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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
do postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej powyżej 30.000 EURO a mniejszej niż kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust. 8 ustawy PZP
pn.:

„Wykonanie remontu serwerowni poprzez
wyposażenie w systemy oraz elementy podnoszące
bezpieczeństwo przetwarzania danych”

Zamawiający:
SZPITAL POWIATOWY
im. dr TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM
ulica Kamieniec 10
34-500 Zakopane
________________________
Zakopane 2020

WSTĘP
Podstawa prawna niniejszego postępowania przetargowego to: Ustawa z dnia 29 stycznia
2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843) zwana dalej
„ustawą” lub „ustawą PZP” oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.
Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana dalej „SIWZ” zawiera
informacje i wytyczne dla wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego
pn.: „Wykonanie remontu serwerowni poprzez wyposażenie w systemy oraz elementy
podnoszące bezpieczeństwo przetwarzania danych”.
Niniejsza SIWZ została opracowana na podstawie wyżej cytowanej ustawy – Prawo
zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ stosuje się przepisy ustawy PZP.

1.

Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Dane Zamawiającego:

1.1.

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
ulica Kamieniec 10
34-500 Zakopane
 tel. (+48 18) 20–120–21
REGON: 000311510
 fax (+48 18) 20–153–51
NIP: 736–14–54–039
 adres poczty elektronicznej:
zp@szpital-zakopane.pl
 adres strony internetowej:
www.szpital-zakopane.pl
Adres do korespondencji:
Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
ulica Kamieniec 10
34-500 Zakopane
Administracja Szpitala Powiatowego w Zakopanem jest czynna w dniach:
1) Poniedziałek – piątek w godzinach 7:30 – 15:00.

1.2.

1.3.

2.
2.1.

2.2.

2.3.
2.4.
2.5.

Tryb udzielenia zamówienia:
Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i następnych
wyżej wymienionej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
jest o wartości szacunkowej powyżej 30.000 EURO a mniejszej niż kwoty określonej w
przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust. 8 ustawy.
Postępowanie oznaczone jest jako znak sprawy: ZP / 13 / 20.
Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na
powyższe oznaczenie.
Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej
zamawiającego pod adresem: www.szpital-zakopane.pl (zakładka ZAMÓWIENIA
PUBLICZNE) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa
Chałubińskiego w Zakopanem w dniu publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych zwanego dalej „BZP”.
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Niniejsza SIWZ została udostępniona na stronie internetowej zamawiającego pod
adresem: www.szpital-zakopane.pl (zakładka ZAMÓWIENIA PUBLICZNE) od dnia
publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP.

2.6.

3.
3.1.

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawcy, który wykona na rzecz zamawiającego
roboty budowlane określone wg nazw i kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako:
główny przedmiot zamówienia:
45215140-0 (Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych),
oraz przedmiot zamówienia uzupełniający:
45262321-7 (Wyrównywanie podłóg),
45300000-0 (Roboty instalacyjne w budynkach),
45311100-1 (Roboty w zakresie okablowania elektrycznego),
45311200-2 (Roboty w zakresie instalacji elektrycznych),
45312100-8 (Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych),
45314300-4 (Instalowanie infrastruktury okablowania),
45316100-6 (Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego),
45317300-5 (Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych),
45331000-6 (Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych),
45343200-5 (Instalowanie sprzętu gaśniczego),
45400000-1 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych),
45421131-1 (Instalowanie drzwi),
45421146-9 (Instalowanie sufitów podwieszanych),
45430000-0 (Pokrywanie podłóg i ścian),
45442100-8 (Roboty malarskie),
45450000-6 (Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe),
polegające na wykonaniu remontu pomieszczeń serwerowni (SG, SZ, PD) poprzez
wyposażenie w systemy oraz elementy podnoszące bezpieczeństwo przetwarzania
danych w budynku Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem przy
ul. Kamieniec 10, w ramach projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
które w szczególności swym zakresem obejmują:
1) Wykonanie robót budowlanych:
a)
Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych – wymiana płyt stropowych
bez wymiany konstrukcji,
b)
Zabezpieczenie p. poż przejść rurowych przez przegrody,
c)
Gładzie gipsowe, malowanie farbami emulsyjnymi, itp,
d)
Drzwi stalowe wejściowe w klasie RC4, EL60,
2) Wykonanie robót w zakresie instalacji elektrycznej:
a)
Uzupełnienie rozdzielni,
b)
Wewnętrzne linie zasilające,
c)
Pomiary elektryczne,
3) Wykonanie robót w zakresie instalacji niskoprądowej:
a)
Monitoring warunków środowiskowych (MWS),
b)
System kontroli dostępu (SKD),
c)
Centralny system zasilania UPS,
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3.2.

