnym  naleŜy  zapewnić  ciągłość  funkcjonowania szpitala i 
pomieszczeń administracyjnych.  

4. Zamawiaj ący mo Ŝe uniewa Ŝnić niniejsze post ępowanie, je Ŝeli środki pochodz ące z 
bud Ŝetu Unii Europejskiej, które Zamawiaj ący zamierza przeznaczy ć na sfinansowanie 
przedmiotowego zamówienia, nie zostan ą mu przyznane.  

5. Stanowiska  pracy  naleŜy  zorganizować  w  sposób  nie  zagraŜający  otoczeniu, a  w  
szczególności    personelowi  i pacjentom Zespołu.  

6. Przy prowadzeniu wyburzeń  przekuć, gładzi itp. w razie potrzeby  stosowa ć kurtyny lub 
odci ągi  ograniczające zapylenie. Wykonawca  zobowiązany  jest  na  bieŜąco  usuwać  poza  
budynek materiały  z  demontaŜu   oraz  wyburzeń, a  ponadto  utrzymywać  w  otoczeniu  
stanowiska  pracy  naleŜyty  porządek. Podłogi  w  miejscach  prowadzenia  robót  naleŜy 
zabezpieczać  osłonami  ułoŜonymi  na  posadzce (papier, płyty  pilśniowe , inne  podobne  
materiały)  oraz   sprzątać min. 2-3  razy  dziennie. Przy prowadzonych robotach 
budowlanych nale Ŝy utrzymywa ć reŜim sanitarno-higieniczny.  

7. Zamawiający  zapewnia  pobór  prądu  i  wody   oraz  wskaŜe  miejsce  na  zaplecze  budowy. 
8. Roboty mogą być prowadzone od poniedziałku do soboty w godzinach od 730 do 2100.  
9. Wykonawca  zobowiązany  jest  przekazać  Zamawiającemu   potwierdzone  kopie dokumentów 

przekazania  odpadów  powstałych  przy realizacji  robót  upowaŜnionemu  odbiorcy. Odpady 
naleŜy usuwać na bieŜąco z obiektu i terenu Zamawiającego. W szczególności odpady 
wielkogabarytowe i ziemne, powinny być kaŜdorazowo, na bieŜąco usuwane. Wykonawca musi 
prowadzić na bieŜąco ewidencję odpadów, która musi być udostępniana do wglądu 
Zamawiającego w kaŜdym czasie. 

 
 
V.  a) Termin  rozpocz ęcia realizacji  przedmiotu zamówienia – do 14 dni o d daty zawarcia 
umowy i przekazania terenu budowy w formie pisemneg o protokołu; 

b) Termin zako ńczenia realizacji  przedmiotu zamówienia – do 120 n i od dnia pisemnego 
protokolarnego przekazania terenu budowy. 

c) Zawarcie umowy nast ąpi niezwłocznie jednak Ŝe nie pó źniej ni Ŝ w terminie do 3 dni od 
dnia przesłania faksem przez Zamawiaj ącego informacji o planowanym terminie zawarcia umow y. 
 
VI. Pozostałe wymagania. 

1. Rozliczenia pomiędzy  Wykonawcą,  a  Zamawiającym będą dokonywane w  walucie  
Zamawiającego  -   PLN  

2. Termin płatności: przelew – do 30 dni  od daty otrzymania prawidłowej faktury VAT przez 
Zamawiającego. Dopuszcza się składanie faktur częściowych do wysokości 80 % wynagrodzenia 
umownego, za wykonany i odebrany protokolarnie zakres prac, przy czym zastrzega się, Ŝe 
fakturowanie ma się odbywać nie częściej niŜ 1 raz na 1 miesiąc zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo-finansowym. 

3. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala si ę wynagrodzenie ryczałtowe. 
4. Gwarancja na wykonane roboty – min. 24 miesi ące. 
5. Termin usunięcia wad i usterek – max. 14 dni  od daty zgłoszenia przez Zamawiającego 

Wykonawcy. 
6. Oferta ma zosta ć sporz ądzona wg formularza ofertowego (zał ącznik nr 1) oraz ma zawiera ć 

kosztorys ofertowy uproszczony zgodny z przedmiarami robót stanowiącymi załącznik nr 5.  

7. Zamawiający dopuszcza moŜliwość składania ofert równowa Ŝnych . Za równowaŜną zostanie 
uznana oferta, w której wykazane zostaną materiały o parametrach technicznych nie gorszych 
niŜ podane przez zamawiającego i spełniające wymagania określone w przedmiocie zamówienia. 
Tzn. Oferta równowaŜna to oferta, w której wykonawca proponuje wykonanie przedmiotu 
zamówienia z zastosowaniem maszyn, urządzeń lub surowców innych niŜ wskazane przez 
zamawiającego w formie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, ale mających takie 
same walory techniczne, technologiczne,  funkcjonalne lub uŜytkowe. Istotne jest to, aby 
urządzenie, maszyna lub materiał posiadało minimum te same parametry uŜytkowe, i techniczne, 
co maszyna lub urządzenie określone przez zamawiającego, moŜe dodatkowo posiadać inne 
„lepsze” cechy. 
 

Uwaga: Zgodnie z art. 30. ust. 5  „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równowaŜne 
opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, Ŝe oferowane przez niego 
dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.” Co 
oznacza, iŜ do oferty naleŜy załączyć dokumenty  poświadczaj ące o równowa Ŝności  
zastosowanych materiałów, urządzeń itp. jeŜeli takowe materiały/urządzenia równowaŜne 
zastosowano. 
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8. Wykonawca będzie kaŜdorazowo uzgadniał  z Zamawiającym kolorystykę, teksturę i inne cechy 
estetyczne elementów wykończeniowych; KaŜdy element wykończeniowy, estetyczny wymaga 
akceptacji Zamawiającego  

 
VII Kod  CPV: 
 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

 
Rozdział III – Warunki udziału w post ępowaniu  

1. Opis warunków udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnia nia tych 
warunków. 
 
1.1.  O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy potwierdzą spełnienie warunków  
zgodnie z  art. 22  ust. 1 pkt. 1-4 udziału w postępowaniu tj.: 
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień, 
tj.: tj. Wykonawcy posiadający dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym przedmiotem 

zamówienia (roboty budowlane),  
 a na potwierdzenie tego warunku Wykonawcy złoŜą oświadczenie i dokumenty wymienione w pkt 2.1., 

2.2,  
 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 

tj.: Wykonawcy, którzy wykaŜą się naleŜytym wykonaniem min. jednej roboty budowlanej dla obiektu 
uŜyteczności publicznej obejmującej zakres: docieplenia budynku, wymiany pokrycia dachowego 
oraz wymiany stolarki okiennej o łącznej wartości jednego zadania brutto minimum 3 mln PLN  (trzy 
miliony zł), oraz dysponują lub będą dysponować  
-  minimum 1 osob ą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji kierownika budowy  w 
branŜy konstrukcyjnej,  
a na potwierdzenie tego warunku złoŜą oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 2.1, 2.3., a 
takŜe  2,5 lub 2,5 i 2,5.a) oraz 2.6,   

 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
Tj. Wykonawcy, którzy są ubezpieczeni  od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej w 

przedmiocie prowadzonej działalności gospodarczej na kwot ę nie mniejsz ą niŜ 2.000.000,- PLN 
oraz wykonawcy, którzy posiadaj ą wolne środki finansowe lub zdolno ść kredytow ą w wysokości 
nie mniejszej niŜ 2.500.000,- PLN (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy zł)  

a na potwierdzenie tego warunku złoŜą oświadczenie i dokumenty wymienione w pkt. 2.1, 2.4., 2.7.,   
 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
Tj. wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 

art. 24 Ustawy: 
a na potwierdzenie tego warunku Wykonawcy złoŜą oświadczenie i dokumenty wymienione w pkt 2.1.,  

2.8,  2,9., 2.10  
 

 
2. Wykaz o świadcze ń i dokumentów, jakie maj ą dostarczy ć wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w post ępowaniu : 
2.1 Oświadczenie  o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3, 
2.2. Aktualny odpis z wła ściwego rejestru  albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 
2.3. wykaz wykonanych robót budowlanych  w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot 
zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów  
potwierdzających, Ŝe roboty te zostały wykonane naleŜycie,  
2.4 płacone polisy , a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności 
łącznie z dowodem opłacenia składki, 
2.5. wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 
wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie 
czynności, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami, 
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2.5 a) pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania 
zamówienia, jeŜeli w wykazie, o którym mowa w pkt 2. 5, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie 
dysponował, 
2.6 dokumentów  stwierdzających, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień lub 
oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
2.7 informacji banku  lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada 
rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 
wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 
2.8. aktualnej  informacji z Krajowego Rejestru Karnego  w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 
ustawy, wystawionej nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 
2.9. aktualnej  informacji z Krajowego Rejestru Karnego  w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 
ustawy, wystawionej nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 
2.10. aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego  oraz właściwego oddziału 
Zakładu Ubezpiecze ń Społecznych  lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających 
odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie 
zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawionych nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,  
2.10. Harmonogram rzeczowo-finansowy na podstawie z ałącznika nr 6 do niniejszej siwz, 
2.11. Karty techniczne proponowanych materiałów.  

2a. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, zamiast dokumentów, o 
których mowa wyŜej składa odpowiedni dokument lub dokumenty zgodnie z zapisami 
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty 
mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817 ze zm.). 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wg formuły spełnia - nie spełnia  w oparciu o 
wymagane w Rozdziale III SIWZ dokumenty. Niespełnienie przez wykonawcę chociaŜby jednego 
warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.  

Uwaga: Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜyli wymaganych 
przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale, lub 
którzy nie złoŜyli pełnomocnictw, albo którzy złoŜyli wymagane przez zamawiającego 
oświadczenia i dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale, zawierające błędy lub którzy 
złoŜyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoŜenia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich 
złoŜenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaŜnienie 
postępowania. ZłoŜone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny 
potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie 
przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez 
zamawiającego, nie później niŜ w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert. 

Ofert ę Wykonawcy wykluczonego uznaje si ę za odrzucon ą. 

Rozdział IV  -  Oferta  
1. Wykonawca moŜe złoŜyć jedną ofertę wg. FORMULARZA OFERTOWEGO - załącznik nr 1.  

2. Jedną wspólną ofertę (wg. FORMULARZ OFERTOWY załącznik nr 1) mogą złoŜyć wykonawcy 
wyst ępujący wspólnie  np. konsorcjum; Oferta ta winna spełniać następujące wymagania: 
Wykonawcy przedłoŜą wraz z ofertą pełnomocnictwo do reprezentowania ich przez 
pełnomocnika w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (umowa przewidująca sposób ich 
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania kaŜdemu z nich, stosunki prawne z 
osobami trzecimi, odpowiedzialność za zobowiązania z tytułu niewykonania bądź nienaleŜytego 
wykonania umowy, gwarancji, rękojmi na zasadach odpowiedzialności solidarnej oraz, w której 
wyznaczą upowaŜnionego reprezentanta), wymagania postawione przez zamawiającego 
wykonawcy dotyczą odpowiednio, kaŜdego z wykonawców składających wspólną ofertę, np. 
potencjał ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie wykonawców  w sumie musi spełniać 
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wymagane warunki, natomiast warunki podmiotowe musi spełniać kaŜdy z wykonawców osobno; 
oferta musi być podpisana w taki sposób by prawnie obowiązywała wszystkich oferentów 
występujących wspólnie, wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z 
pełnomocnikiem. Wykonawcy wspólnie  ubiegający się  o zamówienie, ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

3. Oferta  oraz załączone do niej dokumenty muszą być podpisane przez osob ę/osoby  
upowa Ŝnion ą/-e do reprezentowania  wykonawcy. 

4. Ofertę składa się, pod rygorem niewaŜności, w formie pisemnej  /art. 82 Ustawy/. Zamawiający nie 
dopuszcza  składania oferty w formie elektronicznej. 

5. Treść oferty musi odpowiada ć treści specyfikacji  istotnych warunków zamówienia. Ofertę 
naleŜy sporządzić na formularzach zgodnych, co do treści z formularzami stanowiącymi załączniki 
do SIWZ. 

6. W przypadku, gdy  Wykonawca jako załącznik do oferty dołączy kopię jakiegoś dokumentu, kopia 
ta  winna być potwierdzona za zgodno ść z oryginałem  przez osobę podpisującą ofertę. 

7. Dla uzyskania waŜności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty   
          forma oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem ich kserokopii. 

8. Poświadczenie  musi być dokonane przez Wykonawcę tj. osobę (y) upowaŜnione do  jego  
reprezentacji. Forma – imienna pieczątka , data i napis  „ za zgodność z oryginałem” 

9. Wszystkie dokumenty winny stwierdzać stan obecny,  a powinno to wynikać z  oryginału oraz  
przepisów odrębnych obowiązujących  w zakresie aktualizacji dokumentów.         

10. W  przypadku nieczytelnej kserokopii, zamawiający wezwie oferenta do okazania oryginału  
dokumentu  dla porównania go z przedstawioną nieczytelną kopią. 

11. Oferta musi być przygotowana w języku polskim , pisemnie  (art. 9 ust.2 Ustawy) przy uŜyciu 
nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, 

12. Oferta – (zszyta lub spięta)  winna rozpoczynać się od strony  określającej przedmiot 
postępowania, 

13. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa  do reprezentowania firmy – pełnomocnictwo musi być 
dołączone do oferty; załączone pełnomocnictwo musi być w formie oryginału lub poświadczone 
notarialnie.   

14. Zamawiający Ŝąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 
powierzy podwykonawcom . Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom części 
zamówienia w zakresie: stolarki okiennej i drzwiowej oraz robót dacharskich.  

15. KaŜda poprawka  w ofercie musi być parafowana  przez osobę upowaŜnioną do podpisywania 
ofert. 

16. KaŜdy Wykonawca złoŜy tylko jedn ą ofert ę zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję. 
ZłoŜenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej alternatywy spowoduje odrzucenie wszystkich 
ofert złoŜonych przez danego Wykonawcę. 

17. Niespełnienie warunków formalnych oferty, zgodnie z art. 89 Ustawy spowoduje odrzucenie oferty 
18. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 

post ępowaniu , art. 44 Ustawy      - zał. Nr 3. 
19. Informacje  stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, winne być opatrzone napisem  „zastrze Ŝone ”,  Ŝe nie mogą być one 
udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz wydzielone  w odrębnym rozdziale oferty;  

20. Koszty  opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obci ąŜają wyłącznie 
Wykonawc ę. 

21. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,  
muszą być poświadczone przez wykonawc ę. 

 
II. MODYFIKACJA I WYCOFANIE OFERTY art. 84. ust.1 

1. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złoŜonej oferty pod 
warunkiem, Ŝe będą one złoŜone przed terminem składania ofert. Wprowadzone zmiany do oferty 
muszą być złoŜone na takich samych zasadach jak składana oferta tj. w zamkniętej kopercie, 
odpowiednio oznakowanej z dopiskiem: „ ZMIANA”. śadna oferta nie moŜe być modyfikowana lub 
wycofana po upływie terminu składania ofert.  
 
2. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte, przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do 
oferty.  
 
3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert, wycofać ofertę poprzez złoŜenie 
pisemnego oświadczenia (wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian) z napisem na kopercie „ 
WYCOFANIE”, do oświadczenia musi być dołączony dokument, z którego jasno wynika, kto jest 
uprawniony do reprezentowania firmy Wykonawcy, a tym samym do wycofania złoŜonej oferty. Oferta 
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wycofana zostanie zwrócona Wykonawcy drogą pocztową lub zostanie wydana osobie, która będzie 
upowaŜniona do odbioru osobistego oferty wycofanej. 
 

III. FORMA SKŁADANIA OFERT 
 
1. Ofertę wraz z wszystkimi załącznikami naleŜy przesłać lub złoŜyć osobiście w zaklejonej, 
nienaruszonej kopercie /opakowaniu/ oznakowanej w następujący sposób: 
 

przetarg nieograniczony – 
PN/10/V/2010 – Termomodernizacja szpitala  – nie otwiera ć przed …/…/……  

 
Uwaga!: Koperta powinna być oznaczona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy, by umoŜliwić zwrot 
nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie!  
 
 

Rozdział V  - Składanie   ofert  
1. Wskazanie miejsca i terminu składania ofert  art . 41.pkt 10 
 
    Ofertę naleŜy złoŜyć w  siedzibie Zamawiającego  

 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gł ubczycach w Likwidacji 
ul.  Marii Skłodowskiej-Curie 26             48-100  Głubczyce 
(budynek Szpitala 3 pi ętro)  

Za pośrednictwem poczty, przesyłki kurierskiej, w Sekretariacie  SPZOZ (czynny od godz. 7.25 do 15.00 
– III piętro)  

W terminie do dnia 24 maj 2010r.  do godziny  11 00
   

z zastrze Ŝeniem  rozdziału I ust. 2 SIWZ  

pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia. 
 
