
PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

I . Nazwa przedsięwzięcia: 
„Termomodernizacja  budynków  Oddziału  Obserwacyjno  -  Zakaźnego,  Oddziału 
Pulmonologicznego  oraz  Pogotowia  i  Administracyjno  -  Gospodarczego Szpitala 
w Proszowicach” 

II . Adres obiektów: 
ul. Kopernika 13,  32-100 Proszowice
działka nr 1288/2 obr. Proszowice 

III. Nazwy i Kody: 
45000000 – 7  Roboty budowlane 
45421100 – 5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45321000 – 3  Izolacja cieplna
45400000 – 1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45312310  - 3  Ochrona odgromowa

IV. Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach 
ul. Kopernika 13 
32-100 Proszowice 

Opracowanie wykonał:
Alina Kaczmarczyk



I. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
 
Inspektor Nadzoru – przedstawiciel Zamawiającego 
Kierownik budowy  -  osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami ponosząca odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
Projektant  -  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  Dokumentacji 
Projektowej. 
Umowa - akt zawarty pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót. 
Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 
Budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem posiadający fundamenty i dach 
Termin wykonania  - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakończenie całości lub 
części  robót  budowlanych  wraz  z przeprowadzeniem prób końcowych,  mierzony od daty 
rozpoczęcia do daty zakończenia. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  - odbiór polegający na ocenie ilości i 
jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. 
Odbiór  częściowy  -  odbiór  polegający  na  ocenie  ilości,  jakości  oraz  ustaleniu 
wynagrodzenia za wykonaną część robót,  dla której w szczegółowych warunkach umowy 
został  przewidziany  odrębny  termin  zakończenia  i  odbioru  lub  która  została  wbrew 
postanowieniom warunków umowy zajęta w użytkowanie przez Zamawiającego. 
Dokumentacja  budowy  —  należy  przez  to  rozumieć  pozwolenie  na  budowę  wraz  z 
załączonym  projektem budowlanym,  dziennik  budowy,  protokoły  odbiorów częściowych  i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opis służące realizacji obiektu, dziennik budowy. 
Dokumentacja projektowa – projekt budowlany, specyfikacje techniczne, kosztorys
Dokumentacja  powykonawcza  -  dokumentacja  budowy  z  naniesionymi  zmianami 
dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót  sporządzona  przez  Wykonawcę.  W  skład 
dokumentacji  powykonawczej  chodzą również  obliczenie  potwierdzające uzyskanie  efektu 
ekologicznego  oraz  ekonomicznego  wykonanych  robót  –  obliczenia  dotyczące  natężenia 
światła  oraz  obliczenia  dotyczące  ogrzewania  budynku.  Konieczne  jest  również 
sporządzenie audytu energetycznego po wykonanej termomodernizacji. 
Aprobata  techniczna  -  pozytywna  ocena  techniczna  wyrobu,  stwierdzająca  jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 
Właściwy organ - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno - budowlanego 
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 
Wyrób budowlany  — należy 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 wyrobów do  stosowania  we  wzajemnym  połączeniu  stanowiącym  integralną 
całość użytkową. 
Certyfikat  zgodności  -  dokument  wydany  zgodnie  z  zasadami  systemu  certyfikacji 
wykazujący,  że  zapewniono  odpowiedni  stopień  zaufania,  iż  należycie  zidentyfikowano 
wyrób,  proces  lub  usługa  są  zgodne  z  określoną  normą  lub  innymi  dokumentami 
normatywnymi  w  odniesieniu  do  wyrobów  dopuszczonych  do  obrotu  i  stosowania.  W 
budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat 
zgodności  wykazuje,  że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w 
wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 
Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces 
lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.



II. CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia  jest  zaprojektowanie  i  wykonanie  termomodernizacji  budynków 
Szpitala:
1) sporządzenie wniosku o zgłoszenie robót budowlanych dla budynków Szpitala przy czym 

budynek pulmonologii oraz pogotowia i administracyjno-gospodarczy nie przekracza wy-
sokości 12 m.,

2) wykonanie robót budowlanych obejmujących termomodernizację budynków,
3) uzyskanie  wszelkich  niezbędnych  decyzji  wymaganych  przepisami  szczegółowymi  do 

wykonania i odbioru robót. 
Roboty  mają  zostać  wykonane  z  zastosowaniem  technologii  po  uzgodnieniu 
z  Zamawiającym.  Termomodernizacja  ścian  powinna  zostać  wykonana  w  systemie  z 
zastosowaniem tynku cienkowarstwowego wraz z użyciem akcesoriów systemowych (siatka, 
kołki  styropian).  Strefy wejść do budynków należy docieplić w systemie z zastosowaniem 
tynku  z  odpornością  na  uderzenia  powyżej  100  j.  z  użyciem  akcesoriów  systemowych 
(siatka, kołki styropian).
Dla potwierdzenia, że roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zama-
wiającego, Wykonawca będzie obowiązany dołączyć: 

• autoryzację producenta systemu,
• świadectwo, że pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie proponowanego systemu.

Proponowany system musi zostać uzgodniony z Zamawiającym.

1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia 
Budynki znajdują się na działce 1288/2 obr. Proszowice w kompleksie budynków Szpitala.
 
1.1.1. Budynek obserwacyjno-zakaźny:
Termomodernizacja budynku obejmuje: 
- ocieplenie stropodachu 
- ocieplenie ścian zewnętrznych,
- wymianę części stolarki okiennej na nową, 
- wymianę stolarki drzwiowej na nową
Budynek Obserwacyjno-Zakaźny 4 kondygnacyjny o wymiarach 58,34x14,12 m o wysokości 
16,45 m budowany w konstrukcji mieszanej. Ściany zewnętrzne z cegły kratówki, środek słu-
py  żelbetowe,  strop  ceramiczno-żelbetowy  z  pustakami  Ackermann.  Termomodernizacja 
ścian zostanie wykonana metodą lekką mokrą, styropianem o gr. 18 cm. Strop zostanie do-
cieplony wełną mineralną 25 cm. Drzwi zewnętrzne zostaną wymienione na drzwi aluminio-
we izolowane termicznie. Termomodernizacja obejmie wymianę części okien.
Ilość docieplanych ścian = 2414,09 m2 w tym:

− fundamenty 
− szpalety okna 
− szpalety drzwi
− ściany

strop: 649,72 m2
okna: 6 szt. = 3,8 m2
drzwi: 17,62 m2

1.1.2. Budynek pulmonologii:
Termomodernizacja budynku obejmuje: 
- ocieplenie stropodachu 
- ocieplenie ścian zewnętrznych,
- wymianę stolarki drzwiowej na nową
Budynek Pulmonologii wybudowany w latach sześćdziesiątych w rzucie dwóch prostokątów 
tworzących literę T. Skrzydło o wymiarach 26,30x14,9 m i prostopadłe o wym. 13,70x19,90. 
Budynek murowany (żużlobeton), strop Ackermann. Termomodernizacja ścian zostanie wy-



konana metodą lekką mokrą, styropianem o gr. 18 cm. Strop zostanie docieplony wełną mi-
neralną 25 cm. Drzwi zewnętrzne zostaną wymienione na drzwi aluminiowe izolowane ter-
micznie
Ilość docieplanych ścian = 1038,00 m2 w tym:

− szpalety: 103,65 m2
− fundamenty: 266,25 m2 (głębokość 1,5 m) 
− ściany: 668,10 m2

strop: 1021,64 m2
drzwi: 11,8 m2

1.1.3. Budynek pogotowia i administracyjno-gospodarczy:

Termomodernizacja budynku obejmuje: 
- ocieplenie stropodachu 
- ocieplenie ścian zewnętrznych,
- wymianę stolarki drzwiowej na nową