3.3.

3.4.

d)
Okablowanie OM4 pomiędzy szafami,
e)
Szafy dystrybucyjne,
4) Wykonanie systemu stałego urządzenia gaśniczego i instalacji wykrywczo-sterującej:
a)
Gazowa instalacja gaśnicza,
b)
Instalacja wykrywczo-sterująca,
c)
Doszczelnienie pomieszczenia,
5) Wykonanie podłogi technologicznej:
a)
Podłoga podniesiona (klasa ogniowa F 30) z wykładziną antystatyczną,
zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ, zgodnie
ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych zwanej dalej
„STWiORB” stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ oraz zgodnie z przedmiarem
robót stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ.
Ponadto zamawiający zastrzega, że po wykonaniu prac określonych powyżej wykonawca
jest zobowiązany do wykonania:
6) Wymaganych przepisami prawa pomiarów, prób i sprawdzeń oraz wykonania
inwentaryzacji powykonawczej w zakresie wszystkich wykonanych robót, w tym
inwentaryzacji instalacji elektrycznych, niskoprądowych oraz IT.
Zamawiający zastrzega, że wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót
objętych przedmiotem zamówienia jest zobowiązany do:
1) Opracowania i dostarczenia zamawiającemu harmonogramu realizacji robót.
Zamawiający zastrzega, że harmonogram realizacji robót wykonawca zobowiązany
jest uzgodnić z Kierownikiem Sekcji Technicznej Szpitala Powiatowego w Zakopanem
przed rozpoczęciem wykonywania prac tak, aby podczas realizacji robót – nie
powodować m.in. nadmiernych uciążliwości dla pacjentów jak i w pracy Szpitala
Powiatowego w Zakopanem.
Szczegółowy opis przedmiotu niniejszego zamówienia zawiera:
1) Dokumentacja techniczna (opis robót + rzut) – załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ,
2) STWiORB – załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ – w części zawierającej zbiory
wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania
w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny
prawidłowości wykonania poszczególnych robót,
3) Przedmiar robót – załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ.
Zamawiający informuje, że ilekroć w opisach niniejszej SIWZ w tym dokumentacji
technicznej oraz kosztorysowej występują: nazwy znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi
dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów to przyjmuje
się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne” i należy to traktować
jedynie, jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych przy zachowaniu norm,
parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez zamawiającego
przedmiot zamówienia. Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum
jakościowe wymagane przez zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na
rozwiązania równoważne zobowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego przedmiot
zamówienia spełnia wymagania określone przez zamawiającego.
W związku z powyższym zamawiający dopuszcza ujęcie w składanej ofercie przetargowej,
a następnie zastosowanie w trakcie realizacji robót innych materiałów i urządzeń niż
podane w dokumentacji technicznej oraz kosztorysowej, pod warunkiem wykazania ich
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3.5.

3.6.

3.7.