JeŜeli oferta zostanie złoŜona w inny niŜ wyŜej opisany sposób (patrz: FORMA SKŁADANIA OFERT 
rozdz. IV pkt III), Zamawiaj ący nie bierze odpowiedzialno ści  za przedwczesne lub przypadkowe 
otwarcie oferty.  
 
Wykonawcy swoje oferty mogą takŜe przesłać pocztą lub drogą kurierską pod warunkiem, Ŝe wpłyn ą 
one do Sekretariatu SPZOZ w Głubczycach w Likwidacj i w godzinach jego pracy do upływu 
terminu przewidzianego na zło Ŝenia ofert.  W przeciwnym razie oferty, które wpłyną do innych komórek 
organizacyjnych, lub po godzinach pracy mogą zostać z tego powodu nie zarejestrowane w 
wyznaczonym czasie i zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych zostan ą 
niezwłocznie zwrócone bez otwierania .  
 
Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Wykonawcy . Wykonawca winien we 
własnym interesie, w taki sposób przygotować przesyłkę, aby w stopniu maksymalnym zapobiec jej 
uszkodzeniu w czasie transportu.  
 
Wykonawca na Ŝyczenie otrzyma potwierdzenie złoŜenia oferty z datą i godziną wpływu do sekretariatu. 
 
TakŜe próbki (jeŜeli są wymagane) lub dokumenty na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, 
których Zamawiający Ŝąda uzupełnienia w wyznaczonym terminie (jeŜeli nie zostały dołączone do oferty) 
a takŜe wszelkie wyjaśnienia dotyczące treści złoŜonej oferty muszą zostać złoŜone przez Wykonawcę 
zgodnie z zasadami złoŜenia oferty.  
 
2. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert 
    Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego (budynek Szpitala 3 piętro – Gabinet Dyrekcji) w 

dniu 24.05.2010r.  o godzinie  12.00. 
3. Informacje o trybie otwarcia  art. 86 ust. 2 Ust awy 
Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym Ŝe dzień, w 
którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. 
      Podczas otwarcia zostan ą podane  informacje  zgodnie  z art.86 ust. 4 Ustaw y. 
4. Termin zwi ązania ofert ą 
4.1. Wykonawca jest związany ofertą  przez okres 30 dni    art. 85. ust.1 pkt 1 Ustawy 
4.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin związania ofertą, 
z tym Ŝe zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 
zwrócić się do wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres, nie 
dłuŜszy jednak niŜ 60 dni . Odmowa wyraŜenia zgody, nie powoduje utraty wadium. PrzedłuŜenie okresu 
związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłuŜeniem okresu waŜności wadium albo, 
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jeŜeli nie jest to moŜliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłuŜony okres związania ofertą. (art. 85. 
ust.1 pkt 2-4 Ustawy) 

 Rozdział VI    -     ocena i badanie ofert  
 
1. Wybór oferty (art. 91  Ustawy) 
 
1.1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 
      w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

1.2. JeŜeli nie moŜna wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, Ŝe dwie lub więcej ofert przedstawia 
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z 
niŜszą ceną. 

1.3. JeŜeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, 
nie moŜna dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, Ŝe zostały złoŜone oferty o takiej 
samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złoŜyli te oferty, do złoŜenia w terminie 
określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. - Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą 
zaoferować cen wyŜszych niŜ zaoferowane w złoŜonych ofertach. 

 
Uwaga: (art. 91.3a Ustawy) JeŜeli złoŜono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
 

2. Zasady wyboru oferty i udzielania zamówienia 

     Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: 

• odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ustawie, 

• odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, 

• została uznana za najkorzystniejszą  w oparciu o podane kryteria wyboru. 

 
3. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

3.1. Zgodnie z art. 2 pkt. 1 Ustawy przez cenę naleŜy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 
ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz.U.01.97.1050 ze zmn.). Zgodnie z ustawą o cenach przez 
cenę naleŜy rozumieć wartość wyraŜoną w jednostkach pienięŜnych, którą Kupujący jest obowiązany 
zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz 
podatek akcyzowy, jeŜeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaŜ towaru (usługi) podlega 
obciąŜeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.  
3.2. W zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne 
zobowiązania podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw. Wykonawca w cenie oferty jest 
zobowiązany zawrzeć wszelkie upusty i rabaty, jakie zamierza udzielić Zamawiającemu. 
3.3. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób zgodny z art. 87 Ustawy.  
Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe (z 
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) oraz  inne omyłki polegające na 
niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w 
treści oferty. Jednocześnie niezwłocznie zawiadomi o tym wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona. 
 
4. W formularzu zgodnym, co do treści z „Formularzem Ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, 
naleŜy podać cenę.  Ceny w ofercie podaje się wyłącznie w PLN. Ceny oblicza się z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. Oferent oblicza cenę oferty (jeŜeli występuje formularz asortymentowo-
cenowy) dodając wartości netto poszczególnych pozycji zamówienia, a  następnie od tej sumy moŜe 
odjąć wszelkie zniŜki i dodaje wartość podatku VAT. 
 
5. Cena ta będzie brana do obliczenia ceny najkorzystniejszej oferty. 
 
6. Przy obliczaniu wartości brutto naleŜy stosować zasadę obliczania wartości  sprzedaŜy brutto  . 
zgodnie ze wzorem: Cena jedn. x ilość = wartość netto + podatek VAT= wartość brutto. 
 
7. W przypadku robót budowlanych – cenę oferty naleŜy obliczyć metodą kalkulacji uproszczonej przy 
zachowaniu następujących załoŜeń:  
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a) zakres robót, który jest podstawą do określenia ceny, musi być zgodny z zakresami robót 
określonymi w przedmiarze robót wyszczególnionym w załączniku do siwz (Zamawiający 
dopuszcza dokładność obmiaru robót do 0,1 danej jednostki) 

b) cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z 
przedmiaru robót jak równieŜ następujące koszty wszelkich robót przygotowawczych, 
porządkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją, koszty 
utrzymania zaplecza budowy, obsługi geodezyjnej (jeŜeli będzie wymagana), koszty związane z 
odbiorami wykonanych robót, wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty 
wynikające z zakresu robót i umowy, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej siwz.  

c) nie dopuszcza się stosowania upustów zarówno do wyliczonej ceny jednostkowej, jak równieŜ do 
ogólnej ceny oferty 

d) dopuszcza się zmiany przedstawionych w przedmiarach robót norm nakładów rzeczowych pod 
warunkiem, Ŝe zakres czynności do wykonania dla poszczególnych cen jednostkowych będzie nie 
mniejszy niŜ wynikający w przedstawionych przedmiarach robót norm nakładów rzeczowych; 

 

4. Koszty transportu i ubezpieczenia materiałów i u rządzeń pokrywa  Wykonawca. 

5. Opis kryteriów oceny ofert i ich znaczenie, spos ób oceny  

 
Zamawiający wyznaczył,  następujące kryteria oceny  i ich znaczenie: 
 
lp. opis kryteriów oceny znaczenie w % 
1 cena    100     % 
Razem 100 % 
 

 

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z jednym kryterium:: 

 

Cena        .  – waga 100%; 
 

Maksymalną liczbę punktów (100,00) w kryterium cena otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniŜszą 
cenę, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z 
poniŜszym wzorem: 

 
W stosunku do kryterium „cena” stosowana będzie ocena według wzoru: 
 
najniŜsza cena ofertowa 
------------------------------------ x waga x 100 = ocena kryterium „cena” 
cena w badanej ofercie 

 
Ocena „łączna” oferty będzie toŜsama z oceną wg. kryterium „cena”.  

 

Sposób oceny ofert. 

Otwarcie ofert jest jawne (zgodnie z art.86 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych);  

 

Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa, oferty będą oceniane w dwóch etapach: 

I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty (SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA), 

II etap: ocena merytoryczna według kryteriów. 

Punkty wynikające z algorytmu matematycznego, uzyskane przez oferenta zostaną zaokrąglone do 
dwóch miejsc po przecinku. 

 
8. Informacje o trybie sprawdzenia spełnienia warunków przez Wykonawców 
    1. Oferty zostaną sprawdzone czy zostały sporządzone zgodnie z przepisami ustawowymi i  SIWZ,   
        a następnie ocenione zgodnie z kryteriami i warunkami zawartymi w SIWZ przez komisję    
przetargową podczas niejawnego posiedzenia.  
    2.  W toku badania i oceny ofert zamawiający moŜe Ŝądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących  
         treści złoŜonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą 
         negocjacji dotyczących złoŜonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści z 
wyjątkiem zmian wynikających z poprawienia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich rachunkowych i 
innych polegających na niezgodności oferty z siwz. 
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9. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜyli wymaganych przez 
zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu lub wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia lub którzy nie złoŜyli pełnomocnictw, 
albo którzy złoŜyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub 
którzy złoŜyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoŜenia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich 
złoŜenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaŜnienie postępowania.  
 
10. Ogłoszenie wyników postępowania  (art. 92  Ustawy) 
10.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy 
złoŜyli oferty, o: 
10.1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego 
ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru; a takŜe nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, 
którzy złoŜyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŜonych ofert zawierającym punktację 
przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 
10.1.2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 
10.1.3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne - jeŜeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę. 
10.1.4. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie 
zamówienia publicznego moŜe być zawarta. 
10.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których 
mowa w ust. 1 pkt 1, równieŜ na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej 
siedzibie. 
  

 Rozdział VII   Osoby uprawnione  do porozumiewania  się z wykonawcami  
 

1. Sposób porozumiewania się z pracownikami Zamawiającego, uprawnionymi do   
    bezpośredniego kontaktowania się z dostawcami i wykonawcami 
• mgr Jarosław Gospodarczyk – w sprawach formalnych , tel. 608-058-330 
• Krzysztof Tichanow, faks 077/4801171 tel. 077/4801190 oraz mgr inŜ. Wiesław Radzik, tel. 601-234-

372 – w sprawach merytorycznych  
2. Zamawiający ma obowiązek udzielania odpowiedzi na pisemne pytania z zastrzeŜeniem 

postanowień Rozdziału I ust. 2  SIWZ. 
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą telefaksu 

uwaŜa się za złoŜone w terminie, jeŜeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i 
została niezwłoczne potwierdzona pisemnie. 

 

Rozdział  VIII.  Wadium, zabezpieczenie  
I. WADIUM 
 
1. Od Wykonawcy zamierzającego złoŜyć ofertę, wymagane jest wniesienie wadium .  
 
Zamawiający określa wadium na kwotę 50.000,- PLN.  
(Słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) 
 
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu przewidzianego do składania o fert .  
 
3.Forma wniesienia  wadium  (art. 45  Ustawy) 

Zamawiający dopuszcza wniesienie  wadium  w  nast ępujących formach :  

3.1. pieniądzu na konto: 48 1090 2183 0000 0001 0422 9527  (liczy się data wpływu na w/w konto). Do 
potwierdzenia wpłacenia wadium naleŜy zamieścić kopię dokumentu w ofercie. 
3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 
Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym; 
3.3. gwarancjach bankowych; 
3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 
3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z 
późn. zm. 
 

4. JeŜeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopi ę 
wpłaty wadium  z potwierdzeniem dokonanego przelewu lub wpłaty. Na poleceniu przelewu naleŜy 
wpisać: „wadium do oferty PN/8/IV/2010  - termomodernizacja”  W pozostałych przypadkach wymagane 
jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego w treści naleŜy wpisać 
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„PN/8/IV/2010 – Termomodernizacja szpitala w Głubczycach ”, naleŜy dołączyć równieŜ kserokopię 
dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 

W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie (tj. 
przed upływem terminu składania ofert) decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy 
Zamawiającego wskazany powyŜej. 

 
II. Zabezpieczenie nale Ŝytego wykonania umowy – zamawiający wymaga wniesienia naleŜytego 
wykonania umowy w wysokości 3 % ceny  podanej w ofercie (wartość brutto).  Zabezpieczenie moŜe być 
wnoszone według wyboru Wykonawcy w formach podanych w art. 148 Ustawy. 
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IX   Środki ochrony prawnej  
 
Pouczenie o środkach odwoławczych przysługuj ących dostawcy lub wykonawcy w toku 
post ępowania w sprawie udzielenia zamówienia       
 
1.  Wykonawcom, a takŜe innym osobom, jeŜeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub 
moŜe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują 
środki ochrony prawnej, określone w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  
publicznych. 
 
2. Środki ochrony prawnej, przed upływem terminu do składania ofert, przysługują równieŜ organizacjom 
zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony 
prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu. 

 

 
X.  Umowa  

 
1. Zawarcie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego, który powiadomi Wykonawcę pisemnie 

(faksem lub listownie) o terminie zawarcia umowy. 
2. Wzór  umowy  stanowi załącznik  Nr 2 SIWZ   
3. MoŜliwe zmiany  postanowień przyszłej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonany będzie  wybór Wykonawcy, oraz określenie warunków takiej zmiany. (144. ust.  1 Ustawy): 
np.  

- zamawiaj ący dopuszcza mo Ŝliwo ść zmiany osób  powołanych do wykonywania umowy 
(przedstawionych w ofercie w „Wykazie osób..”) i innych kluczowych specjalistów  na wniosek którejś 
ze stron w przypadku uzasadnionej konieczności wystąpienia takiej zmiany (np. w przypadkach: 
śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, nie wywiązywania się osób z obowiązków wynikających 
z powierzonej im funkcji); lub jeŜeli zmiana kluczowego specjalisty (osoby) stanie się konieczna z 
jakichkolwiek przyczyn niezaleŜnych od Wykonawcy np. rezygnacja osoby; Zmiany wynikające z ww. 
przyczyn mogą nastąpić jedynie za zgodą strony przeciwnej. Ponadto Zamawiający moŜe Ŝądać od 
Wykonawcy zmiany osoby/-ób, jeŜeli uzna, Ŝe nie wykonuje/-ją ona/-e swoich obowiązków 
wynikających z umowy.   
W przypadku zmiany osoby, nowy specjalista/osoba musi spełniać wymagania określone dla danego 
specjalisty/-osoby; Wykonawca obowiązany jest zmienić osobę/ specjalistę w terminie wyznaczonym 
we wniosku Zamawiającego;  

- ewentualna zmiana cen  moŜe nastąpić jedynie w przypadku  dokonanej przez właściwy organ 
państwowy zmiany  stawki  podatku VAT; Wprowadzenie nowych cen musi się odbyć  w wysokości 
proporcjonalnej do wprowadzonych zmian, uwzględniających proporcjonalne zmiany ww czynnika 
cenotwórczego; 

- w przypadku uzasadnionej potrzeby moŜe nast ąpić zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego  
wynikająca ze zamiany zawartej umowy między Partnerem Projektu (tj. Zamawiającym) oraz 
Beneficjantem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub wystąpienia „Siły WyŜszej”; „Siła wyŜsza” 
– naleŜy przez to rozumieć zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezaleŜnych od Lidera 
Projektu/Beneficjenta, Partnera Projektu lub Instytucji Zarządzającej programem, które zasadniczo i 
istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, których Lider 
Projektu/Beneficjent, Partner Projektu lub Instytucja Zarządzająca programem nie mogły przewidzieć i 
którym nie mogły zapobiec ani ich przezwycięŜyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z naleŜytą 
starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych. Postępowanie 
w zakresie wykonywania Umowy pod wpływem Siły wyŜszej Lider Projektu/Beneficjent określi wraz z 
Partnerem Projektu w drodze obustronnych negocjacji i zmiany zapisów Umowy, zmiana 
harmonogramu rzeczowo-finansowego moŜe nastąpić równieŜ w przypadku wprowadzenia zmian do 
umowy polegających na przedłuŜeniu terminu wykonywania przedmiotu umowy z powodu okoliczności 
jakie podano poniŜej i adekwatnie do zmiany terminu.  
- moŜe nast ąpić przedłu Ŝenie terminu wykonywania przedmiotu umowy  o czas wynikający ze 
spóźnienia w przekazaniu przez Zamawiającego dokumentów zamiennych budowy lub usunięcia wad 
w dostarczonej dokumentacji (jeŜeli takie wystąpią) lub o czas opracowania dokumentacji zamiennej w 
jakim on będzie miał wpływ na dalszy przebieg robót, o czas wynikający z zawieszenia robót lub 
wystąpienia „siły wyŜszej”, a takŜe o czas - zamianę terminu realizacji zawartej umowy (wydłuŜenie) 
między Partnerem Projektu (tj. Zamawiającym) oraz Beneficjantem środków pochodzących z Unii 
Europejskiej proporcjonalnie do wydłuŜenia tego terminu; MoŜe nastąpić przedłuŜenie terminu 
wykonywania przedmiotu umowy równieŜ w przypadku zmiany terminów dokonania ustalonych 
odbiorów, jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez lub dających 
się przypisać Zamawiającemu; zawieszenia robót przez Zamawiającego lub inny uprawniony podmiot, 
prowadzenia wykopalisk uniemoŜliwiających wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie jaki będzie on 
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miał wpływ na wykonanie robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia;  
 

Określenie warunków dokonywania ww zmian do umowy ; Strona wnosząca o zmiany inicjuje zmianę 
pisemnie podając: opis zmiany, uzasadnianie zmiany, czas wykonania zmiany (jeŜeli wymaga); wpływ 
zmiany na termin zakończenia realizacji umowy, przedstawia propozycję aneksu do umowy. 

