
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OGŁOSZENIA NR DT-2221-15(2)/19 1 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OGŁOSZENIA NR DT-2221-15(2)/19 - MODYFIKACJA 

 

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH. 

 

Wszystkie roboty budowlane wykonywane będą w czynnym obiekcie szpitalnym, w związku z 

tym konieczne jest: 

 uzgadnianie z Działem Technicznym czasowych wyłączeń instalacji elektrycznych i 

sanitarnych, 

 uzgadnianie z Działem Technicznym czasu pracy pracowników, 

 realizowanie robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla pacjentów (hałas, utrzymanie 

porządku w trakcie i po ukończeniu pracy), 

 korzystanie wyłącznie z ręcznego transportu materiałów i gruzu na terenie, 

 posiadanie przez  Wykonawców i Podwykonawców odzieży roboczej umożliwiającej 

identyfikacje firmy, 

 przestrzegania przepisów BHP i P.POŻ, 

Nieprzydatne materiały rozbiórkowe muszą być zutylizowane na koszt Wykonawcy. 

Energia elektryczna na potrzeby budowy może być pobierana z rozdzielni usytuowanej w 

budynku na warunkach zawartych w umowie. 

Woda dla potrzeb budowy może być pobierana z punktu znajdującego się budynku na 

warunkach zawartych w umowie. 

 Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności za wyniki 

działalności w zakresie: 

- organizacji i wykonywania robót budowlanych, 

- ochrony środowiska, 

- warunków bezpieczeństwa pracy, 

- zaplecza dla potrzeb wykonawcy, 

- bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego na terenie realizacji robót, 

- ochrony mienia związanego z wykonywaniem robót. 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą spełniać 

wymagania polskich przepisów, a Wykonawca zobowiązany jest posiadać dokumenty 

potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu i posiadają wymagane parametry. 

Zamawiający sprawować będzie kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 

robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów zamawiający przewiduje ustanowienie osób 

do kontroli realizacji umowy 

Roboty budowlane będą odbierane przez osoby upoważnione ze strony zamawiającego. 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

- odbiór końcowy, 

-  

- odbiór ostateczny (tj. po okresie gwarancji i rękojmi). 

Sprawdzaniu i kontroli będą podlegały: 

- użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy robót – w 

odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowlanymi, 

- jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych, 

 UWAGA: Wszystkie wskazane z nazwy materiały w specyfikacji robót 

budowlanych należy rozumieć jako określenie wymaganych minimalnych parametrów 

technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza 

składanie ofert równoważnych dla nazwanych materiałów oraz proponowanej technologii 

wykonania, wymienionych w specyfikacji robót budowlanych z zachowaniem wymogów  
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w zakresie jakości.  Zachowanie minimalnych parametrów technicznych lub standardów 

jakościowych, wymaganych przez Zamawiającego, leżeć będzie w trakcie realizacji robót 

po stronie Wykonawcy. 

 

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH BRANŻY BUDOWLANEJ, ELEKTRYCZNEJ 

 

WYKONANIE PRAC ADAPTACYJNYCH W PRACOWNI ENDOSKOPOWEJ W 

CENTRUM DIAGNOSTYKI PRZEWODU POKARMOWEGO W SPSK NR 1 PUM W 

SZCZECINIE 

 

POKÓJ SOCJALNY 

 obudowa ściany z płyty g-k  gr. 12,5 mm  RTG równoważnik 1,0 mm ołowiu na stelażu 

ściana pomiędzy pomieszczeniem socjalnym a pomieszczeniem pracowni oraz 

fragmentu ściany od strony korytarza 

obm: 4,55*2,50+0,17x2,68+1,16x0,65+0,35x2,68 (m
2
) 

 szpachlowanie i malowanie fragmentu obudowy od strony korytarza farbą lateksowa 

kolor 

obm:0,17x2,68+1,16x0,65+0,35x2,68 (m
2
) 

 montaż listwy cokołowej 

obm: 4,55+0,17+0,35 (mb) 

 dodatkowa osłona z blachy Pb gr. 1 mm w miejscach przejścia instalacji elektrycznych, 

wod-kan, gazów medycznych  

obm: 0,2x0,2x2+0,30x0,30+0,40x0,40+0,70*2,10+0,10x0,10  (m
2
) 

 dodatkowa osłona z blachy Pb gr. 1 mm na drzwi od strony pomieszczenia socjalnego  

obm: 1,30x2,10 (m
2
) 

 likwidacja gniazdka elektrycznego podwójnego i montaż gniazdka elektrycznego 

podwójnego natynkowego  

obm: 1 szt. 

 

PRACOWNIA ENDOSKOPII 

 obudowa ściany z płyty g-k  gr. 12,5 mm  RTG równoważnik 0,5 mm ołowiu na stelażu 

ściana pomiędzy pomieszczeniem pracowni a pomieszczeniem mycia sprzętu 

obm:4,12x2,50-0,88x2,0 (m
2
) 

 szpachlowanie i malowanie obudowy ścieny farbą lateksową kolor 

obm:4,12x2,50-0,88x2,0 (m
2
) 

 montaż listwy cokołowej 

obm: 4,12-0,88 (mb) 

 demontaż prowadnicy i skrzydła przesuwnego o wym. 0,90m x 2,0m 

obm: 1 szt. 

 wykonanie i montaż skrzydła drzwiowego na prowadnicy RTG równoważnik 0,5mm 

ołowiu  ręcznie przesuwnego o wym. 1,1m x 2,0m 

obm: 1 szt. 

Uwagi dotyczące zastosowanych materiałów i wykonania poszczególnych prac: 

1. Należy zastosować farby lateksowe odporne na ścieranie i szorowanie Klasy 1  

wg PN-EN 13300. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. 

2. Montaż prowadnicy należy wykonać na przestrzał ściany z płyty g-k na wzmocnieniu  

z blachy stalowej gr. min. 2 mm zabezpieczonej antykorozyjnie. 

3. Zastosować cokoły PCV z uszczelką dociskową. 

4. Miejsca styków płyt należy dodatkowo zabezpieczyć pasami z blachy Pb  

o równoważniku jak dla poszczególnych ścian. 
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5. Widoczne obrzeża płyty g-k RTG zakończyć ceową listwą PCV. 

6. Zastosować drzwi pełne przesuwne wykończone laminatem CPL w kolorze 

jasnoszarym. 

 