równoważności pod względem konstrukcji, parametrów technicznych, jakościowych i
funkcjonalnych oraz ich przeznaczenia.
W takiej sytuacji zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał poprzez dołączenie do
składanej oferty przetargowej stosownych dokumentów wskazujących, że te materiały i
urządzenia są równoważne pod względem konstrukcji, parametrów technicznych,
jakościowych i funkcjonalnych oraz ich przeznaczenia.
Zaoferowane urządzenia i materiały równoważne muszą posiadać stosowne, wymagane
przepisami prawa atesty lub dopuszczenia do obrotu gospodarczego.
Mając na uwadze powyższe zamawiający informuje, że w sytuacji, gdy wykonawca w
złożonej ofercie przetargowej wykaże chęć zastosowania urządzeń i materiałów
równoważnych, a jednocześnie nie wykaże, iż proponowane materiały i urządzenia
zamienne, inne niż określone w dokumentacji technicznej oraz kosztorysowej, są
równoważne pod względem konstrukcji, parametrów technicznych, jakościowych i
funkcjonalnych oraz ich przeznaczenia, spowoduje to uznanie przez zamawiającego, że
złożona oferta nie odpowiada treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia i
zostanie z niniejszego postępowania przetargowego odrzucona.
Jeśli w opisach niniejszej SIWZ występują: normy, europejskie oceny techniczne,
aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych, o których mowa w
art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP należy to traktować jedynie, jako pomoc w opisie
przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są rozwiązania równoważne
opisywanym.
Celem niniejszego postępowania jest uzyskanie efektu końcowego w postaci robót
budowlanych o określonej w SIWZ funkcjonalności i przeznaczeniu, a nie wykonanie ich
przy użyciu materiałów i urządzeń konkretnej marki lub producenta. Z tych względów
zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany
przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego
procesu, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych
wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo tego, okaże się, że w jakimkolwiek miejscu
SIWZ oraz w załącznikach do niej występują takie wskazania, nie należy ich traktować jako
wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać wyłącznie
w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym.
Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia, w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
technicznej oraz kosztorysowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do
prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz
obowiązującymi na dzień odbioru przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy. W
takim przypadku:
1) Wykonawca na żądanie zamawiającego zobowiązany jest wykonać roboty zamienne
(w stosunku do robót przewidzianych w dokumentacji technicznej i kosztorysowej).
Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który
stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a
kosztorysem robót zamiennych. Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach
określonych dla kosztorysu robót dodatkowych. O konieczności wykonania robót
zamiennych zamawiający pisemnie powiadamia wykonawcę. Wykonawca w terminie 7
dni od daty otrzymania tego pisma sporządza kosztorys różnicowy. Po sprawdzeniu
przez inspektora nadzoru kosztorysu różnicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez
zamawiającego strony dokonają zmiany umowy.
2) Roboty zamienne mogą być także wykonane na wniosek wykonawcy po uprzednim
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uzgodnieniu z zamawiającym, według zasad jak dla robót zamiennych na żądanie
zamawiającego.
3) W szczególnie uzasadnionych przypadkach żądanie i zamówienie robót zamiennych
będzie stanowiło dla wykonawcy podstawę o wystąpienie z żądaniem przedłużenia
terminu realizacji robót. Liczba dni przedłużających termin realizacji zostanie
każdorazowo uzgodniona z zamawiającym inspektorem nadzoru przed
formalnoprawnym zamówieniem robót zamiennych.
3.8.
Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia wykonania pewnych robót
przewidzianych w dokumentacji technicznej i kosztorysowej, gdy ich wykonanie zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej okaże się zbędne. Roboty te nazwane są
zaniechanymi, a sposób potrącenia ich wartości z wynagrodzenia wykonawcy określa
projekt umowy.
3.9.
Warunki wykonania zamówienia zawarte są w projekcie umowy, który stanowi załącznik
nr 6 do niniejszej SIWZ.
3.10. Zamawiający zastrzega, iż roboty będące przedmiotem postępowania są przeznaczone do
użytku przez osoby fizyczne w tym pracowników zamawiającego w związku, z czym
wymaga wykonania robót z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla potrzeb
wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych.
3.11. Przedmiot niniejszego zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. „Małopolski
System Informacji Medycznej (MSIM)”, który jest współfinansowanie z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 2 Osi Priorytetowej Cyfrowa Małopolska,
Działanie 2.1 E-Administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E-usługi w ochronie
zdrowia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020.

4.

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza w niniejszym postępowaniu przetargowym
do składania ofert częściowych.

4.1.

5.

Obowiązek osobistego wykonania zamówienia:
Zamawiający informuje, że nie zastrzega w niniejszym postępowaniu obowiązku
osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty
budowlane.

5.1.

6.

6.1.