 
Uwaga:  
- Wszystkie zmiany wymagają zgody stron w formie sporządzonego i podpisanego przez obie strony 
aneksu. 
- Zgłoszenie pisemne zmian moŜe nastąpić nie później jak 30 dni przed planowanym zakończeniem 
realizacji umowy; 

 

XI. Inne informacje  
1.Zgodnie z art. 36  ust.1 pkt. 14 - informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;  

� osoba upowaŜniona (wg wypisu  z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o 
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) do podpisania umowy wstawi się w siedzibie 
Zamawiającego w wyznaczonym terminie z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym 
toŜsamość;  
� zgodnie z art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych  naleŜy załączyć zgodę zgromadzenia 
wspólników spółki lub jeŜeli umowa spółki stanowi inaczej dokument odpowiedni na zaciąganie 
zobowiązań przekraczających dwukrotność kapitału akcyjnego lub zakładowego / dotyczy Sp. z 
o.o. / 
� umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie wg. art. 23 ust.4 
ustawy; 
� wykonawca przedstawi dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia naleŜytego 
wykonania umowy (jeŜeli jest wymagane) 

XII. Dodatkowe postanowienia specyfikacji istotnych  warunków zamówienia.  
 

1. Opis części zamówienia, jeŜeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (zgodnie z 
art.36  ust.2 pkt 1 ustawy). 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie podzielił zadania na 
części. 

2. Określenie maksymalnej liczby wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, 
jeŜeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej. (zgodnie z art.36 ust.2 pkt 2 ustawy). 
Zamawiający  nie przewiduje  zawarcia umowy ramowej.    

3. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 
6 i 7.  
Nie przewiduje się. 

4. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 
odpowiadać oferty wariantowe, jeśli zamawiający dopuszcza ich składanie. 

               (zgodnie z art.36 ust.2 pkt 4 ustawy).    
Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych. 

5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeŜeli zamawiający 
dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. (zgodnie z art.36 ust.2 pkt 5 ustawy). 
Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeŜeniem wyjątków określonych w ustawie 
prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 

6. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 
zamawiającym a wykonawcą, jeŜeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
(zgodnie z art.36 ust.2 pkt 6 ustawy). 
Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich 
bez względu na uwarunkowania wykonawcy. 

7. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej. (zgodnie z art.36 ust.2 pkt 7 ustawy). 
Nie dotyczy postępowania. 

 
8. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeśli zamawiający przewiduje ich zwrot. 

(zgodnie z art.36 ust.2 pkt 8 ustawy). 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 
XIII. INNE 

 
1. Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji. 
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2. Wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną obiektu. 
3. Wykonawca winien zwrócić się o wyjaśnienia lub uzupełnienia siwz do dnia składnia ofert, 

późniejsze Ŝądania Wykonawcy o zapłatę za ewentualne roboty dodatkowe nie będą 
akceptowane przez Zamawiającego.  

4. Niniejszą dokumentację moŜna wykorzystywać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem, nie 
naleŜy udostępniać jej osobom trzecim. 

5. Zamawiający zaleca Wykonawcom na bieŜąco śledzić stronę internetową 
www.zozglubczyce.biuletyn.info.pl  
 

6. Przedmiot zamówienia pn  „Termomodernizacja budynku głównego i diagnostycznego Szpitala 
Powiatowego w Głubczycach” jest zadaniem, który współfinansowany jest ze środków Unii 
Europejskiej  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2007-2013 w ramach programu „Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii.  
 

 

 

 
................................                                 .................................. 

Przewodniczący Komisji Przetargowej                                                            Likwidator SP ZOZ w Głubczycach 

   mgr Jarosław Gospodarczyk      mgr inŜ. Adam Jakubowski 
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Unia Europejska  
Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego 

 

 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1     

FORMULARZ OFERTOWY  
 
Pełna nazwa oferenta:  
........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................  
Adres oferenta: 
ul. .................................................................    nr ................................................. 
Kod pocztowy ..............................................     Miejscowość ............................... 
tel. ................................................................     fax. ............................................. 
REGON .......................................................      NIP ............................................. 
Bank ............................................................      Konto ......................................... 
e-mail ………………………………………… 
 
Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu do postępowania prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego nr  PN/10/V/2010 – Termomodernizacja budynku głównego i diagnostycznego Szpitala 
Powiatowego w Głubczycach niniejszym: 
 

1. Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

 za ryczałtową cenę (wartość brutto)…………………………….….PLN   
tj słownie  …………………………………………………………………………………………………… .  
wartość netto PLN: …………………..…………………………………………………………………….. 
w tym podatek VAT: stawka …….... %. tj wartość VAT.………………………………..…………………  
 
2. Oświadczamy, Ŝe przedmiot zamówienia wykonany w określonym przez Zamawiającego terminie 

tj. termin zakończenia realizacji umowy – do 4 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy. 
 
3. Proponujemy warunki gwarancji min. ……….. miesiące. 
 
4. Oświadczamy, Ŝe czas naprawy wad i usterek wyniesie max. 14 dni.   

 
5. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie 30 dni od terminu 

składania ofert; 
 
6. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia przedstawionymi w SIWZ oraz na 

miejscu realizacji zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeŜeń. 
 
7. Oświadczamy, iŜ zamierzamy/nie zamierzamy* powierzyć podwykonawstwo w zakresie (opisać 

zakres robót) 
…………………………………………………………………………………....................., 
………………………………………………………………………………………………………….,   . 

 
8. Oświadczamy, Ŝe w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na 

warunkach  zawartych w SIWZ oraz miejscu i terminie określonym przez zamawiającego. 
 
9. Oświadczamy, iŜ akceptujemy warunki płatności (rozdział II pkt VI.2 oraz rozdział II. pkt.V.2) i 

formę płatności - przelew do 30 dni od daty otrzymania prawidłowej faktury VAT przez 
Zamawiającego. 

 
10. W przypadku wybrania naszej oferty jako oferty najkorzystniejszej zobowiązujemy się do 

wniesienia w terminie do dnia podpisania umowy zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy 
– w wysokości 3 % ceny podanej w ofercie (wartość brutto) w jednej z form podanych w art. 148 
Ustawy. 

 
11. Oświadczamy, Ŝe sposób reprezentacji spółki/konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia 

jest następujący**:  
 ……………………………………………………………….………………………… 
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     ............................. dn. ................................                                  ......................................... 
                                                                                 ( pieczęć i podpis oferenta) 
* odpowiednio skreślić 
** wypełniają jedynie przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub składający 
wspólną ofertę.  
 
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO OFERTY : 

1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu /załącznik nr 3/; 
2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo … 
3. wykaz wykonanych robót budowlanych .. 
4. dokumenty potwierdzające, Ŝe roboty te zostały wykonane naleŜycie 
5. wykazu osób ……….  
6. dokumentów stwierdzających, Ŝe osoby, …, posiadają wymagane uprawnienia … 
7. zaświadczenie o przynaleŜności do Okręgowej Izby  InŜynierów Budownictwa 
8. polisa ……  
9. informacji banku  lub …….. 
10. … Krajowego Rejestru Karnego  w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i 9 ustawy … 
11.  zaświadczeń .. urzędu skarbowego  … Zakładu Ubezpiecze ń Społecznych  .. 
12. kosztorys ofertowy na podstawie wyszczególnionego w siwz przedmiaru robót  
13. pisemnego zobowiązania innych podmiotów ……. (jeŜeli wymaga) 
14. dokumenty dotyczące równowaŜności złoŜonej oferty ( jeŜeli będzie to wymagane)  
15. pełnomocnictwo (np. dla podmiotów występujących wspólnie- jeŜeli dotyczy). 
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Unia Europejska  
Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego 

 

 
 
 
 
 
Załącznik nr 2  

 
UMOWA PN/8/IV/2010( WZÓR ) 

Zawarta w  dniu .................... 2010 r. w Głubczycach pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zespołem 
Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Głubczycach ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26, zwanym dalej 
Zamawiającym, reprezentowanym przez: 
 
Adama Jakubowskiego - Likwidatora ,     
 
a 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
 
 zwanym dalej Wykonawcą,   
reprezentowanym przez: 
 
 
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, 
który odbył się w SP ZOZ w Głubczycach w Likwidacji została zawarta umowa, o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane   pod nazwą: 
 

PN/10/V/2010 – Termomodernizacja budynku głównego i diagnostycznego Szpitala Powiatowego w 
Głubczycach 

 
w zakresie określonym w dokumentacji technicznej, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 
2. Wszystkie postanowienia siwz są wiąŜące dla stron umowy w szczególności: 
a) dokumentacja techniczna , która stanowi załącznik nr 1 do umowy  
b)  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (załącznik nr 4A do SIWZ) 
d)  opis przedmiotu zamówienia (rozdział II siwz wraz z załącznikami) 
e)  pozostałe warunki określone w siwz  
3. Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta przetargowa Wykonawcy. 
4. Przedmiot zamówienia pn  „Termomodernizacja budynku głównego i diagnostycznego Szpitala 
Powiatowego w Głubczycach” jest zadaniem, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w ramach 
programu „Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii.  
5. Wykonawca oświadcza, Ŝe przed złoŜeniem oferty Zamawiającemu, zapoznał się z dokumentacją 

techniczną oraz ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania  przedmiotu umowy, 
bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.  Uznaje 
dokumentację oraz przeprowadzoną wizję lokalną za wystarczającą podstawę do realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

6. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, Ŝe zadanie prowadzone jest na obiekcie szpitala i w związku z 
tym zabezpieczy wejścia do budynku. 

7. Roboty wykonywane będą od poniedziałku do soboty w godzinach od 700 do 2100. 
 

§ 2 
1. Stosownie do art. 6471 Kc ustala się, Ŝe zakres niŜej wymienionych robót …………………… 
Wykonawca wykona podwykonawcami (wymienić z nazwy)  
2. Zawarcie przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą wymaga uprzedniej zgody 
Zamawiającego. 
3. W terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy, Wykonawca przedłoŜy Zamawiającemu 
kserokopie umów o roboty zlecone do podwykonawstwa, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 
osoby umocowane do zaciągania zobowiązań. 
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawców, którym powierzył wykonanie 
robót. 
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5. Zamawiający nie dopuszcza, pod rygorem rozwiązania umowy i obciąŜenia Wykonawcy karą za 
rozwiązanie umowy z winy Wykonawcy, zlecania części zadań objętych niniejszą umową przez 
podwykonawcę innemu podwykonawcy. 
8. Przed podjęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do przedłoŜenia i uzgodnienia z Zamawiającym 

harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót, uwzględniającego etapowanie robót zgodnie z 
wytycznymi dokumentacji projektowej. W harmonogramie naleŜy wyszczególnić elementy scalone 
robót, które z technicznego punktu widzenia mogą stanowić przedmiot odbiorów częściowych. 

 
§ 3 

1. Termin  rozpoczęcia realizacji  przedmiotu umowy – do 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy  
i przekazania terenu budowy w formie pisemnego protokołu. 
2. Termin zakończenia realizacji  przedmiotu niniejszej umowy – do 120 ni od dnia pisemnego 
protokolarnego przekazania terenu budowy. 
 

§ 4 
Zamawiający przekaŜe Wykonawcy plac budowy protokolarnie w terminie do 4 dni od zawarcia niniejszej 
umowy. 
 

§5 
Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: 
…………………………… brutto w tym 22 % VAT 
słownie: ……………………………………………………………………………………………………………... 

§ 6 
Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) przedłoŜenia oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy oraz  wymaganych uprawnień 
do prowadzenia zleconych robót, 
2) wykonania robót z zachowaniem bezpiecznych i higienicznych warunków, zgodnie ze sztuką 
budowlaną i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, uŜywając  wyrobów dopuszczonych do obrotu i 
stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane,  
3) okazania na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikatu na 
znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, 
4) pokrycia kosztów z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz utrudnień w ruchu drogowym, 
5) ubezpieczenia budowy, a w szczególności odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa 
nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z 
prowadzonymi robotami. 
6) wykonania, w cenie określonej w § 5 umowy, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (jeŜeli jest 
wymagana). 
 

§ 7 
1. Zamawiający wskazuje osobę …………………….. do wykonywania czynności inwestora.  
2. Zamawiający wskazuje osobę …………………….. do wykonywania czynności inspektora nadzoru.  
3.  Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: …………………………………… 
4. Osoby wymienione w ust. 1 i 2 mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy, co nie stanowi zmiany 
treści umowy i wymaga jedynie pisemnego poinformowania Wykonawcy o tym fakcie. 
 

§ 8 
Czynności związane z odbiorem przedmiotu umowy realizowane będą w następujący sposób: 
1) wykonawca będzie informował Zamawiającego pisemnie o terminie robót zanikających, Zamawiający 

przystąpi do odbioru w terminie 4 dni od daty zgłoszenia. Nie przystąpienie do odbioru robót w tym 
terminie upowaŜnia Wykonawcę do odbioru jednostronnego i kontynuowania  robót. JeŜeli Wykonawca 
nie poinformuje Zamawiającego  o terminach robót zanikających, zobowiązany będzie odkryć roboty 
lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu 
poprzedniego; 

2) odbiór końcowy całości przedmiotu umowy  nastąpi jednorazowo po zakończeniu całości robót 
objętych umową;  

3) kierownik budowy pisemnie powiadomi inwestora o zakończeniu wszystkich robót i przeprowadzeniu z 
wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń; 

4) potwierdzenie przez inwestora  zakończenia robót oraz sprawdzenie kompletności i prawidłowości 
dokumentów odbiorowych złoŜonych przez Wykonawcę, nastąpi w ciągu  7 dni od daty zgłoszenia 
gotowości do odbioru i przekazania niezbędnych dokumentów; 

5) przeprowadzenie odbioru przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu   w terminie 14 dni, licząc 
od dnia potwierdzenia przez inwestora zakończenia robót  i kompletności złoŜonych dokumentów. 

 
§ 9 
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1. Na wykonane roboty Wykonawca udziela min. ….. – mies. gwarancji liczonej od daty bezusterkowego 
odbioru robót. 
2. W trakcie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania wad   w terminie do 14 
dni o dnia pisemnego zgłoszenia, pod rygorem zapłaty kary, o której mowa w § 11 ust. 1 lit. e). 
3. Okres gwarancji ulega przedłuŜeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych.  

 
§ 10 

1. Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturami częściowymi według procentowego 
zaawansowania robót oraz fakturą końcową po odbiorze przedmiotu umowy. 
2. Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczone fakturami częściowymi nie moŜe przekroczyć 80 % 
wynagrodzenia umownego. 
3. Podstawę do rozliczenia faktury częściowej stanowić będzie protokół wykonania części  robót  
potwierdzony  przez inwestora. 
4. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowić będzie protokół odbioru robót,  o którym mowa w 
§ 8 pkt 5.                
5. Faktury płatne będą na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury. Za termin 
zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swemu bankowi przelać na wskazane konto 
Wykonawcy kwotę wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury. 
6. JeŜeli zafakturowane roboty zostały wykonane przez podwykonawcę, Wykonawca dołączy do faktury 
następujące załączniki: 
a) kserokopię faktury podwykonawcy, potwierdzoną za zgodność z oryginałem    przez Wykonawcę, 
b) protokół odbioru części robót, 
c) cesję wierzytelności z faktury na podwykonawcę ze wskazaniem banku  podwykonawcy oraz numeru 
konta lub oświadczenie podwykonawcy o uregulowaniu płatności. 
Zapłata faktury podwykonawcy nastąpi bezpośrednio na rachunek bankowy podwykonawcy w przypadku 
cesji wierzytelności,  natomiast w przypadku oświadczenia na rachunek Wykonawcy. 
7. Rozliczenie z Wykonawcą następować będzie na podstawie załączonego do umowy Harmonogramu 
rzeczowo-finansowego stanowiącego załącznik nr 1. 