Budynek pogotowia oraz administracyjno-gospodarczy zbudowany w rzucie dwóch prostoką-
tów tworzących literę T. Skrzydło o wymiarach 26,30x9,14 m o wysokości 3,5 m w szczycie i 
prostopadłe  o  wym.  6,08x21,20m  o  wysokości  4,35  m  i  3,60m  połączone  przełączką 
1,65x2,25 m i wysokości 2,80 m. Budynek murowany (żużlobeton), strop Ackermann. Termo-
modernizacja ścian zostanie wykonana metodą lekką mokrą, styropianem o gr. 18 cm. Strop 
zostanie docieplony wełną mineralną 25 cm. Drzwi zewnętrzne zostaną wymienione na drzwi 
aluminiowe izolowane termicznie.
Ilość docieplanych powierzchni = 379,53 m2 w tym:

− szpalety: 19 m2

strop: 372,99 m2
drzwi: 7,80 m2

1.1.4. Prace pozostałe do wykonania w ramach Umowy 
− roboty związane ze zbiciem tynków, 
− demontaż parapetów i obróbek blacharskich, 
− naprawą tynków, 
− wykonanie docieplenia ścian i stropów wraz z remontem dachów,
− wykonanie tynków, 
− wykonanie parapetów i obróbek blacharskich, 
− wykonanie opasek wokół budynków,
− naprawa istniejących schodów zewnętrznych i podejść do budynków. 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.2.1. Uwarunkowania formalno - prawne 
Budynek obserwacyjno-zakaźny położony jest na działce 1288/3 obr. Proszowice, budynek 
pulmonologii  i  budynek  pogotowia  i  administracyjno-gospodarczy  na  działce  1288/2  obr. 
Proszowice. 

1.2.2. Uwarunkowania organizacyjne w zakresie dokumentacji projektowej i realizacji 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem termomodernizacji należy 

− sporządzić wniosek o zgłoszenie robót budowlanych dla termomodernizowanych budynków 
− harmonogram rzeczowo-finansowy, 
− uzyskanie  wszelkich  niezbędnych  decyzji  wymaganych  przepisami  szczegółowymi  do 

wykonania i odbioru robót.
− wykonanie robót budowlanych,



Roboty  w  tym  proponowana  technologia,  kolorystka  budynku  musi  zostać  uzgodniona  z 
Zamawiającym. 

1.2.3. Wymagania w zakresie robót 
Roboty zostaną wykonane zgodnie z:
− ustawą z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z późniejszymi 

zmianami),
− rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków tech-

nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z 
późniejszymi zmianami), 

− optymalnymi rozwiązaniami technologicznymi, konstrukcyjnymi, materiałowymi i koszto-
wymi (termomodernizacyjnymi, stolarki okiennej, drzwiowej),  

− z zachowaniem wszelkiego bezpieczeństwa w zakresie ochrony środowiska,
−  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, wiedzą techniczną 

oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 
Roboty powinny zostać skoordynowane z funkcjonującym szpitalem. 

1.2.4 Harmonogram rzeczowo-finansowy 
Harmonogram musi uwzględniać etapowanie robót. Szczegółowa forma dokumentu zostanie 
uzgodniona z Zamawiającym.

1.2.5. Dokumentacja powykonawcza 
Dokumentacja powykonawcza winna zawierać opis wykonanych robót. 

1.2.6. Aktualne uwarunkowania wykonania robót budowlanych
 
Teren  planowanej  inwestycji  nie  jest  objęty  żadnym  planem  miejscowym  i  nie  leży  w 
obszarze,  który  wymaga  sporządzenia  planu  na  podstawie  odrębnych  przepisów. 
Przedmiotowe budynki  nie  są wpisane do rejestru zabytków i  nie leżą w strefie  ochrony 
konserwatorskiej. 
UWAGA!!! 
Roboty będą wykonywane w obiekcie czynnym. 
Korzystanie  z  dostawy  energii  elektrycznej,  wody  i  korzystanie  z  kanalizacji  powinno 
odbywać się cały czas bez zakłóceń. 
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  prac  termomodernizacyjnych  należy  opracować 
harmonogram w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
Zaopatrzenie budynków w media zapewniają istniejące sieci. 