Opis części zamówienia:

Obowiązek zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie
realizacji zamówienia:
Zamawiający informuje, że wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszystkie czynności w zakresie realizacji
przedmiotu niniejszego zamówienia, a szczegółowo określone w punktach 3.1.1) – 3.1.5)
niniejszej SIWZ za wyjątkiem:
1) Czynności dostawy wbudowanych i/lub montowanych urządzeń objętych przedmiotem
niniejszego zamówienia,
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Czynności dostawy niezbędnych materiałów budowlanych, które wchodzą w zakres
niniejszego zamówienia,
3) Czynności wykonywane przez kierownika budowy i kierowników robót branżowych, tj.
osób wymienionych w punkcie 10.1.3b) niniejszej SIWZ pełniących samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku –
Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 ze zm.).
Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące czynności, o których mowa powyżej w
punkcie 6.1 niniejszej SIWZ będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2019 roku,
poz. 1040 ze zm.) oraz określa ilość tych osób.
W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o
których mowa w punkcie 6.1 niniejszej SIWZ. Zamawiający uprawniony jest w
szczególności do:
1) Żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów i dokonywania ich oceny,
2) Żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
3) Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
W trakcie realizacji zamówienia każdorazowo na żądanie zamawiającego, w terminie
wskazanym przez zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych wykonawca przedłoży
zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących czynności, o których mowa w punkcie 6.1 niniejszej SIWZ w trakcie
realizacji zamówienia:
1) Oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o
pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,
2) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).
Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr
PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu
powinny być możliwe do zidentyfikowania,
Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w punkcie 6.1
SIWZ zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę
kary umownej w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na
2)

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.
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podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili
stwierdzenia przez zamawiającego niedopełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudniania
pracowników wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
przepisów Kodeksu pracy) – za każdą osobę poniżej liczby wykazanych pracowników
wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę. Niezłożenie przez wykonawcę w
wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w
celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności, o których mowa w punkcie 6.1 SIWZ.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli
przez Państwową Inspekcję Pracy.
Zamawiający zastrzega, że wymogi opisane w punkcie 6 niniejszej SIWZ znajdują
zastosowanie także do dalszych podwykonawców.

6.6.

6.7.

7.

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:
Zamawiający informuje, że nie planuje w niniejszym postępowaniu przetargowym
udzielać zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) i 7) ustawy.

7.1.

8.

Opis sposobu przedstawienia oferty wariantowej:
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza w niniejszym postępowaniu przetargowym
do składania ofert wariantowych.

8.1.

9.
9.1.

Termin wykonania zamówienia:
Zamawiający informuje, że roboty budowlane objęte niniejszym postępowaniem
przetargowym muszą zostać zrealizowane w następującym wymaganym terminie:

90 dni licząc od dnia podpisania umowy.
10.

Warunki udziału w postępowaniu:

10.1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, wobec których nie
zachodzi podstawa do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt.
12-23 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (szczegółowo określonych w punkcie 11.1 i 11.2 niniejszej
SIWZ) oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b ustawy
PZP dotyczące:
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie,
2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia warunków w tym
zakresie,
3) Zdolności technicznej lub zawodowej:
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a)

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada niezbędne
doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
wykonał, co najmniej dwie roboty w zakresie budowy, modernizacji, remontu,
przebudowy, rozbudowy, nadbudowy lub odbudowy budynku, których wartość
wynosiła minimum 200.000,00 zł brutto każda (słownie złotych: dwieście
tysięcy).
UWAGA
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza sumowania robót w ramach wymaganego
warunku doświadczenia. Warunek ten musi być spełniony:
- samodzielnie przez wykonawcę, lub
- przez minimum jeden inny podmiot udostępniający wykonawcy swoje doświadczenie
na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, lub
- w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - samodzielnie
przez minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie.
Ponadto zamawiający informuje, że w przypadku, gdy wymagane roboty są częścią
większych zamówień dotyczących szerszego zakresu prac, należy podać tylko wartość
robót dotyczących wymaganego przez zamawiającego zakresu i tylko takie roboty
należy wymienić.
Do przeliczenia na PLN (polski złoty) wartości wskazanych w dokumentach złożonych na
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach
innych niż PLN, dokona się przeliczenia waluty według tabeli kursów średnich
opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP) w dniu wykonania zamówienia
przez wykonawcę, a jeśli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to według kursu ostatnio przed
tą datą ogłoszonego.

b)

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobą/osobami
zdolnymi do realizacji zamówienia, tj. zapewni odpowiednio wykwalifikowany
personel, posiadający niezbędne uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, tj.:
•
Osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych – Kierownik budowy,
lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów oraz wykazujące się przynależnością do właściwej
izby samorządu zawodowego.
UWAGA
Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień
budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające
uprawnienia wydane obywatelom państw europejskiego obszaru gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (j.t. Dz. U. z 2020 roku, poz. 220).