 
§ 11 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną : 
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 
Wykonawca w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto,  
b) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy  określonej w § 5 
ust. 1 za kaŜdy dzień opóźnienia, 
c) w przypadku nie dotrzymania terminu załatwienia reklamacji w wysokości 1% ceny zareklamowanej 
części zamówienia, za kaŜdy dzień opóźnienia. 
d) W przypadku nie dotrzymania terminów dla poszczególnych zadań określonych w harmonogramie 
rzeczowo – finansowym stanowiącym integralna część niniejszej umowy, w wysokości 5% wartości 
przedmiotu odbioru częściowego (zadania) za kaŜdy dzień opóźnienia. 
e) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu 
odbioru (zadania) za kaŜdy dzień opóźnienia, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z 

przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 20 % wynagrodzenia 
umownego, za wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 145 Prawa zamówień publicznych. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Wykonawca nie moŜe odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 
5. Zamawiający moŜe usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie usunięte w 

wyznaczonym terminie. 
 
 

§ 12 
Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego w zw. z art. 656 § 1 K.c. 
stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w 
interesie publicznym czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy 
w tym przypadku moŜe nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyŜszych 
okolicznościach, 
b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy, w terminie 7 dni od powzięcia przez 
Zamawiającego informacji o takim fakcie, 
d) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 3 dni od dnia przerwania bez uzasadnionych przyczyn 
oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złoŜonego na piśmie, po wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie, przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, 
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e) Wykonawca bezpodstawnie przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłuŜej niŜ 6 dni,  
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeŜeli: 
a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 
jednego miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie, 
b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu 
odbioru robót, 
c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iŜ wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności 
nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 
3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę  oraz Zamawiającego obciąŜają następujące 

obowiązki szczegółowe : 
a) W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia. 
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane robót w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy. 
c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeŜeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezaleŜnych od niego. 

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, jeŜeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada. 

e) Wykonawca niezwłocznie najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia 
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione. 

5. Zamawiający  w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności zobowiązany jest do : 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 
wykonane do dnia odstąpienia. 
b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 4 lit. c), po cenach 

przedstawionych w kosztorysie ofertowym. 
c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów 

zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba Ŝe 
Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń. 

d) przejęcie od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
6. Zamawiający moŜe rozwiązać umowę z winy Wykonawcy w trybie natychmiastowym, jeŜeli 
Wykonawca opóźnia się co najmniej 14 dni w realizacji poszczególnych zadań wynikających z 
harmonogramu rzeczowo – finansowego.   
 

§ 13 
Zmiana postanowień zawartej umowy moŜe nastąpić za zgodą obu stron wyraŜoną na piśmie pod 
rygorem niewaŜności, z zastosowaniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w 
przypadkach określonych w siwz i ogłoszeniu o zamówieniu. 

§ 14 
Wykonawca bez zgody Zamawiającego, wyraŜonej w formie pisemnej, nie jest uprawniony do 
przeniesienia na osobę trzecią wierzytelności przysługującej z tytułu wykonania umowy zawartej z 
Zamawiającym. Bez zgody Zamawiającego wyraŜonej w formie pisemnej, Wykonawca nie jest 
uprawniony do cesji wierzytelności na rzecz banku w związku z ubieganiem się o kredyt bankowy. 

§ 15 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową o ile ustawa Prawo zamówień publicznych nie 
stanowi inaczej mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.  
2. Strony ustalają, Ŝe ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy rozstrzygać będzie 
właściwy sąd według siedziby Zamawiającego. 

§ 16 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny ofertowej w 

formie …………….: …………….. …………..(forma zgodna z art. 148 ustawy) na kwotę ……… 
2. W dniu zawarcia umowy Wykonawca jest obowiązany wnieść co najmniej 30 % kwoty 

zabezpieczenia, a pozostałe 70 % do dnia .................., (nie później niŜ do połowy okresu, na który 
została zawarta umowa). 

3. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 
przez Zamawiającego za naleŜycie wykonane. 

4. Zamawiający uzna naleŜyte wykonanie robót po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na 
uŜytkowanie obiektu. 

5. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości Zamawiający pozostawi 
30 % kwoty zabezpieczenia. Zabezpieczenie to będzie zwolnione w terminie 15 dni od upływu okresu 
rękojmi lub gwarancji jakości.  
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6. Zamawiający dopuszcza w trakcie realizacji umowy moŜliwość dokonania zmiany formy 
zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy zgodnie z zapisami art. 149 ustawy. Zmiana taka nie 
stanowić będzie zmiany zapisów umowy, lecz wymaga jedynie pisemnego poinformowania 
Zamawiającego o zamiarze takiej zmiany i wymaga pisemnej zgody Zamawiającego na jej 
dokonanie. 

 
§ 17 

1.Wykonawca zobowiązuje się w trakcie realizacji świadczeń z zakresu ( wpisać zakres) do spełniania 
wymagań Zamawiającego, a w szczególności: 
a) przestrzegania wymagań prawnych w zakresie podpisanej z Zamawiającym umowy, 
b) zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska, 
c) dołączenia do umowy (ksero) aktualnej decyzji zezwalającej na wytwarzanie odpadów na terenie 
Zamawiającego – jeŜeli jest wymagana, 
d) przedstawienia Programu „Gospodarka odpadami”(ksero) – jeŜeli jest wymagane 
e) minimalizowania ilości powstałych odpadów, 
f) określenia sposobu usuwania z terenu Zamawiającego odpadów niebezpiecznych oraz innych niŜ 
niebezpieczne,  powstałych  w trakcie świadczenia usług, 
g) wskazanie miejsca przechowywania wytworzonych odpadów oraz sposobu ich  identyfikacji, 
2. Wykonawcy nie wolno na terenie Zamawiającego: 
a)  składować Ŝadnych substancji mogących zanieczyszczać powietrze, wodę, glebę, a w przypadku, gdy 
substancje te słuŜą  do wykonywania usług świadczonych przez firmę, naleŜy określić szczegółowe 
zasady dotyczące ich składowania i stosowania  
b)  wwozić odpadów z zewnątrz, 
c)  utylizować odpadów, 
d) przekształcać odpadów, 
e)  wylewać jakichkolwiek substancji chemicznych do gleby i kanalizacji  
3. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie obowiązków 
określonych w ust.1 i 2. 

 
§ 18 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa 
egzemplarze dla Zamawiającego. 
   

ZAMAWIAJĄCY                                                                                WYKONAWCA 
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Załącznik nr 3 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Pieczęć 

 
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 

 
 
W oparciu o  zapisy  art. 44  Ustawy z dnia  29 sty cznia 2004  Prawo Zamówie ń Publicznych z 
późn.zmn.  
Wykonawca ......................................... ..........………………………………………………………………… 
................................................................................................ 
 składaj ąc ofert ę w przetargu nieograniczonym Nr PN/10/V/2010   o świadcza ,  i Ŝ  : 
 
Spełnia warunki okre ślone art. 22 Ustawy :  
O udzielenie zamówienia mog ą ubiega ć się wykonawcy, którzy: 
1) posiadaj ą uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli 

ustawy nakładaj ą obowi ązek posiadania takich uprawnie ń; 
2) posiadaj ą niezb ędną wiedz ę i do świadczenie oraz dysponuj ą potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
3) znajduj ą się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj ącej wykonanie zamówienia; 
4) nie podlegaj ą wykluczeniu z post ępowania o udzielenie zamówienia -  tj. na podstawie  art.  

24 Ustawy: 
„Art. 24. 1. Ustawy: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie, 
jeŜeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem 
postępowania; 
 2)  wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŜeli 
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 
 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŜenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 
 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 
 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie 
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 
 10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 
pkt 1-3. 
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się równieŜ wykonawców, którzy: 
 1)  wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub 
posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba Ŝe udział tych 
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wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela 
się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 
 2) złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 
 3) nie złoŜyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów 
potwierdzających spełnianie tych warunków lub złoŜone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeŜeniem art. 26 ust. 3; 
 4) nie wnieśli wadium, w tym równieŜ na przedłuŜony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na 
przedłuŜenie okresu związania ofertą.” 

 
 
 
 
 
       ........................................................... 
                miejscowość i data                                        Pieczęć i podpis osoby uprawnionej 
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Załącznik nr 4 A do siwz PN/10/V/2010 

 
SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 
 
 
 
 
 

Termomodernizacja budynku głównego i diagnostyczneg o.  
 

Głubczyce ul. M. Skłodowskiej Curie 26 
 

Inwestor: 
                 Samodzielny Publiczny Zespół Opiek i Zdrowotnej w Głubczycach 
 
 
 
 
CPV – 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne  bu dowlanych  
 
 
 
Głubczyce – kwiecień - 2010 
       
 
 
Zawarto ść opracowania: 
Wymagania ogólne                                                                                   
  B.01. Roboty przygotowawcze – rozbiórki                                       

  B.02. Roboty ziemne                                                                           

 B.03. Roboty pokrywcze                                                                     

 B.04. Stolarka                                                                                       

 B.05. Roboty izolacyjne                                                                       

B.06. Termomodernizacja obiektu                                                     

    B.07. Zagospodarowanie terenu                                                          

    S.08. Instalacja odgromowa                                                                 
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WYMAGANIA OGÓLNE   
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wy-
konania i odbioru robót w obiektach budowlanych: 
- wymiana istniejącego pokrycia dachowego 
- wymiana obróbek blacharskich 
- wykonanie izolacji cieplnej ścian 
- ocieplenie budynku metodą bezspoinową 
- wymiana instalacji odgromowej 
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
stosowanej jako dokument przetargowy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Wszystkie roboty budowlane będą realizowane na czynnym kompleksie obiektów Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach bez moŜliwości wyłączanie jego z eksploatacji. 
 Projektant sporządzający odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych moŜe wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub 
uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania 
Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania 
ich standardu i jakości. 
 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 
Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 

1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych 
objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi  

1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 

1.4.2. budynku – naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.4.3. budowli – naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, 
wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, 
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące 
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, 
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, 
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takŜe części budowlane 
urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających 
się na całość uŜytkową. 

1.4.4. robotach budowlanych – naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na 
przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.5. remoncie – naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej 
konserwacji. 

1.4.6. urządzeniach budowlanych – naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.7. terenie budowy – naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.8. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – naleŜy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
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rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania 
robót budowlanych. 

1.4.9. terenie zamkniętym – naleŜy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 
prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoŜa, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
1.4.10. aprobacie technicznej – naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.11. właściwym organie – naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w 
rozdziale 8. 

1.4.12. wyrobie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
uŜytkową. 

1.4.13. organie samorządu zawodowego – naleŜy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

1.4.14. obszarze oddziaływania obiektu – naleŜy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.15. opłacie – naleŜy przez to rozumieć kwotę naleŜności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.16. rejestrze obmiarów – naleŜy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru ksiąŜkę 
z ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.17. materiałach – naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ 
róŜne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.18. odpowiedniej zgodności – naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.19. części obiektu lub etapie wykonania – naleŜy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych i moŜliwą do odebrania i 
przekazania do eksploatacji. 

1.4.20. ustaleniach technicznych – naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.21. grupach, klasach, kategoriach robót – naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone 
w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne 
punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaŜe dziennik budowy oraz dokumentację projektowej i  
komplet SST. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
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 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony 
w cenę umowną. 

1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
b) moŜliwością powstania poŜaru. 

1.5.4. Ochrona przeciwpoŜarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 
oraz w maszynach i pojazdach. 
1.5.6. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7.Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
 W szczególności wykonawca 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 odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
 Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
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Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy 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 Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 
2. MATERIAŁY 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi szczegółowe informacje dotyczące odpowiednie aprobaty 
techniczne. 

2.1. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
 KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru. 
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inwestora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
 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 
uŜytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moŜe być 
później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które uwzględnią 
istniejące warunki lokalizacji budowy a mianowicie istniejącą fosę, chodniki w obrębie robót itp. 
Wykonawca zobowiązany jest równieŜ do zapewnia moŜliwość korzystania równoległego z czynnych 
obiektów i zapewnienia do nich dojazdów. 
 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
4.2. Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego. 
5. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

5.1. Program zapewnienia jako ści 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inwestora 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 
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robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
– system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
– wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  
– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

5.2. Zasady kontroli jako ści robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do badań materiałów oraz robót. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary  robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone,  ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z umową. 
 Inwestor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących pracy personelu. 

5.3. Certyfikaty i deklaracje 

Inwestor moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie 

są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6. OBMIAR ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać umowa zawarta z Wykonawcą. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne w przedmiarze 
ilości robót naleŜy zgłosić na piśmie Inwestorowi na etapie trwania procedury przetargowej, jednak nie 
później określonym w Prawie zamówień publicznych.  

6.2. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

7.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora nadzoru. 
  

7.3. Odbiór cz ęściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie  jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

7.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu  
jakości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
 W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 
2. ulegających zakryciu 
3. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

8.1. Ustalenia ogólne 

 Dla robót wycenionych ujętych w umowie (ryczałtowo) podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
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 Cena wynagrodzenia ryczałtowego będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
 Ceny wynagrodzenia ryczałtowego robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Ustawy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. 

Nr 147, poz. 1229). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. 

zm.). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 

zm.). 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 

poz. 2086). 
 

9.2. Rozporz ądzenia 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 
poz. 1779). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 
1780). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 
Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 
2042). 

 
9.3. Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, (tom I, II, III, IV, V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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B.01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 
- rozbiórka pokrycia dachowego 
- rozbiórka stolarki okiennej i drzwiowej 
- odbicie tynków zewnętrznych 
- rozbiórka przewodów kominowych 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 

2. Materiały 
2.1. Dla robót materiały nie występują. 

3. Sprzęt 
3.1. Do rozbiórek moŜe być uŜyty dowolny sprzęt. 

4. Transport 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
PrzewoŜony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy: 
– teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
– zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-

kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. 
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 

5.2.1. Obiekty kubaturowe 

 (1)  Pokrycie dachowe rozbierać ręcznie. Materiał poza obręb budynku znosić lub spuszczać 
rynnami w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem. 

(2)  Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do 
odzysku wykuć z otworów, oczyścić, i składować. 

 (3)  Powstały po rozbiórce wykop zasypać gruntem piaszczystym zagęszczanym warstwami. 
Wierzchnią warstwę grubości 0,2 m zasypać gruntem rodzimym. 

 (4)  Teren splantować i oczyścić z resztek materiałów. 

6. Kontrola jako ści robót 
Wymagania zgodnie PN. 

7.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi – zgodnie z umowa. 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte zakresem zadania podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatno ści 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z zawartą umową. 
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10. Uwagi szczegółowe 
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje InŜynier. 
10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji InŜyniera. 

B.02. ROBOTY ZIEMNE 

1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót ziemnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą: 
-  Wykopy dotyczące odkrywania istniejących fundamentów 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 

2.  Materiały 
2.1. Do wykonania robót materiały nie występują. 

2.2. Grunty do wykonania podkładu 
Do wykonania podkładu naleŜy stosować pospółki Ŝwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczące 
pospółek: 
– uziarnienie do 50 mm, 
– łączna zawartość frakcji kamiennej i Ŝwirowej do 50%, 
– zawartość frakcji pyłowej do 2%, 
– zawartość cząstek organicznych do 2%. 

2.3. Do wykonania podkładu naleŜy stosować piasek zwykły. 

2.4. Do zasypywania wykopów moŜe być uŜyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty i 
bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów budowlanych itp. 
Zasypki : 
– max. średnica ziaren d<120 mm, 
– wskaźnik róŜnoziarnistości U>5, 
– współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d, 
– zawartość części organicznych I<2%, 
– odporność na rozpad <5%. 

3.  Sprzęt 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty ziemne moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego sprzętu. 

4.  Transport 
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
NaleŜy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem 
lub przesuwaniem. 

5.  Wykonanie robót 
5.1. Wykopy  

5.1.1. Zabezpieczenie skarp wykopów 

(1) JeŜeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 
następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 
– w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
–  w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
– w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane 
następujące zabezpieczenia: 
– w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 
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3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i mate-
riałów, oraz mieć spadki umoŜliwiające odpływ wód opadowych 

– naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno 
być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń 

– stan skarp naleŜy okresowo sprawdzać w zaleŜności od występowania niekorzystnych 
czynników. 

5.1.2. Tolerancje wykonywania wykopów 

 Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 
5.1.3. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm połoŜona nad projektowanym poziomem posadowienia 

powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 

(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniŜej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniŜej 
poziomu projektowanego posadowienia naleŜy porozumieć się z InŜynierem celem podję-
cia odpowiednich decyzji. 

5.2. Zasypki  
5.2.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 

Wykonawca moŜe przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia InŜyniera, 
co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

5.2.2. Warunki wykonania zasypki 

 (1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzia-
nych w nim robót. 

 (2)  Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych i śmieci. 

 (3)  Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 
0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 

0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (Ŝabami) lub cięŜkimi 
tarczami. 
0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 

 (4)  Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niŜ Js = 
0,95 wg próby normalnej Proctora. 

 (5)  Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliŜu ścian powinno być wykonane w sposób 
nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

6.  Kontrola jako ści robót 
Wymagania dla robót ziemnych  
(1)  Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami. 

