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OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH. 

 

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 częściowy – prace ulegające zakryciu, 

- odbiór końcowy, 

- odbiór ostateczny na koniec okresu gwarancyjnego 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 DO WYKONANIA 
1. Zdjęcie warstw żwiru płukanego gr. ok. 8 cm 

2. Demontaż włókniny i styroduru gr. ok. 10 cm 

3. Rozebranie ocieplenia wewnętrznego ze ścian attykowych gr. 12 cm i wys. 55 cm 

4. Zerwanie starej izolacji 2x papa termozgrzewalna z wywinięciem 

5. Oczyszczenie, zagruntowanie podłoży dotyczy powierzchni dachu i ścian attykowych 

wewnętrznych 

6. Wykonanie izolacji 2x papa termozgrzewalna z wywinięciem ok. 30 cm na ściany  

z montażem klinów styropianowych 

7. Wklejenie styropianu grafitowego elewacyjnego oraz wykonanie wyprawy gramaplast  

z przygotowaniem podłoża ( siatka, klej) 

8. Ułożenie styroduru i włókniny 

9. Zasypanie żwirem płukanym - warstwa dociskowa ok. gr. 8 cm 

10. Montaż listew dociskowych po obwodach wywiniętej papy 

11. Wykonanie uszczelnień istniejących obróbek blacharskich, listew dociskowych,  

narożników  

12. Wykonanie uszczelnienia połączeń opierzenia z blachy 

(4*1,0+18*0,7+4*0,8+6*0,6+1,3+3,4) 

13. Wykonanie uszczelnień odpływów szt. 6. 

 

  Powierzchnia dachu klatki schodowej 

  obm. 7,94x10,30-5,13x3,64-1,03x2,0 

  Powierzchnia dachu szybu dźwigowego 

  obm. 2,70x4,18 

 

Szczegółowe wymiary dachu klatki schodowej i dachu szybu dźwigowego przedstawia 

załączony rysunek. 

 

Minimalne parametry zastosowanych materiałów: 

 

 papa do pokryć nawierzchniowa termozgrzewalna o rzeczywistej gr. min. 5,2 mm 

gramatura 250g/m
2
modyfikowana SBS na osnowie z włókniny poliestrowej 

klasa odporności na ogień – E 

 papa podkładowa termozgrzewalna o rzeczywistej gr. min. 4,2 mm 

gramatura 200g/m
2
 

 środek gruntujący np. Icopal Siplast Primer 

 płynna kauczukowa membrana SBS izolacyjne np. Icopal Siplast Dach 

 kliny styropianowe EPS 100 

 uszczelniacz dekarski np. Soudal, Tytan 

Przed wbudowaniem należy dostarczyć Zamawiającemu certyfikaty,  atesty, aprobaty i 

karty techniczne użytych materiałów jw.   

Przed położeniem wierzchniej warstwy papy należy zgłosić Zamawiającemu do oceny 

naprawioną i zagruntowaną powierzchnię dachów w celu dopuszczenia do 

kontynuowania robót. 

Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym. 

Teren wokół prowadzonych prac należy zabezpieczyć i oznakować. 
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