10.2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ
na realizację zamówienia.
10.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w punkcie
10.1 niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych.
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10.4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w punkcie 10.3
niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając dołączone do oferty zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia. Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca polegając na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a
ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
zamawiający żąda, aby ze złożonego zobowiązania (o którym mowa wyżej) lub innych
dokumentów potwierdzających zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia
zasobów, w sposób jednoznaczny wynikało w szczególności:
a)
jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b)
w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez
wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c)
jaki jest zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
d)
czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane
zdolności dotyczą.
2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w punktach 11.1.2) – 11.1.11)
i punkcie 11.2.1) niniejszej SIWZ.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są
wymagane. W takim przypadku zobowiązanie, o którym mowa w punkcie 10.4.1)
niniejszej SIWZ powinno zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego
podmiotu w wykonaniu zamówienia jako podwykonawca.
4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w punkcie 10.3
niniejszej SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
a)
zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b)
zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w punkcie 10.1
niniejszej SIWZ.
10.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy
załączyć odpowiednie pełnomocnictwo) chyba, że w przypadku spółki cywilnej, z umowy
tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia, czego niezbędne będzie
załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). Wszelka korespondencja oraz rozliczenia
dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych.
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Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty
występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
10.6. Wszelkie postanowienia niniejszej SIWZ dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do
wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

11.

Podstawy wykluczenia:

11.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie
wykazał braku podstaw wykluczenia,
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za
przestępstwo:
a)
o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–
230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –
Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
b)
o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c)
skarbowe,
d)
o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolite Polskiej (Dz. U. poz. 769),
3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w punkcie 11.1.2),
4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty
tych należności,
5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i
niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów,
6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia,
8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia
lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy
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zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w
przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie
konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie
wykonawcy z udziału w postępowaniu,
9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych,
10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października
2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą
kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544),
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne,
12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz.
184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
11.2. Ponadto Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, ze zm.)
lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,
chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia
28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, ze zm.);
11.3. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.

12.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienia
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

12.1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w
oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
12.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o
którym mowa w punkcie 12.1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw
wykluczenia.
12.3. Zamawiającego żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
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wykluczenia z udziału w niniejszym postępowaniu zamieszcza informacje o
podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 12.1 niniejszej SIWZ.
12.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje
się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 12.1 niniejszej SIWZ.
12.5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni,
terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty
– sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli ze złożonego wykazu, o którym mowa
w niniejszym punkcie będzie wynikało, że wykonawca wykonał co najmniej dwie
roboty w zakresie budowy, modernizacji, remontu, przebudowy, rozbudowy,
nadbudowy lub odbudowy budynków, których wartość wynosiła minimum 200.000,00
zł brutto każda (słownie złotych: dwieście tysięcy),
2) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami – sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do
niniejszej SIWZ.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca w składanym wykazie
wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj. zapewni
odpowiednio wykwalifikowany personel, posiadający niezbędne uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi stanowiących przedmiot niniejszego
zamówienia, tj.:
a)
Osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych – Kierownik budowy
lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów oraz wykazujące się przynależnością do właściwej izby
samorządu zawodowego,
3) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy PZP.
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12.6. Jeżeli wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polega
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, zobowiązany jest
złożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokument wymieniony w punkcie 12.5.3)
niniejszej SIWZ.
12.7. Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy,
który nie jest podmiotem na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na
zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do
tego podwykonawcy dokument wymieniony w punkcie 12.5.3) niniejszej SIWZ.
12.8. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej pod
adresem: www.szpital-zakopane.pl (zakładka ZAMÓWIENIA PUBLICZNE) informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP – sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik
nr 5 do niniejszej SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o
którym mowa w niniejszym punkcie składa każdy z wykonawców z osobna.
12.9. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 roku,
poz. 1126).
12.10. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w punkcie 12.1 niniejszej SIWZ,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.
1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia,
poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta
wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
12.11. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 12.5.3) niniejszej SIWZ – składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
12.12. Dokumenty, o których mowa w punkcie 12.11.1) niniejszej SIWZ, powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
12.13. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w punkcie 12.11 niniejszej SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do
jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia punktu
12.12 niniejszej SIWZ stosuje się.
12.14. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o
udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
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wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w
postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania,
że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia
aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
12.15. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli
zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy
lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz. U. z 2020
roku, poz. 346), a wykonawca w składanej ofercie wskaże zamawiającemu dostępności
tych oświadczeń lub dokumentów.
W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o
których mowa w § 2, § 5 i § 7 rozporządzenia o którym mowa w punkcie 12.9 SIWZ, w
formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i
bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane
przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa
w § 2, § 5 i § 7 rozporządzenia o którym mowa w punkcie 12.9 SIWZ, które znajdują się w
posiadaniu
zamawiającego,
w
szczególności
oświadczeń
lub
dokumentów
przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP,
zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3
ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
UWAGA