6.1. Wykopy 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
– zgodność wykonania robót z dokumentacją 
– prawidłowość wytyczenie robót w terenie 
– przygotowanie terenu 
– rodzaj i stan gruntu w podłoŜu 
– wymiary wykopów 
– zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

6.2. Zasypki  
Sprawdzeniu podlega: 
– stan wykopu przed zasypaniem 
– materiały do zasypki 
– grubość i równomierność warstw zasypki 
– sposób i jakość zagęszczenia. 

7.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi – zgodnie z zawartą umową. 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatno ści 
– Wykopy – płaci się zgodnie z zawartą umową. 
Cena obejmuje: 
– wyznaczenie zarysu wykopu, 
– odspojenie gruntu ze złoŜeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem; 
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Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 
– odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych. 
 Wykonanie podkładów i nasypów – zgodnie z zawartą umową. 
Cena obejmuje: 
– dostarczenie materiału 
– uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 
 Zasypki – płaci się zgodnie z zawartą umową. 
Cena obejmuje: 
– dostarczenie materiałów 
–  zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 
Transport gruntu – płaci się zgodnie z zawartą umową a wywiezienie gruntu w stanie rodzimym z 
uwzględnieniem odległości transportu. 
Cena obejmuje: 
– załadowanie gruntu na środki transportu 
– przewóz na wskazaną odległość 
– wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 
– utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 

10.  Przepisy zwi ązane 
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  

i jednostki miary. 
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
BN-88/8932-02  PodłoŜa kolejowe. 
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych.  

Techniczne warunki dostawy. 
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtów i 

wymiarów. 
 
B.03.  ROBOTY POKRYWCZE 

1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach 
budynku tzn.: 
- Pokrycie dachu. 
- Obróbki blacharskie 
- Rynny i rury spustowe. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 

2.  Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
2.2. Dachówka ceramiczna 

Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/Az1:1999. 

2.3. Blacha ocynkowanej gr. 0,7 mm wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998 

2.4. Papa termozgrzewalna modyfikowana na osnowie poliestrowej. 

2.4. Łączniki 

Do mocowania dachówek ceramicznych i blaszanych stosować gwoździe lub wkręty ocynkowane wg 

wskazań producenta materiałów pokryciowych. 
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3.  Sprzęt 
Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji. 

5.  Wykonanie robót 
5.1. Podkłady pod pokrycia z dachówek 

Wymagania ogólne: 

a) równość łat powinna być taka, aby prześwit między nią a łatą kontrolną o długości 3,0 m był nie 

większy niŜ 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niŜ 10 mm w kierunku 

równoległym, 

b) podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji, 

c) w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien. 

d) łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój min.38x50 mm, 

e) łaty naleŜy przybijać do krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować się na 

krokwiach, 

f) rozstaw osiowy łat naleŜy dostosować do rodzaju pokrycia, 

5.2. Krycie dachówką ceramiczną 

a) dachówki pochodzące z rozbiórki przed zamontowaniem winny być oczyszczone, mieć jednolitą 
barwę i po akceptacji Inspektora nadzoru ponownie ułoŜone 

b) krycie dachówką moŜe być wykonywane przy temperaturze powyŜej +5°C, 
c) przed przystąpieniem do układania dachówek powinny być wykonane obróbki blacharskie, 
d) dachówki powinny być ułoŜone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciągnięty wzdłuŜ 

poszczególnych rzędów był poziomy i jednocześnie dotykał dolnego widocznego brzegu 
skrajnych dachówek; odległość od sznura do dolnego brzegu pozostałych dachówek nie 
powinna być większa niŜ 1 cm; dopuszczalne odchyłki wynoszą 2 mm na 1 m i 30 mm na całej 
długości rzędu, 

e) zamocowanie dachówek: co druga dachówka w rzędzie poziomym powinna być przywiązana 
drutem do ocynkowanych gwoździ wbitych w łaty od strony poddasza lub bezpośrednio do łat, 

f) pozostałe wymagania wg PN-71/B-10241. 

5.3. Izolacje papowe 

5.3.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa termozgrzewalnej zgrzewanych palnikiem gazowym. 

5.3.2. Połączenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu 

elementami powinno być wykonane w taki sposób, aby umoŜliwić wyeliminowanie wpływu 

odkształceń dachu na tynk. 

5.3.3. Szerokość zakładów papy zarówno podłuŜnych jak i poprzecznych w kaŜdej warstwie powinna 

być nie mniejsza niŜ 10 cm. 

Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 

 

5.4. Obróbki blacharskie naleŜy wykonać z blachy ocynkowanej. 
• obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 
• roboty blacharskie z blachy moŜna wykonywać o kaŜdej porze roku, lecz w temperaturze nie 

niŜszej od –15°C. 
Robót nie moŜna wykonywać na oblodzonych podłoŜach. 

5.5. Rynny z blachy ocynkowanej. 
• rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza 

blachy i składany w elementy wieloczłonowe, 
• powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być 

lutowane na całej długości, 
• rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstępach 

nie większych niŜ 50 cm, 
• spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem, 
• rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych, 
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5.6. Rury spustowe – z blachy jw. 
• rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości 

arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe, 
• powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leŜący, a w złączach 

poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
• rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie 

większych niŜ 3 m, 
• uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub 

osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 
• rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury Ŝeliwnej 

na głębokość kielicha. 

6.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest - zgodnie z zawartą umową. 

7.  Odbiór robót 
7.1. Odbiór podłoŜa 

• badania podłoŜa naleŜy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 
pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 

• sprawdzenie równości powierzchni podłoŜa łat naleŜy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej 
o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną 
powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 

7.2. Odbiór robót pokrywczych 
• Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 

odbioru częściowego naleŜy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 
niemoŜliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
– podłoŜa  łat 
– jakości zastosowanych materiałów, 
– dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
– dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
• badania końcowe pokrycia naleŜy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
– dokumentacja techniczna, 
– dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoŜa oraz poszczególnych 

warstw lub fragmentów pokrycia, 
– zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
– protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a takŜe wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.2.1. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
• sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
• sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 
• sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
• sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu droŜności przewodów kanalizacyjnych. 

9.  Podstawa płatno ści 
- Pokrycie z dachówki ceramicznej: 
Płaci się - zgodnie z zawartą umową. 
 

10.  Przepisy zwi ązane 
PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27620:1998  Papa termozgrzewalne na welonie z włókien poliestrowych. 
PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z miedzianej i cynkowej. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze. 
PN-71/B-10241   Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 
PN-EN 490:2000   Dachówki i kształtki dachowe cementowe. 
PN-75/B-12029/Az1:1999  Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe.  
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B.04. STOLARKA 

1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru stolarki drzwiowej i okiennej. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie montaŜu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej. 
W skład tych robót wchodzi: 
- Drzwi  
- Okna 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 

2.  Materiały 
Wbudować naleŜy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami wyposaŜone w okucia wykazane 
w dokumentacji technicznej -  zestawienie stolarki. 

2.1. Okucia budowlane 

2.2. KaŜdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposaŜony w okucia zamykające, łączące, 
          zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe, samozamykacze- wykaz wg dokumentacji zestawienie 
stolarki  

2.2. Szkło 
Do szklenia naleŜy stosować szkło zespolone płaskie walcowane wg PN-78/B-13050. 

2.3. Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby naleŜy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby naleŜy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niŜ 1 m od czynnych 
urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

2.4. Stolarka okienna i drzwiowa z aluminiowa, i PCW montowana wg instrukcji producenta 

2.5. Stolarka przeciw poŜarowa – montaŜ wg instrukcji producenta. 

3. Sprzęt 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez InŜyniera. 

4.  Transport 
KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i trans-
portować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę moŜliwości przy uŜyciu palet lub 
jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez InŜyniera, 
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

5.  Wykonanie robót 
5.1. Przygotowanie ościeŜy. 
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5.1.1.  Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa, do którego ma 
przylegać ościeŜnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeŜa lub zabrudzenia 
powierzchni ościeŜa, ościeŜe naleŜy naprawić i oczyścić. 

5.1.2. Stolarkę okienną naleŜy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeŜu zgodnie z wyma-
ganiami podanymi w tabeli poniŜej. 

Wymiary zewn ętrzne (cm) Rozmieszczenie  punktów zamocowa ń 

wysoko ść Szeroko ść 
Liczba punktów 

zamocowa ń w nadpro Ŝu i 
progu na stojaka 

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 
 150±200 6 Po 2 po 2 
 powyŜej 200 8 Po 3 po 2 

PowyŜej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 
 150±200 8 Po 1 po 3 
 powyŜej 200 100 Po 2 po 3 

 
5.1.3.  Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeŜnice powinny mieć usunięte moŜliwość regulacji skrzydeł 

drzwiowych a wszystkie drobne wady powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy. 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej 

• W sprawdzone i przygotowane ościeŜe naleŜy wstawić stolarkę na podkładkach lub list-
wach. Elementy kotwiące osadzić w ościeŜach. 

• Uszczelnienie ościeŜy naleŜy wykonać pianką poliuretanową, a szczelinę przykryć listwą. 
• Ustawienie okna naleŜy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie 
więcej niŜ 3 mm. 
RóŜnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
– 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
– 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
– 4 mm przy długości przekątnej powyŜej 2 m. 
• Zamocowane okno naleŜy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie 

szczeliny między ościeŜem a ościeŜnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 
stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się uŜywać do tego celu materiałów 
wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

• Osadzone okno po zmontowaniu naleŜy dokładnie zamknąć. 
• Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej 
• Dokładność wykonania ościeŜy powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. 
• OścieŜnicę z regulacja skrzydeł drzwiowych zamocowana  za pomocą kotew lub haków 

osadzonych w ościeŜu.  
• Szczeliny między ościeŜnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 

tego celu świadectwem ITB. 
• Przed trwałym zamocowaniem naleŜy sprawdzić ustawienie ościeŜnic w pionie i poziomie;  
• Po zmontowaniu drzwi dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 
Warto ść luzu i odchyłek 

Miejsca luzów 
okien Drzwi 

Luzy między skrzydłami +2 +2 
Między skrzydłami a 
ościeŜnicą 

–1 –1 

 

6.  Kontrola jako ści 
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 

drzwiowej. 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 
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– sprawdzenie zgodności wymiarów, 
– sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do 

odwzorowania, 
– sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
– sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową - zgodnie z zawartą umową. 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty wymienione podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 
5. 

9.  Podstawa płatno ści 
 Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 
– dostarczenie gotowej stolarki, 
– osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem 

listwami, 
– dopasowanie i wyregulowanie 
– ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

10.  Przepisy zwi ązane 
PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050  Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97  Kit budowlany trwale plastyczny. 
BN-67/6118-25  Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
BN-82/6118-32  Pokost lniany. 
PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
BN-71/6113-46  Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe  

kompolimeryzowane  styrenowane. 
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. 
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000. 

 B.05. ROBOTY IZOLACYJNE 

1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru izolacji. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych przetargiem. 
- Izolacje termiczne. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 

2.  Materiały 
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2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 
wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.2. Materiały do izolacji termicznych 

2.4.1. Wełna mineralna 
W postaci płyt, filców i mat. 
Wymagania: 
– wilgotność wełny max. 2% suchej masy, 
– płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość. 

Płyty do ocieplania stropodachów powinny spełniać następujące wymagania: 
– ściśliwość pod obciąŜeniem 4 kPa nie większa niŜ 6% początkowej grubości, 
– wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niŜ 2 kPa, 
– nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niŜ 40% suchej masy. 

Wyroby z wełny mineralnej naleŜy mocować do podłoŜa. 

3.  Sprzęt 
Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 

5.  Wykonanie robót 
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe wg zaleceń producenta. 

5.1.1. Przygotowanie podkładu 
a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające 

nań obciąŜenia. 
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

5.1.2. Gruntowanie podkładu 
a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację powinien być zagruntowany roztworem 

asfaltowym lub emulsją asfaltową. 
b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekra-

czać 5%. 
c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym Ŝe druga 

warstwa moŜe być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niŜsza niŜ 5°C. 

5.2. Izolacje termiczne 

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty naleŜy układać na styk bez 
szczelin. 
Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 
Przy układaniu płyt w kilku warstwach kaŜdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków 
winno wynosić minimum 3 cm. 

5.2.3.  Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowywane w czasie 
wznoszenia ścian. NaleŜy wykonać 50 cm wysokości jednej warstwy ściany, zmontować płyty a 
następnie wykonać drugą warstwę ściany. 

5.2.4.  W czasie przerw w pracy wbudowane materiały naleŜy chronić przed zawilgoceniem (przez 
nakrycie folią lub papą). 

6.  Kontrola jako ści 
6.1. Materiały izolacyjne. 

• Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 

• Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
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• Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 
państwowej. 

• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpo-
wiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową - zgodnie z zawartą umową.. 

8.  Odbiór robót 
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykoń-

czeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

8.2. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatno ści 
Płaci się - zgodnie z zawartą umową, która obejmuje: 
– dostarczenie materiałów, 
– przygotowanie i oczyszczenie podłoŜą, 
– zagruntowanie podłoŜa i połoŜenie geowłókniny, 
– wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
– uporządkowanie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy zwi ązane 
PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

 
B.06.  ROBOTY  TERMOMODERNIZACYJNE  

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru ocieplenia ścian zewnętrznych metodą bezspoinową. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznej. 
- Izolacje termiczne. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 

2.  Materiały 
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2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.1.2. Kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną 
odporność w środowisku, w którym zostają uŜyte oraz naleŜytą przyczepność do sklejanych 
materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach 
ITB. 

2.1.3. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 
wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.4. Materiały do izolacji termicznych 

2.4.1. Styropian 
Styropian odmiany G-T. Do ocieplenia ścian zewnętrznych zastosowano płyty styropianowe   o 
gęstości min. 25 kg/m3. 
a) Wymagania 

• płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie 
spienionych, 

• dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 
– dla płyt o grubości poniŜej 30 mm – o głębokości do 4 mm 
– dla płyt o grubości powyŜej 30 mm – o głębokości do 5 mm. 

Łączna powierzchnia wad nie moŜe przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej 
dopuszczalnej wady 10 cm2. 
b) Pakowanie. 

Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5–3,6 m3, przy czym wysokość stosu 
nie powinna być wyŜsza niŜ 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawie-
rająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 

c) Przechowywanie 
Płyty styropianowe naleŜy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od źródeł ognia. 

d) Transport. 

Płyty styropianowe naleŜy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu 
drogowego. 

2.4.2 kleje lub zaprawy klejące do przyklejania (mocowania) izolacji termicznej – wg systemowych 
rozwiązań producenta posiadające aprobatę techniczną zgodną z PN. 

2.4.3. siatkę (lub siatki) do wykonywania warstwy zbrojącej– wg systemowych rozwiązań producenta 
posiadająca aprobatę techniczną zgodną z PN. 

2.4.4. tynk cienkowarstwowy– wg systemowych rozwiązań producenta posiadające aprobatę techniczną 
zgodną z PN. 

2.4.5. środki gruntujące– wg systemowych rozwiązań producenta posiadające aprobatę techniczną 
zgodną z PN. 

2.4.6. farby elewacyjne akrylowe– wg systemowych rozwiązań producenta posiadające aprobatę 
techniczną zgodną z PN. 

3.  Sprzęt 

Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 

Wg dowolnego środka transportowego. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. PodłoŜe - przeznaczone do przyklejania izolacji takie jak: mury z cegieł pełnych muszą być czyste, 
suche i nośne. Zanieczyszczenia oraz wszelkie substancje zmniejszające przyczepność (w tym teŜ 
nasączenia olejem szalunkowym na nowych obiektach), muszą zostać usunięte. PodłoŜa chłonne i 
słabo związane powinny być oczyszczone i zagruntowane środkami głęboko penetrującymi nie 
tworzącymi na powierzchni błony.    

5.2. Ocieplanie ścian  
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  Płyty styropianowe  przykleja się pasami od dołu do góry w przypadku wykonywania prac przy        
pomocy stacjonarnych rusztowań fasadowych lub masztowych pomostów roboczych. 

Dopuszcza się klejenie płyt styropianowych pasami od góry do dołu w przypadku ich przyklejania z 
linowych pomostów ruchomych.  

Klej na płyty izolacyjne naleŜy nanosić w taki sposób aby zapewnić jak największą powierzchnię 
roboczą  dla uŜytego kleju ( po kontrolnym oderwaniu świeŜo przyklejonej  płyty powierzchnia „ 
zabrudzonej klejem ściany ” powinna być zbliŜona do powierzchni rozłoŜonego kleju na płycie. 