1.2.7.  Dodatkowe wytyczne inwestorskie i  uwarunkowania związane z budową i  jej 
przeprowadzeniem 
Wszystkie prace powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie zakłócać funkcjonowania 
Szpitala. 
Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją prac, w tym prace 
zabezpieczeniowe, porządkowe, systematyczny wywóz gruzu, odpadów budowlanych. 
Zamawiający umożliwi wykonanie wizji budynków w terminie ustalonym z Zamawiającym. 
Wszystkie  szkody powstałe  w wyniku  działań  Wykonawcy  podczas  realizacji  niniejszego 
zadania Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt. 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe 
Budynki  Szpitala  po  wykonaniu  termomodernizacji  oraz  pozostałych  robót  nie  zmienią 
swoich  dotychczasowych  funkcji  tzn.  nadal  będą  pełnić  funkcję  oddziałów  Szpitala  oraz 
administracyjną.  Budynki po wykonaniu przedmiotowych robót nie zmienią również swojej 
kubatury jak również nie zostanie zmienione zagospodarowanie terenu wokół budynków. 



 
2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
2.1. Wymagania dotyczące architektury i wykończenia 

Rozwiązania  architektoniczne  powinny  nawiązywać  do  istniejącej  zabudowy,  oraz  do 
porządku architektoniczno- przestrzennego otoczenia.
Szczegółowe  zalecenia  w  zakresie  kolorystyki,  struktury,  elementów  wykończeniowych 
zostaną przedstawione do akceptacji Zamawiającego. 
Użyte materiały wykończeniowe powinny cechować się dużą trwałością użytkową. 
Bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego (Ustawa z 
dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej – (Dz. U. z 2009 Nr 178 poz. 1380 z 
późn.  zm.),  bezpieczeństwa  użytkowania,  odpowiednich  warunków  higienicznych  i 
zdrowotnych oraz ochrony środowiska,  ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności 
energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 
Zamawiający  wymaga,  aby  przy  wykonywaniu  robót,  stosować  wyroby,  które  zostały 
dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie 
(atesty  higieniczne  Państwowego  Zakładu  Higieny,  aprobaty  techniczne,  certyfikaty, 
deklaracje zgodności itp.) natomiast środki chemiczne zabezpieczające i biobójcze muszą 
posiadać odpowiednie pozwolenia (wpis do rejestru leków i środków biobójczych) wydane 
przez Ministra Zdrowia.  Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane zgodnie z 
obowiązującymi normami. 
Wszystkie zastosowane elementy wykończenia muszą spełniać wymogi nałożone prawem 
ze szczególnym uwzględnieniem wymagań przeciwpożarowych i użytkowych. 
Termomodernizacja ścian powinna zostać wykonana metodą lekką mokrą, styropianem o gr. 
18 cm. Strop docieplony wełną mineralną 25 cm.

2.2. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy 

Lokalizacja  zaplecza  budowy  nie  powinna  kolidować  z  drogami,  ścieżkami  dla  pieszych. 
Zamawiający  nie  stawia  specjalnych  wymagań  w  zakresie  zagospodarowania  terenu 
budowy. Wykonawca ma tak zorganizować teren budowy aby miał możliwość korzystania ze 
wszystkich mediów. 
Zamawiający  wymaga  uzgodnienia  planu  zagospodarowania  budowy  i  planu  bioz. 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ochrony terenu objętego placem budowy do 
czasu jej zakończenia a zwłaszcza zabezpieczenia istniejącego budynku i znajdującego się 
tam wyposażenia a także składowanych własnych materiałów budowlanych i sprzętu. 
Wykonawca  powinien  uwzględnić  koszt  wykonania  poszczególnych  obiektów  zaplecza, 
zabezpieczenia  drogi  dojazdowej  oraz  uzyskania,  doprowadzenia,  przyłączenia  wszelkich 
czynników i mediów na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, woda, ścieki itp. 
oraz  koszty  ewentualnych  likwidacji  tych  przyłączy  i  doprowadzeń  po  ukończeniu  robót. 
Zabezpieczenie  korzystania  z  w/w  czynników  i  mediów  energetycznych  należy  do 
obowiązków Wykonawcy.
 