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia tzw. „Procedury odwróconej”, zgodnie z postanowieniami
art. 24aa ustawy PZP. W ramach tej procedury zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie
zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.

13.

Forma składanych dokumentów:

13.1. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia
26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1126 ze
zm.), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
13.2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub
oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
13.3. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub
kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.
13.4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu (wskazanym w punkcie
13.1 SIWZ), wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co
do jej prawdziwości.
13.5. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z
tłumaczeniem na język polski.
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14.

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z
wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a
także wskazanie osób upoważnionych do porozumiewania się z
wykonawcami:

14.1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami (wszelkie zawiadomienia,
oświadczenia, wnioski oraz informacje) odbywa się za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe (j.t. Dz.
U. z 2018 roku, poz. 2188 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz. U. z 2020 roku, poz. 344), za wyjątkiem
oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w punkcie 12 i 17 niniejszej
SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust.
3 ustawy PZP) w stosunku do których wymaganą formę określa odpowiednio ustawa PZP
oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może zadać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
14.2. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
14.3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się
numerem sprawy określonym w punkcie 2.3 niniejszej SIWZ.
14.4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
pisemnie winny być składane na adres: Szpitala Powiatowego w Zakopanem, ul.
Kamieniec 10, 34-500 Zakopane, Stanowisko ds. Zamówień Publicznych.
14.5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej winny być kierowane na adres:
zp@szpital-zakopane.pl a faksem na nr (+48 18) 20–153–51.
14.6. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
14.7. Domniemywa się, iż korespondencja wysłana przez Zamawiającego na numer faksu lub
adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę w ofercie została mu doręczona w
sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, chyba że Wykonawca
wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku,
zawiadomienia lub informacji w sposób określony w punkcie 14.6 niniejszej SIWZ
oświadczy, że wyżej wymienionej wiadomości nie otrzymał.
14.8. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
14.9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, zamawiający udzieli
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż w terminach określonych w art. 38 ust. 1
ustawy PZP ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o
którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia
na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
14.10. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w punkcie 14.9 niniejszej SIWZ.
14.11. Treść zapytań bez ujawniania źródła zapytania wraz z udzielonymi odpowiedziami
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(ewentualnie modyfikacjami zapisów), zamawiający zamieści na stronie internetowej pod
adresem: www.szpital-zakopane.pl (zakładka ZAMÓWIENIA PUBLICZNE).
14.12. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
14.13. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
14.14. Osobami uprawnionymi przez zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami są:
1) w kwestiach formalnych – Jarosław Zając – Specjalista ds. zamówień publicznych,
2) w kwestiach merytorycznych – Rafał Dobrowolski – Administrator Systemu
Informatycznego.
Jednocześnie zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na
jakikolwiek inny kontakt - zarówno z zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do
porozumiewania się z wykonawcami - niż wskazany w niniejszym punkcie SIWZ.

15.