W przypadku klejenia ręcznego stosuje się dwa sposoby nanoszenia kleju na płytę : 
• ciągłe nanoszenie masy klejowej na całą powierzchnię płyt  w przypadku klejenia równych 
podłoŜach.  
• metoda „pasmowo – punktowa”( pasmo szer. nie  mniej niŜ 3 cm – zaleca się 5cm,  średnica 
placka ok. 10 cm) z zachowaniem min. 40 % powierzchni sklejenia przy systemach z kołkowaniem 
płyt, lub min. 60% sklejenia przy mocowaniu płyt bez kołkowania.     

5.3. OścieŜa 
Ocieplenie ościeŜy okiennych naleŜy realizować tym samym materiałem izolacyjnym, co elewacje 
(styropian). Izolacja w ościeŜach jest z reguły nie kołkowana. Grubość izolacji winna być nie mniejsza 
niŜ 3 cm.  
Grubość izolacji uzaleŜniona jest od szerokości ościeŜnicy okiennej. Zdarzają się przypadki, w których 
ościeŜnica okienna jest tak obsadzona, Ŝe nie moŜna wykonać ocieplenia ościeŜa o grubości 3 cm, ze 
względu na brak  miejsca.   W takim przypadku naleŜy rozwaŜyć moŜliwość skucia tynku w ościeŜach 
istniejących dla znalezienia miejsca do wykonania ocieplenia. Ocieplenie ościeŜa ma bardzo istotne 
znaczenie dla skutecznej izolacyjności cieplnej całego budynku ( mostek cieplny) .  Brak zgody na 
docieplenie ościeŜa winien być potwierdzony przez inwestora na piśmie. 
Styk wykończonego ościeŜa okiennego z ościeŜnicą okienną powinien być wykonany w sposób 
szczelny i elastyczny. Do uszczelnień tego typu połączeń uŜywane są pianki, taśmy rozpręŜne oraz 
listwy z materiałem rozpręŜnym. Przy wyborze materiału uszczelniającego do tego typu połączeń 
naleŜy brać pod uwagę jego elastyczność w róŜnych warunkach temperaturowych oraz odporność na 
zmienność temperatur.  
W budynkach istniejących okna przewaŜnie cofnięte są w stosunku do powierzchni elewacji i 
wytworzone są naturalne ościeŜa, które w wyniku ocieplania ściany istniejącej podlegają poszerzeniu 
o grubość wykonywanego ocieplenia. 
W naroŜach otworów (okien i drzwi) w warstwie masy szpachlowej naleŜy umieścić pod kątem 45°do 
krawędzi otworu prostokątne paski siatki zbrojącej (zwanej równieŜ diagonalną) o wymiarach 
minimum 25 x 35 cm . Czynność ta zapobiegnie pęknięciom w naroŜnikach powodowanym w tym 
miejscu układem sił występujących na elewacji.  

 
5.4. Kołkowanie  

 
Kołkowanie systemu powinno być realizowane po stwardnieniu kleju mocującego płyty, lecz nie 
wcześniej niŜ przed upływem 24 godzin ( po tym czasie naleŜy „dobić ” kołki uŜyte montaŜowo przy 
docieplaniu wełną mineralną) . Kołkowanie nie moŜe powodować zmniejszenia przyczepności kleju do 
płyt i podłoŜa (w czasie kołkowania płyty są szczególnie naraŜone na poruszenie ze względu na to, Ŝe 
klej w tym czasie nie jest jeszcze dostatecznie stwardniały - proces wiązania kleju kończy się po 24 
dniach ), kołki powinny być tak osadzone aby ich talerzyki nie wystawały ponad warstwę izolacji , nie 
dopuszczalne jest równieŜ aby zbyt mocne ich  dobijanie  powodowało  uszkodzenia izolacji w 
miejscu styku brzegiem talerzyka .  
Ilość, rodzaj i rozmieszczenie łączników mechanicznych zgodnie z projektem kołkowania 
stanowiącym integralną część dokumentacji projektowej. W przypadku występowania róŜnych 
rodzajów podłoŜy moŜe zachodzić konieczność stosowania róŜnych typów, rodzajów, długości lub 
rozmieszczenia kołków w róŜnych strefach ściany.    

 
 
5.5. Wykonywanie warstwy zbrojącej: 
 

Przed wykonaniem tej czynności naleŜy upewnić się Ŝe powierzchnia izolacji podlegająca zbrojeniu 
jest odpowiednio równa . Odchylenia powierzchni od płaszczyzny nie powinny być większe niŜ 3mm i 
w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości łaty kontrolnej o dł. 2m . Odchylenie krawędzi od od 
kierunku pionowego nie powinno być większe niŜ 2 mm na 1 m i nie więcej niŜ 30 mm na całej 
wysokości budynku.  Szczeliny pomiędzy poszczególnymi płytami izolacji nie powinny być  większe 
niŜ ok. 2 mm . Wymagania odnoszące się do równości i pionowości ścian mogą być egzekwowane 
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przez inwestora pod warunkiem przekazania do ocieplenia ścian odpowiadających odpowiedniej 
normie murowej obowiązującej w czasie realizacji inwestycji , w przypadku gdy ściany nie 
odpowiadają kryteriom zawartym w normie, sprawa równości ścian po ociepleniu powinna być 
uzgodniona z inwestorem najpóźniej przed rozpoczęciem klejenia izolacji .   
W przypadku zastrzeŜeń co do nierówności powierzchni lub wielkości szczelin naleŜy je usunąć w 
sposób następujący : 
• nierówności likwidujemy poprzez dodatkowe szlifowanie górek (naleŜy zwracać uwagę Ŝeby nie 
zmniejszyć zbytnio grubości izolacji) 
• wypełnianie dołków w zakresie do ok. 2 mm (w takim przypadku moŜna zastosować miejscowo 
siatkę zbrojącą z lejem) 
• Szczeliny większe niŜ 2 mm likwiduje się przy pomocy pianki poliuretanowej lub poprzez 
wypełnienie rodzimym materiałem izolacyjnym (w kaŜdym przypadku naleŜy wystające elementy 
zeszlifować do równości) – niedopuszczalne jest wypełnianie szczelin większych niŜ 2 mm masą 
klejowo szpachlową . 
Odpowiednio przygotowaną masę szpachlową nanosi się na płyty izolacyjne, dobrze związane z 
podłoŜem (2-3 dni po przyklejeniu), zakołkowane i odpowiednio wyrównane przy pomocy pac ze stali 
nierdzewnej (im szersza tym lepiej – zaleca się ok. 60 cm), na grubość ok. 2 mm ( czynność tę  
moŜna wykonywać przy pomocy pacy zębatej o zębach 8mm), następnie zatapia się w niej 
odpowiednią siatkę zbrojącą z zakładem min. 10 cm ( w miejscu gdzie zachodzą na siebie siatki 
naleŜy zdjąć niewielką ilość kleju w taki sposób aby zachodzące na siebie siatki nie tworzyły 
zgrubienia ) . Po dokładnym zatopieniu siatki na szpachlowaną powierzchnię nanosi się dodatkową 
warstwę masy szpachlowej (mokre na mokre) do uzyskania grubości warstwy zbrojonej ok. 3 mm 
(siatka powinna się znajdować mniej więcej w środku grubości warstwy). Aby uzyskać powierzchnię o 
duŜym stopniu równości  zaleca się dodatkowe szpachlowanie wyrównujące przy uŜyciu pac o szer. 
ok. 60 cm  na całej powierzchni ściany.  Przy zbrojeniu powierzchni ścian z rusztowaniem 
stacjonarnych , kotwionych punktowo do ściany, naleŜy zwracać uwagę, Ŝe podczas układania siatki 
niejednokrotnie występuje konieczność jej przecinania w miejscach kotwienia , w takim przypadku 
naleŜy bezwzględnie w miejscu przecięcia podłoŜyć pasek z siatki uŜywanej do zbrojenia w taki 
sposób aby zapewnić w kaŜdym miejscu przecięcia zakład ok. 10 cm ( w miejscu gdzie występują 
dwie siatki naleŜy ściągnąć część kleju w sposób wcześniej opisany).  Pozostawienie nie 
zabezpieczonego dodatkową siatką przecięcia siatki będzie skutkowało pojawieniem się w krótkim 
czasie od zakończenia prac „rysy” będącej powaŜnym uszkodzeniem elewacji.  
Niedopuszczalne jest układanie siatki na izolacji bez wcześniejszego przesmarowania powierzchni 
masą klejowo szpachlową . 
Uszczelnienia styków izolacji termicznej do elementów wykonanych z materiałów o innej 
rozszerzalności (np. stolarka otworowa, ślusarka, obróbki blacharskie, podokienniki itp.) wykonać z 
uŜyciem przeznaczonych do tego celu kitów, taśm lub profili uszczelniających w sposób podany w 
projekcie lub zestawieniach rozwiązań szczegółów podanych przez producenta systemu. 
Nakładanie tynku naleŜy wykonywać przy pomocy nierdzewnych kielni i pac murarskich. 
W celu uzyskania poŜądanego efektu, w zaleŜności od wielkości ściany, na której będzie układany 
tynk naleŜy zapewnić odpowiednią ilość przeszkolonych ludzi do układania tynku. Zarobiony z wodą 
materiał najpierw nanosi się stalowymi pacami na ścianę, na grubość nieco większą od grubości 
ziarna, następnie ściąga się tą samą pacą ustawioną do ściany pod kątem ok. 30  nadmiar materiału 
(zebrany materiał moŜna wrzucać do pojemnika z zaprawą). Po zebraniu nadmiaru materiału 
wykonujemy tak zwane ściągnięcie materiału na grubość ziarna na obrabianej powierzchni (materiał 
pozostający na pacy ze względu na małą zawartość ziarna nie powinien wracać do wiadra z tynkiem). 
Po tej czynności naleŜy przystąpić do „wyciągnięcia struktury baranka” poprzez dokładne zatarcie na 
okrągło pacą plastikową (wszyscy pracownicy uŜywają takich samych narzędzi i trą w tym samym 
kierunku).  

      Przy układaniu tynku naleŜy przestrzegać zasady układania mokre na mokre, tzn. tak kierować 
robotami aby nie dopuścić do powstania widocznych styków na podestach rusztowań oraz pomiędzy 
poszczególnymi pracownikami obrabiającymi tą samą powierzchnię ściany. NaleŜy przestrzegać 
bezwzględnie zasady, Ŝe jedna płaszczyzna musi być zakończona w jednym cyklu technologicznym 
lub w miejscu przewidzianym przez nadzorującego roboty (dylatacja, bonia, zmiana koloru). 

Gładkie wykończenie powierzchni na systemach ocieplających jest niedopuszczalne ze względu na  
pracę termiczną . Tynki cienkowarstwowe gładkie posiadające uziarnienie poniŜej 1,5 mm ,  stanowią 
zbyt cienką warstwę do występowania jako samodzielna warstwa na duŜych powierzchniach.  Gładkie 
wykończenie powierzchni (o uziarnieniu ok. 1 mm) moŜna stosować jako uzupełniające na małych 
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powierzchniach mogących przenieść napręŜenia termiczne bez szkody dla elewacji ( na przykład 
wnętrza ekranów balkonowych lub ościeŜa i obwódki wokół nich).  
Malowanie elewacji naleŜy wykonywać na tynkach wyschniętych .  
Do malowania systemowych tynków akrylowych naleŜy uŜywać  farb akrylowych fasadowych 
dopuszczony przez producenta lub kompletatora zestawu wyrobów.  W wyniku malowania tynku farbą 
zmniejsza się znacząco chłonność wilgoci przez tynk oraz znacznie zmniejsza się zdolność tynków do 
zabrudzeń . Podczas malowania w sposób analogiczny do układania tynku naleŜy zabezpieczyć 
odpowiednią ilość przeszkolonych pracowników i  zwrócić szczególną uwagę na to aby malowanie 
odbywało się w jednym cyklu na całej powierzchni ściany. 

6.  Kontrola jako ści 

Przed przystąpieniem do prac ociepleniowych naleŜy przeprowadzić kontrolę przygotowania do prac 
wykonawczych. 
 Kontrola ta powinna polegać na : 
1. sprawdzeniu wymaganych uprawnień ekipy wykonawczej ( np.: do pracy na wysokościach, do 
wykonania robót ociepleniowych) 
2. sprawdzeniu  kompletności zestawu narzędzi i maszyn słuŜących do prac wykonawczych. 
3. sprawdzeniu waŜności odbioru rusztowań roboczych  
4. sprawdzeniu wyposaŜenia ekipy w wymagane środki BHP 
Kontrola wykonania poszczególnych elementów systemu jak i całego systemu naleŜy do wykonawcy. 
 Kontrola wykonania poszczególnych elementów systemu ocieplania ścian powinna obejmować : 
1. kontrolę podłoŜa 
2. kontrolę dostarczonych na budowę zestawów wyrobów oraz wyrobów budowlanych 
3. kontrolę międzyoperacyjną 
4. kontrolę końcową 
Kontrola podłoŜa polega na  sprawdzeniu : wyglądu powierzchni podłoŜa na którym montowany 
będzie system ociepleniowy, równości powierzchni oraz wykonania ewentualnych prac naprawczych  
Kontrola dostarczonych na budowę zestawów wyrobów oraz wyrobów budowlanych. Kontrola ta 
polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu i 
stosowania z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegać prawidłowość oznakowania 
poszczególnych elementów zestawu wyrobów (oznakowanie znakiem B lub CE). 
Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów, naleŜy dokonać sprawdzenia zgodności 
asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej.  
Kontrola międzyoperacyjna powinna obejmować prawidłowość wykonania:   
6. przyklejenia płyt izolacyjnych i ich mocowania   
7. rozmieszczenia i zamocowania kołków dodatkowo mocujących izolację do ściany 
8. obróbek blacharskich 
9. zamocowania profili  
10. warstwy zbrojonej 
11. wyprawy tynkarskiej 
12. malowania 
Kontrola przyklejania płyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu : prawidłowości rozłoŜenia kleju na 
płytach i jego „trzymania”( przy odrywaniu po stwardnieniu kleju  zawsze powinno nastąpić rozerwanie 
w styropianie) równości powierzchni, układu i szerokości spoin, liczby i rozmieszczenia łączników 
mechanicznych. 
Kontrola wykonania obróbek blacharskich polega na : sprawdzeniu zamocowania, spadków i 
zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wpływem dalszych procesów (foliowanie) 
Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na : sprawdzeniu prawidłowości zatopienia siatki 
zbrojącej w masie klejącej , wielkości zakładów siatki zbrojącej, grubości warstwy zbrojonej, równości, 
przestrzegania czasu i warunków twardnienia warstwy zbrojonej przed przystąpieniem do dalszych 
prac. 
Kontroli podlega równieŜ  prawidłowość wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (naroŜy 
zewnętrznych, ościeŜy i naroŜy otworów, dylatacji, podokienników, kapinosów itp.). Sprawdzenie 
równości warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.    
Kontrola wykonania warstwy tynkarskiej polega na : sprawdzeniu równości i nadania właściwej 
zgodnej z projektem struktury. Odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niŜ 3 
mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej  długości łaty kontrolnej (łata długości 2,0 m). Odchylenia 
krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niŜ 2 mm na 1 m i nie więcej niŜ 30 mm na 
całej wysokości budynku. Dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niŜ 30 mm na całej 
wysokości budynku.  
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Kontrola malowania polega na : sprawdzeniu jednolitości faktury i barwy, braku miejscowych 
wypukłości i wklęsłości, oraz widocznych napraw i zaprawek. 
   

7. ODBIÓR  ROBÓT 
Z uwagi na zanikający charakter poszczególnych elementów (warstw) systemu, wskazany jest 
częściowy odbiór wykonywany przez nadzór inwestorski.  
KaŜdy częściowy odbiór zanikających warstw systemu winien być potwierdzony w dzienniku budowy. 
Stosowanie odbiorów częściowych ułatwia ocenę prawidłowości wykonania  poszczególnych warstw 
systemu, oraz podnosi jakość odbioru ostatecznego. 
Odbiory częściowe powinny dotyczyć prawidłowości wykonania: 
1. prac naprawczych podłoŜa 
2. przyklejenia warstwy izolacyjnej i zakołkowania 
3. obróbek blacharskich 
4. warstwy zbrojonej 
5. wyprawy tynkarskiej 
Prawidłowość wykonania następuje po stwierdzeniu zgodności wykonania z parametrami opisanymi w 
dokumentacji technicznej, jeŜeli inwestycja realizowana jest w trybie zamówienia własnego, lub 
parametrami opisanymi w dokumentacji technicznej i specyfikacji warunków wykonania i odbioru) w 
trybie zamówienia publicznego. 
W przypadku nieuwzględnienia w dokumentacji lub w SIWZ, technologicznych szczegółów 
wykonania, moŜna uznać, Ŝe warunki wykonania i odbioru robót powinny być zgodne z niniejszymi 
wytycznymi.  
Ostateczny odbiór robót ociepleniowych następuje po zgłoszeniu przez wykonawcę zakończenia 
wszystkich prac zrealizowanych zgodnie z umową.  
Odbiór ten następuje po stwierdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną, SIWZ 
warunkami wykonania i odbioru, a takŜe dokumentacją powykonawczą na podstawie oceny 
ostatecznej oraz protokołów odbiorów częściowych.   
Jednym z mierników prawidłowości wykonania systemu ociepleniowego, jest kontrola ilości zuŜycia 
poszczególnych materiałów, ze szczególnym uwzględnieniem zuŜycia klejów i wypraw tynkarskich. 
Kontrola ta moŜliwa jest poprzez porównanie prawidłowo wykonanego  zestawienia materiałów z 
fakturami kompletatora. ZuŜycia przyjęte w zestawieniu materiałów winny uwzględniać planowane 
rzeczywiste zuŜycia materiałów na danym obiekcie, instrukcje producenta oraz wymagania warunków 
technicznych. 