2.3. Wymagania dotyczące robót budowlanych 
2.3.1. Stolarka okienna 

Stolarka okienna kwalifikuje się do wymiany (nie dotyczy okien już wymienionych na nowe). 
Pozostałe okna należy wymienić na nowe z PCV o następujących parametrach: 
- szyby zespolone o współczynniku przenikania ciepła – U-1,1 W/m2*K 
- współczynnik przenikania ciepła ramy min 1,7 W/ m2*K 
- infiltracja powietrza: a=0,5 – 1,0 m3/m f da Pa2/3 
- izolacyjność akustyczna: Rw < 35 dB
- klasa wodoszczelności: min. 5A 
- geometria – otwieranie takie samo jak w istniejących. 
 
Parapety wewnętrzne – bez zmian, pozostają istniejące parapety 



Parapety  zewnętrzne  –z  blachy  ocynkowanej  powlekanej  w  kolorze  uzgodnionym  z 
Zamawiającym , z listwami PCV po bokach. 
Kolor okien – biały. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych  materiałów,  urządzeń  i  wykonywanych  Robót,  za  ich  zgodność  z 
Dokumentacją  Projektową,  wymaganiami  ST,  poleceniami  Zamawiającego  oraz 
opracowanymi przez Wykonawcę projektem organizacji budowy i robót.

2.3.2. Stolarka drzwiowa 
Projektuje się wymianę stolarki drzwiowej o współczynniku przenikania ciepła nie większe niż 
1,7 W/ m2*K. Drzwi przeszklone o wymiarach jak istniejące, ocieplane. 
 
2.3.3. Elewacje, 

Przed  wykonaniem  termomodernizacji  ścian  należy  dokonać  ich  naprawy.  Należy 
doprowadzić  również  ściany  do stanu zgodnego  z przepisami  odnośnie  ich  izolacyjności 
termicznej poprzez termomodernizację budynku (budynek ocieplić uzyskując współczynnik 
przenikania  ciepła  nie  większy  niż  U<0,18  W/m2K).  Do  docieplenia  ścian  zewnętrznych 
zastosować płyty styropianowe  dwuwarstwowe naprzemiennie o całkowitej grubości 18 cm. 
Wszystkie materiały winny być paroprzepuszczalne i umożliwiać odprowadzenie wilgoci na 
zewnątrz budynku. Skorodowane wypełnienia dylatacji i styków pomiędzy ściennymi płytami 
osłonowymi  należy usunąć i  wypełnić  materiałem trwale plastycznym,  wodoodpornym lub 
taśmami rozprężnymi wodoodpornymi. 
Do ocieplenia ościeży należy stosować płyty styropianowe o grubości nie mniejszej niż 2 cm. 
Zabezpieczenie  narożników  ościeży  drzwiowych  i  okiennych  oraz  innych  krawędzi 
kątownikami 25x25x0,5mm. 
Po odsłonięciu połączeń ścian ze słupami i wspornikami należy sprawdzić stan mocowania 
płyt  osłonowych  do  ścian,  słupów  i  końców  wsporników  oraz  dokonać  remontu  tych 
połączeń. 
Przed  wykonaniem  docieplenia  elewacji  należy  dokonać  wymiany  stolarki  okiennej  w 
budynku Obserwacyjno-Zakaźnym i drzwiowej. 
Tynk wykonać jako strukturalny. 
 
2.3.4. Stropodach i dach
Stropodach  należy  docieplić  stosownie  do  wymagań  dotyczących  izolacyjności  cieplnej 
(uzyskany współczynnik przenikania ciepła nie większy niż U=0,14 W/m2K). 
- ocieplenie stropodachu budynków wełną mineralną o grubości 25 cm, 
Po wykonaniu docieplenia stropodachu Wykona remont pokrycia dachowego.
 