Wymagania dotyczące wadium:

15.1. Przystępując do przetargu i składając ofertę przetargową wykonawcy są zobowiązani
wnieść wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy).
15.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
15.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) Pieniądzu,
2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) Gwarancjach bankowych,
4) Gwarancjach ubezpieczeniowych,
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 ze zm.).
15.4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Szpitala Powiatowego w
Zakopanem: Bank Ochrony Środowiska o/o Nowy Targ Nr rachunku 49 1540 1115 2043
6050 5969 0002 z dopiskiem „wadium przetargowe – ZP / 13 / 20”.
15.5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków
pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w punkcie 15.4
niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny
wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
15.6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony
do oferty,
2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu należy dołączyć do oferty przetargowej. W
przypadku gdy Wykonawca po upływie ważności odpowiednio poręczenia lub
gwarancji będzie oczekiwał od Zamawiającego zwrotu oryginału tego dokumentu,
Zamawiający wymaga aby do treści składanej oferty dołączono uwierzytelnioną
kserokopię odpowiednio poręczenia lub gwarancji (w celu braku konieczności
późniejszego rozszywania złożonej oferty) natomiast oryginał tego dokumentu
umieścić w koszulce i umieścić w kopercie łącznie z ofertą przetargową.
15.7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do
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wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.
4a i 5 ustawy PZP.
15.8. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających
zamawiającemu wypłacenie wadium.
15.9. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie
odrzucona.
15.10. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na
poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

16.

Termin związania ofertą:

16.1. Zamawiający informuje, że składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.
Bieg terminu związania złożoną ofertą przetargową rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
16.2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia
umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko
raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie
dłuższy jednak niż 60 dni.
16.3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty
wadium.
16.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

17.

Opis sposobu przygotowania oferty:

17.1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik
nr 1 do niniejszej SIWZ, zawierający wymienione w nim informacje w szczególności:
a)
wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia,
b)
łączną cenę ofertową brutto za wykonanie robót budowlanych będących
przedmiotem niniejszego postępowania,
c)
okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane,
d)
zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia,
e)
oświadczenie o wypełnieniu przez wykonawcę obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO,
f)
oświadczenie o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i projektu umowy bez
zastrzeżeń,
g)
zobowiązanie dotyczące warunków płatności,
h)
wskazanie formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
i)
oświadczenie o okresie związania ofertą,
j)
oświadczenie w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa,
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wykonawca może przedstawić informację, czy zamawiający posiada aktualne
oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy,
lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005
roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania Publiczne,
l)
a także wskazanie, czy wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia z
udziałem podwykonawców oraz podać zakres prac powierzony podwykonawcom
i nazwy firm o ile są znane,
Brak podania któregokolwiek z ww. elementów (z wyjątkiem lit. g – l) spowoduje
odrzucenie oferty wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień art. 87 ustawy PZP.
2) Oświadczenia wymienione w punktach 12.1 – 12.4 niniejszej SIWZ sporządzone
według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ,
3) Kosztorys ofertowy opracowany w pełnej formie a sporządzony wg informacji
określonych w punkcie 19 niniejszej SIWZ
4) Oryginał lub poświadczona kopia potwierdzenia wniesienia wadium przez wykonawcę
(odpowiadający wymaganiom określonym w punkcie 15 niniejszej SIWZ),
5) Ewentualnie, gdy zachodzą okoliczności, o których mowa niżej wykonawca
zobowiązany jest ponadto do złożenia następujących dokumentów:
a)
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, zobowiązany jest złożyć
zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzający zobowiązanie podmiotu
trzeciego do udostępnienia zasobów odpowiadające wymaganiom określonym w
punktach 10.3 i 10.4 niniejszej SIWZ,
b)
Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są ustanowić zgodnie z
postanowieniami art. 23 ust. 2 ustawy PZP pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stosowne
pełnomocnictwo podpisane przez wszystkich wykonawców występujących
wspólnie należy załączyć do składanej oferty,
c)
wykonawca, który zamierza w trakcie realizacji robót zastosować materiały i/lub
urządzenia równoważne, zamienne niż określone w dokumentacji projektowej,
zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie 3.4 niniejszej SIWZ jest
zobowiązany wykazać poprzez dołączenie do składanej oferty przetargowej
stosownych dokumentów wskazujących, że te materiały i/lub urządzenia są
równoważne pod względem konstrukcji, parametrów technicznych, jakościowych
i funkcjonalnych oraz ich przeznaczenia.
17.2. Oferta musi być napisana w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz
podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz i
zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
Za osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz i zaciągania
zobowiązań uznaje się osoby wskazane w prowadzonych przez sądy rejestrach
handlowych, osoby wykazane w centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej; osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez
osoby, o których mowa powyżej.
17.3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub
k)
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17.4.