9.  Podstawa płatno ści 

Płaci się - zgodnie z zawartą umową, która obejmuje: 
– dostarczenie materiałów, 
– przygotowanie i oczyszczenie podłoŜą, 
– zagruntowanie podłoŜa, 
– wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
– uporządkowanie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy zwi ązane 

PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  

Płyty styropianowe. 
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B.07.  ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie zagospodarowania terenu i małej architektury. 
- rozebranie istniejącej opaski wokół budynku 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 

2. Materiały 

2.1. Prefabrykaty 
• kostka betonowa gr. 6 cm w kolorze szarym, 

3.  Sprzęt 

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą mogą być wykonywane ręcznie lub 
mechanicznie przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.Transport 
Materiały na budowę powinny być przewoŜone odpowiednimi środkami transportu, Ŝeby uniknąć 
trwałych odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie (dotyczy betonów) oraz zgodnie z 
przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Roboty przygotowawcze 
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu naleŜy wykonać po zakończeniu robót  budowlanych. 

5.2. Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą 

5.2.1. Zagospodarowanie terenu. 
5.2.1.1. Chodniki 

Bezpośrednio przed ułoŜeniem nawierzchni wykonać 15 cm podsypkę z piasku grubo-
ziarnistego z rozścieleniem, zagęszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupełnieniem 
w czasie ubijania oraz wyrównaniem szablonem powierzchni do wymaganego profilu. 
Nawierzchnię wykonać z kostki betonowej w kolorze szarym dla oznaczenia podziałów. 
Kostkę betonową układać z przycięciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym 
nawierzchni, sprawdzeniem spadków i równości nawierzchni oraz wypełnieniem spoin 
przez zamulenie piaskiem. 

6.  Kontrola jako ści 

6.1. Roboty ziemne  
6.2. Nawierzchnia z kostki betonowej 

Sprawdzeniu podlega: 
– przygotowanie podłoŜa 
– materiał uŜyty na podkład 
– grubość i równomierność warstw podkładu 
– sposób i jakość zagęszczenia 
– jakość dostarczonych prefabrykatów 
– prawidłowość ułoŜenia i zamulenia piaskiem. 
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7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
- Chodniki i place – zgodnie z zawartą umową.. 

8.  Odbiór robót 
Roboty podlegają zasadom odbioru końcowemu. 

9.  Podstawa płatno ści 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem zagospodarowania terenu. 

10.  Przepisy zwi ązane. 

PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenia czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-90/B-30000 Cement portlandzki. 
PN-88/B-32250  Woda do betonu i zapraw. 
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze. 
 
 

B 08  Instalacja odgromowa 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z instalacją odgromową. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji elektrycznych w budynku. 

Zakres robót obejmuje: 

a) instalację piorunochronną 

b) demontaŜ instalacji odgromowej 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach i prze-
pisach, których zestawienie podano w p-kcie 10 SST. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową. 

Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania 
instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania 
instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niŜ wymienione w projekcie dopuszczalne jest 
jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych 
w obowiązującym trybie z InŜynierem. 

2. Materiały 

2.1.  Drut stalowy ocynkowany  o średnicy 8 mm. 
2.2.  Złącza kontrolne instalacji piorunochronnej 

(1) Odbiór materiałów na budowie  
• Materiały takie jak przewody naleŜy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, 

kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego.  
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• Dostarczone na miejsce budowy materiały naleŜy sprawdzić pod względem kompletności 

i zgodności z danymi wytwórcy.  

• W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na 

jakość wykonania robót, materiały naleŜy przed ich wbudowaniem poddać badaniom 

określonym przez dozór techniczny robót.  

(2) Składowanie materiałów na budowie 
• Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, 

w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości 

technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. NaleŜy 

zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania 

w zakresie bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego.  

3. Sprzęt 
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się uŜycie następującego sprzętu: 
– samochód dostawczy do 0,9 t, 

– spawarka transformatorowa do 500 A. 

4. Transport 
Materiały na budowę powinny być przywoŜone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone 
w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 
5.2. Trasowanie 

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, 
powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest 
aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

5.3. MontaŜ konstrukcji wsporczych oraz uchwytów  
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułoŜenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu 
na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoŜa w sposób trwały, uwzględniający warunki 
lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 

5.4.  MontaŜ sztucznych zwodów piorunowych na budynku 
a) Zwody poziome  

Sztuczne zwody piorunochronne naleŜy instalować na stałe przy uŜyciu odpowiednich 
wsporników. Wymiary poprzeczne powinny być zgodne z normą. Zwody poziome naleŜy 
instalować co najmniej 2 cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i trudno 
zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach łatwo zapalnych. 

b) Przewody odprowadzające  

Przewody odprowadzające powinny być układane na zewnętrznych ścianach budynku na 
wspornikach i uchwytach. Odległość od ścian budynku powinna być taka sama jak przy 
zwodach poziomych. 
Przewody odprowadzające powinny być prowadzone po najkrótszej trasie pomiędzy zwodem, 
a przewodem uziemiającym. Połączenia przewodów odprowadzających z uziomami 
sztucznymi naleŜy wykonać przy pomocy złączy probierczych. 

5.12. Próby montaŜowe 
Po zakończeniu robót naleŜy przeprowadzić próby montaŜowe obejmujące badania i pomiary. Zakres 
prób montaŜowych naleŜy uzgodnić z inwestorem.  

5.13. DemontaŜ instalacji elektrycznych 
W budynkach lub pomieszczeniach adaptowanych dla nowych potrzeb naleŜy wykonać demontaŜ 
instalacji  odgromowej. 
Po zdemontowanych instalacjach i osprzęcie naleŜy odtworzyć ubytki tynków. 

6. Kontrola jako ści robót 
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(1)   Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami i przepisów. 
(2)   Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać: 

– zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 

– wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.  

7. Obmiar robót 
Obmiar robót obejmuje całość instalacji . 
Jednostką obmiarową jest komplet robót. 

8. Odbiór robót 
8.1. Odbiory ostateczne. 

9. Podstawa płatno ści 
Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontaŜowych. 

10. Przepisy zwi ązane 
[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 

stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. 
[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 

stałe. Przewody jednoŜyłowe o izolacji polwinitowej. 
[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw 

termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV. 
[4] PN-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. 

Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. 
[5] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
[6] Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r. 
  

  
Załącznik nr 4 B do siwz PN/10/V/2010 

OPIS  TECHNICZNY 

 

do projektu termo modernizacji budynku szpitala 

wraz z kolorystyk ą 

1. Podstawa opracowania. 

1.1. Zlecenie opracowania. 

1.2. Audyt energetyczny budynku szpitala. 

1.3. Inwentaryzacja elewacji. 

1.4. Uzgodnienia z Inwestorem. 

1.5. Normy branŜowe. 

2. Lokalizacja. 

Budynek Szpitala Powiatowego w Głubczycach połoŜony jest przy ul. Skłodowskiej 26  w Głubczycach, 

działka nr 1288/2. Wjazd na działkę z ul. Skłodowskiej oraz Bończyka.  

3. Opis zagospodarowania terenu.  

Działka nr 1288/2 przy ul. Skłodowskiej w Głubczycach zabudowana jest budynkami Szpitala Powiatowego 

w Głubczycach oraz budynkami technicznymi. Na działce znajdują się drogi wewnętrzne oraz parkingi.  

4. Opis stanu istniej ącego.  

Budynek w kształcie litery „L” składający się z dwóch segmentów. Segment „A” stanowi skrzydło 

południowe  i pochodzi z końca XIX wieku. Budynek pięciokondygnacyjny konstrukcji tradycyjnej. Ściany 

konstrukcyjne z cegły pełnej w układzie podłuŜnym, stropy Ŝelbetowe monolityczne, strop poddasza 

drewniany. Klatki schodowe w części wschodniej i zachodniej budynku, schody Ŝelbetowy monolityczne 
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konstrukcji płytowej. Budynek przykryty dachem drewnianym kopertowym konstrukcji płatwiowo-

krokwiowej pokryty dachówką karpiówka. W połaci dachu lukarny. Stolarka okienna drewniana częściowo 

wymieniona na okna z profili pcw. 

Segment „B” dobudowany został w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. budynek 

czterokondygnacyjny konstrukcji Ŝelbetowej szkieletowej monolitycznej. Stropy ceramiczne Ackermana w 

układzie poprzecznym. Budynek posadowiony na Ŝelbetowych ławach i stopach fundamentowych. Ściany 

budynku z cegły ceramicznej oraz bloczków gazobetonowych. Budynek przykryty stropodachem płaskim 

pokryty papą bitumiczną. Stolarka okienna oraz drzwiowa zewnętrzna w przewaŜającej części z profili 

aluminiowych, częściowo drewniana. 

Podstawowe parametry techniczne budynku : 

 

powierzchnia zabudowy 2650,00 m2 

powierzchnia uŜytkowa 7499,00 m2  

kubatura 

wys. bud. głównego 

wys. bud. diagnostycznego 

40872,00 

20,80 

15,90 

m3 

m 

m 

 

 

5. Zamierzenia projektowe. 

Projektuje się wykonanie termo modernizacji ścian zewnętrznych segmentu „A” i „B” budynku szpitala 

celem ograniczenia strat ciepła. Inwestycja obejmuje równieŜ wymianę stolarki okiennej drewnianej w obu 

segmentach na okna z profili pcw. Zastosowane materiały w oparciu o audyt energetyczny według pkt 7.  

Kolejność wykonania robót: 

a) wymiana stolarki okiennej 

b) ocieplenie ścian zewnętrznych z tynkiem mineralnym 

c) ocieplenie stropu poddasz nieuŜytkowego budynku głównego 

d) ocieplenie stropodachu wentylowanego budynku diagnostycznego oraz wymiana pokrycia z papy 

e) ocieplenie dachu nad wejściem budynku diagnostycznego 

f) ocieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie 

g) ocieplenie ścian i stropu poddasza (mansardy) budynku głównego 

 
6. Obszar oddziaływania inwestycji. 

Obszar oddziaływania inwestycji obejmuje działki sąsiednie o numerach ewidencyjnych 296/8,  294/14, 

294/20  oraz 295. 

Parametry techniczne obiektu : 

- kategoria obiektu XI 

- współczynnik kategorii obiektu  k=6,0 
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- współczynnik wielkości obiektu  w=2,5        

 

7. Opis robót. 

7.1. Wymiana stolarki okiennej.  

- wymiana istniejących okien na okna o podwyŜszonej szczelności o współczynniku                         

Umax=1,5 W/m2*K, powierzchnia okien 814,1 m2 

- wymiana istniejących drzwi na drzwi o podwyŜszonej szczelności o współczynniku                 Umax=2,6 

W/m2*K 

7.2. Ocieplenie ścian zewn ętrznych. 

- ocieplenie ścian zewnętrznych metodą bezspoinową, materiał izolacyjny-styropian o obniŜonym 

współczynniku przewodzenia ciepła ułoŜony szczelni, współczynnik przewodzenia ciepła            λ<0,035 

W/m*K   

-  SZ 64, min. grubość izolacji 13 cm, pow. ocieplenia 126,4 m2 (parter budynku głównego) 

-  SZ 38, min. grubość izolacji 13 cm, pow. ocieplenia 15,0 m2 (parter budynku diagnostycznego),  

   powierzchnia do ocieplenia liczona bez powierzchni ewentualnej stolarki otworowej 

7.3. Ocieplenie stropu poddasza nieu Ŝytkowego budynku głównego. 

- ułoŜenie na powierzchni stropu warstwy materiału izolacyjnego (np. wełny mineralnej)                        o 

współczynniku przewodzenia λ<0,052 W/m*K – minimalna grubość izolacji 17 cm, przykrycie całości 

włókniną chroniącą izolację przed zabrudzeniem oraz wykonanie pomostów  komunikacyjnych 

7.4. Ocieplenie stropodachu wentylowanego budynku d iagnostycznego oraz wymiana pokrycia 

dach z papy.  

- ułoŜenie na wierzchu konstrukcji w przestrzeni pustki powietrznej np. metodą wdmuchiwania dodatkowej 

warstwy materiału izolacyjnego (wełny mineralnej granulowanej) o współczynniku przewodzenia λ< 0,06 

W/m*K. Minimalna grubość izolacji 20 cm, powierzchnia ocieplenia            570,0 m2 

- wymiana pokrycia dachu z papy z zastosowaniem papy termozgrzewalnej zbrojonej, powierzchnia do 

wymiany 608,40 m2 

7.5. Ocieplenie dachu nad wej ściem budynku diagnostycznego.  

- ułoŜenia na powierzchni stropu warstwy materiały izolacyjnego (styropapa, wełna mineralna) o 

współczynniku przewodzenia  ciepła λ<0,040 W/m*K. Minimalna grubość izolacji 15 cm, pokrycie całości 

warstwą wierzchnią (papa termozgrzewalna) wraz z obróbkami blacharski. Powierzchnia do ocieplenia 

30,0 m2 

7.6. Ocieplenie ścian zewn ętrznych przy gruncie. 

- ocieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie, wykonanie izolacji obwodowej ścian. Materiał izolacyjny-

polistyren ekstrudowny ułoŜony szczelnie o współczynniku przewodzenia ciepła   λ<0,035 W/m*K 

- SZ 64, minimalna grubość izolacji 13 cm, pow. do ocieplenia 126,7 m2 (parter budynku głównego) 

- SZ 38, minimalna grubość izolacji 13 cm, pow. do ocieplenia 15,0 m2 (parter budynku diagnostycznego) 

7.7. Ocieplenie ścian i stropu poddasza (mansardy) budynku głównego.  

- przytwierdzenie od środka lub po zdjęciu dachówki warstwy materiału izolacyjnego (np. wełny mineralnej) 

o współczynniku przewodzenia ciepła λ<0,045 W/m*K, ułoŜenie paroizolacji oraz płyt osłonowych, 

minimalna grubość termoizolacji 16 cm. Powierzchnia do ocieplenia 344,8 m2. 
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- remont poszycia dachowego nad modernizowaną częścią poddasza.  

  

8. Opis przyj ętych rozwi ązań 

8.1. Wymiana stolarki okiennej. 

Okna oraz drzwi zewnętrzne po dokładnym ustawieniu naleŜy mocować śrubami do murów lub kołkami 

rozporowymi. Po dokładnym ustawieniu przestrzeń pomiędzy osadzanym elementem a murem naleŜy 

wypełnić pianką uszczelniającą.    

8.2. Ocieplenie ścian zewn ętrznych 

W projekcie przewiduje się, zgodnie z audytem energetycznym, ocieplenie ścian zewnętrznych 

styropianem samogasnącym FS15 oraz wykonanie wyprawy elewacyjnej mineralnej na siatce polimerowej. 

Wnęki okienne naleŜy ocieplić styropianem FS15 o grubości 2cm.  

Rodzaj tynku mineralnego – np. „ATLAS” lub równowaŜny o tych samych lub lepszych parametrach. 

Struktura baranek, ziarno 2-3mm. Farby akrylowe uŜyte zgodnie z paletą barw. 

Zezwala się na zmianę odcieni i natęŜenia uŜytych barw. 

Uzyskany w wyniku ocieplenia współczynnik przenikania ciepła wynosić będzie k<0.3
km

W
2

. Wszystkie 

naroŜniki naleŜy zabezpieczyć listwą kątową aluminiową. Dodatkowo płyty styropianowe naleŜy mocować 

kołkami w ilości 3 szt./m2. 

Ocieplenie wiązać się będzie z wymianą parapetów zewnętrznych. NaleŜy zastosować parapety wykonane 

z blachy stalowej ocynkowanej malowane proszkowo w kolorze brązowym. 

Zaznacza się, Ŝe uŜyty system ocieplenia musi posiadać waŜną aprobatę techniczną. 

8.3. Ocieplenie stropu poddasza nieu Ŝytkowego budynku głównego. 

Na istniejącej podłodze poddasza z desek naleŜy ułoŜyć szczelnie płyty z wełny mineralnej oraz całość 

przykryć włókniną chroniącą wełnę przed zanieczyszczeniem. W celu umoŜliwienia poruszania się po 

poddaszu osób (remonty, przeglądy kominiarski) naleŜy wykonać pomosty komunikacyjne z bali 

drewnianych impregnowanych. 