2.3.5. Obróbki blacharskie 
Obróbki  blacharskie  wykonać  z  blachy  ocynkowanej,  powlekanej,  które  zwiększają  jej 
odporność  na  korozję  i  warunki  atmosferyczne.  Grubość  blachy  0,55  mm  w  kolorze 
uzgodnionym z Zamawiającym.  Z tej  samej blachy wykonać rynny i  rury spustowe.  Rury 
spustowe włączyć do istniejącej kanalizacji.

2.3.6.Wykonanie instalacji odgromowej 
Przed  przystąpieniem  do  robót  termomodernizacyjnych  ścian  i  stropodachów  należy 
zdemontować istniejąca instalację odgromową. Po zakończeniu robót instalacje odgromowe 
należy wykonać. 

2.3.7.Rusztowania 
Przy robotach elewacyjnych, wykończeniowych należy stosować rusztowania systemowe, z 
atestem  dopuszczającym  do  stosowania,  wyposażone  w  bariery  ochronne,  burtnice  i 
drabiny. Na pomostach należy utrzymywać bezwzględny porządek.
 
3.1. Przekazanie terenu budowy 



Zamawiający  oświadcza,  że  posiada  prawo  dysponowania  nieruchomością,  na  którym 
realizowane będą roboty i  w terminie  określonym w Umowie przekaże Wykonawcy teren 
budowy. 
Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki ( informacyjne, geodezyjne) Wykonawca odtworzy i utrwali 
na własny koszt. 

3.2. Oznakowanie Terenu Budowy 
Wykonawca, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w 
sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.2002 nr 108 
poz. 953 z zmian.) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnych z ww. rozporządzeniem. 
Wykonawca również jest zobowiązany do wykonania i montażu tablicy informacyjnej.

3.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy 
oraz robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i  
odbioru końcowego robót: 
(a) wykonania ogrodzenia terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
(b)  utrzymania  warunków  bezpiecznej  pracy  i  pobytu  osób  wykonujących  czynności 
związane z robotami i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy 
teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 
(c)  w  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał 
wszystkie  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  (jeżeli  będą  konieczne  do 
zabezpieczenia)  takie  jak:  zapory,  światła  ostrzegawcze,  sygnały  itp.,  zapewniając  w ten 
sposób  bezpieczeństwo  pojazdów  i  pieszych.  Wykonawca  zapewni  stałe  warunki 
widoczności  w  dzień  i  w  nocy  tych  zapór  i  znaków,  dla  których  jest  to  nieodzowne  ze 
względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 
akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
(d)  Wykonawca  zamontuje  tablice  informacyjne.  Tablice  informacyjne  będą  utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres trwania robót. Po zrealizowaniu robót 
tablice będą zdemontowane. 
(e) Wykonawca jest zobowiązany do takiego prowadzenia robót, aby na każdym etapie prac 
był zabezpieczony i zapewniony dojazd do budynków szpitala. Sposób prowadzenia prac nie 
może w żaden sposób uniemożliwiać, bądź też utrudniać dojazdu do budynków. 
(f)  W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  na  bieżąco  będzie  usuwać  wszelkie 
zniszczenia i zanieczyszczenia z dróg i ulic w obrębie terenu budowy. 
(g) Wykonawca na własny koszt po zakończeniu robót jest zobowiązany do likwidacji terenu 
budowy jak również do jego uporządkowania. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania 
i  uzgodnienia  z  Inspektorem  nadzoru  zagospodarowanie  terenu  budowy  w  tym  terenu 
zaplecza. 

Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstałe na 
tym i przyległym terenie. 

3.4. Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych
 
Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną 
terenu budowy, budynków, chodników itp., które przylegają do miejsca wykonywania robót 
Wszelkie  istniejące  uszkodzenia  i  inne  ważne  szczegóły  należy  zidentyfikować,  opisać, 
sfotografować. 
O  planowanym  terminie  przeprowadzenia  wizji  lokalnej  Wykonawca  poinformuje 
Zamawiającego,  tak,  aby  umożliwić  obecność  na  niej  przedstawicieli  Zamawiającego. 
Wszelkie uszkodzenia i/lub wady niezanotowane, a zauważone podczas i/lub po wykonaniu 



robót przez Wykonawcę zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca 
przywróci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę Zamawiającego. 

3.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Obowiązkiem  Wykonawcy  jest  znajomość  i  stosowanie  w  czasie  prowadzenia  robót 
wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania Robót Wykonawca będzie: 

− utrzymywać teren budowy, 
− podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

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

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
 lokalizację szpitala i jego otoczenie; 
 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- możliwością powstania pożaru, 
- nadmiernym hałasem. 
W celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiórkowe należy prowadzić w porze dziennej. 

3.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej  w  trakcie 
prowadzenia robót. 
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez 
odpowiednie  przepisy,  na  terenie  budowy  i  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach 
biurowych, i magazynach oraz w pojazdach. 
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

3.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały,  które  w sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą dopuszczone  do 
użycia. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy, 
Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 

3.8. Ochrona własności 
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable. 
Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od odpowiednich jednostek, będących właścicielami 
tych urządzeń, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji. 
Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych 
instalacji  i  urządzeń  w  czasie  trwania  robót.  O fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane strony 
oraz dokona naprawy.  Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie,  spowodowane przez 
swoje działania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 

3.9. 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 niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na 
następujące zagadnienia: 
używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży 
właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki 
bezpieczne rusztowania 
właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp. 
odpowiednie drogi dojazdowe na teren budowy i oświetlenie 
odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadków 
właściwe  pomieszczenia  socjalne  na  budowie  dla  potrzeb  pracowników,  wraz  z 
pomieszczeniami jadalnymi, łazienkami i toaletami, 
właściwe zabezpieczenia p.poż robót i urządzeń terenu budowy, 
pracownicy  obsługujący  maszyny  i  urządzenia,  które  wymagają  specjalnych  kwalifikacji 
powinni legitymować się świadectwem potwierdzającym posiadane kwalifikacje. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w wynagrodzeniu.
 
4.1 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych przepisów podczas prowadzenia robót. 
W szczególności Wykonawca zastosuje się do: 
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ((Dz. U. z 2013 poz. 1409 z późniejszymi  
zmianami)) 

4.2. Polecenia Zamawiającego 
Polecenie Zamawiającego rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
w  formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw  związanych  z 
prowadzeniem budowy. 
Polecenia  Zamawiającego  będą  wykonywane  w  czasie  określonym  w  poleceniu.  Jeżeli 
warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać przez Zamawiającego zawieszone. 
Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z zawieszenia robót będą obciążały Wykonawcę. 

4.3. Ochrona przed wpływem warunków atmosferycznych 
Ochrona Robót przednie korzystnymi warunkami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. 

5.1. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 
jakości materiałów. 
Zamawiający ma prawo żądać aby Wykonawca przeprowadził pomiary i badania materiałów, 
w przypadku podejrzenia, że roboty wykonano niezgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane materiały 
są  dopuszczone  do  stosowania  oraz  spełniają  wymagania  opisania  w  dokumentacji 
projektowej i PFU, a urządzenia i sprzęt posiadają ważną legalizację. 
Jeżeli  niedociągnięcia  te będą tak poważne,  że mogą wpłynąć  ujemnie  na wyniki  robót, 
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy,  gdy niedociągnięcia zostaną usunięte i  stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość  tych  materiałów.  Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem 
badań materiałów ponosi Wykonawca.

5.2. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają: 



Certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  ze  zapewniono  zgodność  z  kryteriami 
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 
Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w 
przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej  Normy,  jeżeli  nie  są  objęte 
certyfikacją i które spełniają wymogi PFU. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez PFU, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określający w sposób jednoznaczny 
jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 
Materiały posiadające atesty,  a urządzenia – ważną legalizację,  mogą być badane przez 
Inspektora  Nadzoru  w  dowolnym  czasie.  W  przypadku  gdy  zostanie  stwierdzona 
niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami 
zawartymi  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  nie  zostaną  one  przyjęte  do 
wbudowania.

6. 1. Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę  oraz  stanowiącym  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone  do  Dziennika  Budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
 
6.2. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
  