8.4. Ocieplenie stropodachu wentylowanego budynku d iagnostycznego oraz wymiana pokrycia 

papowego.  

Ocieplenie naleŜy wykonać wełną mineralną luzem metodą wdmuchiwania. NaleŜy jednocześnie wymienić 

pokrycie dachu w celu zabezpieczenia przed ewentualnymi przeciekami istniejącego pokrycia podczas 

opadów atmosferycznych. NaleŜy równieŜ dokonać koniecznej wymiany obróbek blacharskich. 

8.5. Ocieplenie dachu nad wej ściem budynku diagnostycznego.  

Na istniejącej powierzchni dachu naleŜy ułoŜyć warstwę izolacyjną trwale mocując ją do istniejącego 

podłoŜa. Jako warstwę izolacyjną moŜna zastosować styropapę lub wełnę mineralną. Całość pokryć papą 

termozgrzewalną z montaŜem niezbędnych obróbek.  

8.6. Ocieplenie ścian zewn ętrznych przy gruncie. 

NaleŜy obkopać budynek w koło do poziomu –1,0m i sprawdzić stan istniejących tynków ścian. 

Ewentualne ubytki naleŜy ubytki tynków naleŜy uzupełnić, odczekać do wyschnięcia i zagruntować emulsją 

bitumiczną. NaleŜy wykonać izolację pionową z polistyrenu ekstrudowanego, ułoŜyć siatkę oraz warstwę 

tynku. Po wyschnięciu zabezpieczyć przeciwwilgociowo emulsjami bitumicznymi. 
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8.7. Ocieplenie ścian i stropu poddasza (mansardy) budynku głównego.  

Przy ociepleniu mansard naleŜy rozebrać dachówkę do niezbędnej wysokości połaci. Warstwy ocieplenia 

naleŜy zabezpieczyć przed wilgocią folią budowlaną, dodatkowo na ścianach naleŜy załoŜyć płyty 

osłonowe.     

8.8. Wymiana pokrycia dachu budynku głównego. 

DemontaŜ istniejącego pokrycia oraz ołacenia dachu. UłoŜenie folii paroprzepuszczalnej, nabicie kontrłaty 

oraz ołacenie połaci dachu, pokrycie połaci dachu dachówką karpiówką w koronkę.  

 
Charakterystyka energetyczna budynku 

 

1. Elementy konstrukcyjne i ochrona cieplna. 

Aktualny stan techniczny elementów konstrukcyjnych określa się jako dobry. Występujące usterki to mostki 

termiczne na połączeniach, drobne uszkodzenia elewacji oraz zawilgocenie części ścian. Stolarka okienna 

i drzwiowa budynku głównego drewniana w złym stanie technicznym, okienna częściowo wymieniona na 

okna z profili pcw. W budynku diagnostycznym okna i drzwi z profili aluminiowych. 

2. Instalacja wewn ętrzna centralnego ogrzewania.  

Stan techniczny instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania ocenia się jako zły groŜący awariami a 

istniejące rozwiązania techniczne w zakresie systemu grzewczego nie zapewniają warunków do 

racjonalnego gospodarowania energią cieplną. Grzejniki Ŝeliwne starego typu bez zaworów 

termostatycznych. Brak izolacji termicznej przewodów w poziomach piwnic. DuŜe ubytki wody ze względu 

na nieszczelność instalacji. 

Wskazane jest jak najszybsze przeprowadzenie modernizacji całego systemu grzewczego. 

3. System grzewczy. 

Zaopatrzenie w energię grzewczą oraz c.w.u. z kotłowni gazowej usytuowanej w budynku byłego składu 

opału. Zastosowano  dwa kotły gazowo-olejowe firmy „Wolf” o mocy 378 kW kaŜdy. Ciepła woda uŜytkowa 

pozyskiwana jest z wymienników ciepła zasilanych piecami j.w.  

Modernizacji wymaga instalacja wewnętrzna wody zarówno zimnej jak i ciepłej.  

4. System wentylacji. 

Wentylacja pomieszczeń grawitacyjna. Większość pomieszczeń budynku głównego pozbawiona jest 

wentylacji. Nawiew świeŜego powietrza przez nieszczelną stolarkę drewnianą. W części pomieszczeń 

wymagających większej wymiany powietrza wentylacja grawitacyjna wspomagana jest wentylacją 

mechaniczną.  

W pomieszczeniach z nieszczelną stolarką obserwuje się nadmierny napływ powietrza z zewnątrz w 

związku z nieszczelnością okien.  

 

9.1.Obliczenie współczynnika przenikania ciepła  

Obliczenia wykonano zgodnie z normą PN-EN ISO 6946:1999 

 

Całkowity opór cieplny komponentu budowlanego składającego się z warstw termicznie jednorodnych 

prostopadłych do kierunku przepływu ciepła, wyraŜony jest wzorem: 
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SenSiT RRRRRR +++++= ...21  

gdzie: 

−SiR
Opór przejmowania ciepła na wewnętrznej powierzchni, 

−nRRR ,, 21 obliczeniowe opory cieplne kaŜdej warstwy, 

−SeR
opór przejmowania ciepła na zewnętrznej powierzchni. 

Według tablicy 1 normy EN ISO 6946:1996 wartość 
13,0=SiR

 i 
04,0=SeR

dla poziomego kierunku 

strumienia cieplnego. 

Obliczeniowe opory cieplne dla poszczególnych warstw obliczone są ze wzoru: 

λ
d

R =  

gdzie: 

−d grubość warstwy materiału w komponencie, 

−λ  obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła materiału. 

 

Współczynnik przenikania ciepła wyraŜony jest wzorem:  

tR
U

1=  

Wartości U przyjęto z audytu energetycznego. 

9.2.Obliczenie koniecznej warstwy ocieplenia.  

Zgodnie z PN-EN ISO 6946:1999 współczynnik przenikania ciepła U jest sumą współczynnika przenikania 

ciepła istniejącej przegrody i oraz ocieplenia. 

MoŜemy powiedzieć, Ŝe współczynnik przenikania ciepła jest równy: 

limUUUU dS ≤+=
 

gdzie: 

−SU
współczynnik przenikania ciepła ściany nie ocieplonej,  przyjęty z audytu 

−dU
 współczynnik przenikania ciepła warstwy ocieplenia, 

−limU  graniczny współczynnik przenikania ciepła. 

Współczynnik przewodzenia ciepła dla styropianu wynosi 04.0=λ Km

W

⋅  

9.2.1. Grubość warstwy ocieplenia dla przegrody 38 cm 

Przyjęto, Ŝe wartość U nie moŜe przekroczyć 0,30
Km

W

⋅2
 

Szukaną jest grubość warstwy ocieplenia, więc: 

3,0
1

lim =≤
+

U
RR ds Km

W

⋅  
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lim

11

RRR ds

≤
+  

Sd RRR −≥ lim  

SRR
d −≥ limλ  

λ⋅−≥ )( lim SRRd
 

04,0)909,0
3,0

1
( ⋅−≥d

 

md 0969,0≥  

Przyjęto grubość ocieplenia d = 11 cm 

 

9.3.Sprawdzenie warunku unikni ęcia kondensacji pary wodnej. 

9.3.1.Ściana grubo ści 38 cm 

W celu sprawdzenia warunku uniknięcia kondensacji powierzchniowej, temperaturę wewnętrznej 

powierzchni przegrody bez mostków cieplnych liniowych obliczamy ze wzoru: 

ieicii RttUt ⋅−⋅−= )(υ  

gdzie: 

Cti °+= 20 - temperatura obliczeniowa powietrza wewnętrznego, 

Cte °−= 22 - temperatura obliczeniowa powietrza zewnętrznego, 

−cU współczynnik przenikania ciepła przegrody, 

278,0

04,0

1,0
10,1

1 =
+

=cU
Km

W

⋅
 

167,0=iR - opór przejmowania ciepła na wewnętrznej stronie przegrody, 

 

stąd: 

Ci °=⋅+⋅−= 05,18167,0)2220(278,020υ  

hPapCt n
NAtablica

i 32,2120 3._ = →°+=  

 

Ciśnienie cząstkowe pary wodnej w pomieszczeniu wynosi: 

100
nii

i

p
p

⋅= ϕ
 

gdzie: 

%55=iϕ - obliczeniowa wilgotność względna powietrza wg tablicy NA.2 

stąd: 
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hPapi 70,11
100

32,21%55 =⋅=  

na podstawie tablicy NA.3 temperatura wykroplenia dla w/w warunków wynosi CtS °= 75.13 . 

PoniewaŜ temperatura punktu rosy CCt iS °=≤°= 05,1875.13 υ  wykroplenie po wewnętrznej stronie 

przegrody nie wystąpi. 

 

10.Proponowane materiały.  

10.1. Ocieplenie ścian 

System ocieple ń - ispotherm WDV C  

System kombinowany z tynkiem mineralnym: 

- zbrojenie cienko- i grubowarstwowe, 

- materiały budowlane klasy B1 - trudno palne, 

- łatwa i ekonomiczna obróbka, 

- róŜnorodne sposoby wykończenia elewacji, 

- stosowane na wszystkie podłoŜa w zaleŜności od 

mocowania 

 

Nadzór Budowlany i Usługi Projektowe 
mgr in Ŝ. Lesław Kowalczyk, ul. Skłodowskiej 23 48-100 

Głubczyce 
            -------------------------------------------------------------------------------------  
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METRYKA PROJEKTU 
 

 
  
Temat opracowania                       Termo modernizacja   

 

Obiekt  Budynek szpitala 
 
 

Adres, nr działki                           ul. Skłodowskiej 23 48-100 Głubczyce 
działka nr 1288/2 
 

Inwestor, adres                               Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Głubczycach 
ul. Skłodowskiej 26, 48-100 Głubczyce 
 

 
                                                        
 
Opracował  
 
 
mgr inŜ. Lesław Kowalczyk 

Pieczątka  Podpis  

Autor  
 
 
mgr inŜ. arch. Piotr Bykowski 

Pieczątka Podpis 

                                              
             
 
           Data : czerwiec 2008 
 
           Zawarto ść opracowania: 

1. Opis techniczny. 
           2.   Informacja bioz. 

3. Plan sytuacyjny z opisem. 
4. Wypis z planu zagospodarowania miasta Głubczyce. 
5. Dokumenty formalno-prawne. 
6. Rysunki budowlane. 

 

 

 

 

 

 

Głubczyce, 2010-01-10 
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OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTA 

 
 

 

Podstawa prawna : art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity 

                                 Dziennik Ustaw nr 156 z 2006 r. poz. 1118} 

         

 

 

Niniejszym oświadczam, Ŝe projekt budowlany termo modernizacji budynku Szpitala 

Powiatowego w  Głubczycach  przy ul. Skłodowskiej 26, działka nr 1288/2 wykonany został 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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Informacja dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 
 
 

 
Temat opracowania     Termo modernizacja 

      

Inwestor, adres  
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Głubczycach 
ul. Skłodowskiej 26, 48-100 Głubczyce  

 
Adres inwestycji  

ul. Skłodowskiej 26, 48-100 Głubczyce 
dz. nr 1288/2 
 

Autor opracowania mgr inŜ. Lesław Kowalczyk, upr. bud. nr 229/84/Op 
 
 
I. Część opisowa. 

1. Zakres robót. 

Zakres robot obejmuje termo modernizacją ścian zewnętrznych oraz wymianę stolarki okiennej budynku 

Szpitala Powiatowego w Głubczycach przy ul. Skłodowskiej 26. 

 

2. Wykaz obiektów. 

Na działce nr 1288/2 przy ul. Skłodowskiej 26 w Głubczycach znajdują się  obiekty Szpitala Powiatowego 

w Głubczycach, drogi dojazdowe i parkingi oraz tereny zielone. 

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki stw arzających zagro Ŝenie. 

Elementy zagospodarowania działki nie wpływają bezpośrednio na bezpieczeństwo wykonywania robót 

związanych z planowanym zamierzeniem. NaleŜy zapewnić bezpieczną komunikację do i z budynków 

szpitala w trakcie wykonywania robót. 

 

4. Wskazanie przewidywanych zagro Ŝeń środowiskowych. 

Zakres robót nie stwarza zagroŜenia dla środowiska.  

 

5. Wskazanie przewidywanych zagro Ŝeń wyst ępujących podczas realizacji robót.  

5.1. Upadek pracownika z wysokości.. 

5.2. Upadek narzędzi z wysokości. 

5.3. Upadek demontowanych elementów. 

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta Ŝu pracowników. 

Przy wykonywaniu robót pracownicy muszą przejść szkolenie okresowe w zakresie bhp nie rzadziej niŜ raz 

w roku. KaŜdy pracownik powinien zapoznać się z zagroŜeniami występującymi na danym stanowisku oraz 

metodami bezpiecznego wykonywania danego rodzaju robót. Rusztowania zewnętrzne muszą być 
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sprawne  technicznie i posiadać wszystkie niezbędne elementy zabezpieczeń. Odbioru montaŜu 

rusztowań dokonuje kierownik budowy. Ponadto naleŜy: 

- stosować sprzęt ochrony osobistej (rękawice, kaski ochronne, maski spawalnicze) 

- odgrodzić i oznaczyć strefę wykonywania robót  

- podczas demontaŜu i montaŜu nie dopuszczać do rejony wykonywania robót osób postronnych 

  

7. Środki techniczne i organizacyjne zapewniaj ące bezpieczne wykonywanie robót. 

Strefa prowadzenia robót winna być wydzielone i oznakowana. Sprzęt mechaniczny winien być sprawne 

technicznie i dopuszczony do uŜytkowania. 
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OPIS  TECHNICZNY 
do planu zagospodarowania terenu                               

 

1. Opis techniczny zagospodarowania terenu.  

Przedmiotem opracowania jest termo modernizacja budynku głównego oraz diagnostycznego Szpitala 
Powiatowego w Głubczycach. 

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje działkę nr 1288/2 przy ul. Skłodowskiej 26 w Głubczycach.   

Lokalizacja:  48 – 100 Głubczyce, ul. Skłodowskiej 26 dz. nr 1288/2.  

Inwestor:  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach 

                 ul. Skłodowskiej 26 , 48-100 Głubczyce 

2. Podstawa opracowania. 
1.1. Zlecenie opracowania. 
1.2.Wypis z planu miejscowego zagospodarowania miasta Głubczyce. 
1.3. Inwentaryzacja istniejącego obiektu. 
1.4. Uzgodnienia z Inwestorem. 
1.5. Normy bran Ŝowe. 

3. Istniej ący stan zagospodarowania działki. 

Działka nr 1288/2 przy ul. Skłodowskiej 26 w Głubczycach jest działką zabudowaną obiektami Szpitala 
Powiatowego w Głubczycach. 

Nie występują na niej obiekty budowlane mogące kolidować z projektowanym zamierzeniem budowlanym, 
które jest zgodne z przeznaczeniem działki i odpowiada właściwym zapisom  zawartym w planie 
zagospodarowania przestrzennego miasta Głubczyce. 

Wjazd na działkę z ul. Skłodowskiej od strony wschodniej. 

UWAGI  

• prace naleŜy wykonywać pod nadzorem Inwestora oraz kierownika budowy 
• zmiany wynikłe w trakcie realizacji naleŜy konsultować z projektantem 
• ewentualne nieścisłości wymiarowe naleŜy skorygować w trakcie budowy 
• podczas wykonywania prac naleŜy przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie bhp i ppoŜ.  

4. Zestawienie powierzchni działki:  

Opracowanie projektowe obejmuje w swoim zakresie działkę nr 1288/2 zgodnie z częścią graficzną. 

powierzchnia działki 25544,00 m2 

powierzchnia zabudowy  2870,00     m2 

5. Ochrona konserwatorska - teren nie podlega ochronie konserwatorskiej. 

6. Wpływ eksploatacji górniczej - teren inwestycji znajduje się poza wpływami eksploatacji górniczej. 
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7. Bezpiecze ństwo inwestycji oraz wpływ na środowisko.  

Budynek spełnia normy w zakresie bph, ochrony przeciwpoŜarowej i sanitarnohigieniczne. Projektowany 

zakres robót poprawia stan środowiska. Materiały uŜyte do realizacji posiadają stosowne atesty i aprobaty 

dopuszczające je do stosowania  w budownictwie mieszkaniowym.  

Planowana inwestycja nie ma wpływu na środowisko i zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 

09.11.2004 (Dz. U. Nr 257, poz. 2573) § 2 i 3 nie  wymaga  uzyskania   decyzji         o środowiskowych 

uwarunkowaniach inwestycji oraz nie występuje konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 

środowisko dla zakresu przewidzianego w projekcie. 

 