17.5.
17.6.

17.7.

17.8.
17.9.

urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 ustawy z 14
lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (j.t. Dz. U. z 2019 poz. 540 ze zm.).
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną
propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert
złożonych przez danego wykonawcę.
Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art.
93 ust. 4 ustawowy PZP.
Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a
cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana,
zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.
Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie lub opakowaniu, w siedzibie
zamawiającego i oznakować w następujący sposób:
Nazwa i adres wykonawcy:
………………………………
Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane
Sekretariat Dyrektora
OFERTA PRZETARGOWA
„Wykonanie remontu serwerowni poprzez wyposażenie w systemy
oraz elementy podnoszące bezpieczeństwo przetwarzania danych”
Nie otwierać przed: 12 sierpnia 2020 roku przed godz. 12:15

17.10. Koperta (opakowanie) oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed otwarciem bez
uszkodzenia, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia.
17.11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty
składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od
chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (j.t.
Dz. U. z 2019 roku, poz. 1010), jeśli wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że
nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
17.12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów
oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w
trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
17.13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i
skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich
odtajnieniem.
17.14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w
trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą
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tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa.
Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy
Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
17.15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej
oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu
zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być
złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio
oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy
otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności
procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
17.16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak
wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty
oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu
poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty
ofert wycofywanych nie będą otwierane.
17.17. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3
ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i
wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym
przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w punkcie 14 niniejszej SIWZ.
Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym
zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

18.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

18.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa
Chałubińskiego w Zakopanem 34-500, ul. Kamieniec 10 – Sekretariat Dyrektora Szpitala
(Sekretariat mieści się w budynku głównym Szpitala II piętro), do dnia 12 sierpnia 2020
roku, do godziny 12:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w punkcie 17.9
niniejszej SIWZ.
18.2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina
wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy
kurierską.
18.3. Oferta złożona po terminie wskazanym w punkcie 18.1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona
wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP.
18.4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane,
w Sekretariacie Dyrektora Szpitala – Sala Konferencyjna (Sekretariat mieści się w budynku
głównym Szpitala II piętro), w dniu 12 sierpnia 2020 roku o godzinie 12:15.
18.5. Otwarcie ofert jest jawne.
18.6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4
ustawy PZP.
18.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej pod adresem
www.szpital-zakopane.pl (zakładka ZAMÓWIENIA PUBLICZNE) informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
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3)

19.

ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.

Opis sposobu obliczenia ceny:

19.1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ,
powinien w łącznej cenie ofertowej brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla
prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i
podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez wykonawcę.
19.2. Zamawiający informuje, że ceną za wykonanie zamówienia jest cena kosztorysowa
ustalona na podstawie kosztorysu ofertowego opracowanego pełnej formie, a
sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do niniejszej SIWZ. Wykonawca
jest zobowiązany do podania łącznej ceny wraz z należnym podatkiem VAT na dzień
składania oferty przetargowej za wykonanie robót objętych niniejszym zamówieniem.
19.3. Ponadto zamawiający informuje, że zgodnie z postanowieniami art. 91 ust. 3a ustawy –
Prawo zamówień publicznych, cyt. „Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej
ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty
będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do
jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku”.
19.4. Cenę oferty, o której mowa w punkcie 19 niniejszej SIWZ należy obliczyć metodą kalkulacji
szczegółowej (polegającej w szczególności na obliczeniu ceny kosztorysowej jako sumy
iloczynów: ilości ustalonych jednostek przedmiarowych, określeniu wartości
poszczególnych jednostkowych nakładów rzeczowych (kosztów bezpośrednich) i ich cen
oraz doliczeniu odpowiednio narzutów kosztów pośrednich i zysku, w postaci kosztorysu
ofertowego opracowanego w pełnej formie – zawierającego w szczególności: kalkulację
szczegółową oraz fakultatywnie zestawienie robocizny, zestawienie materiałów,
zestawienie sprzętu, tabelę wartości elementów scalonych, sporządzoną w postaci
sumarycznego zestawienia wartości robót określonych ściśle wg wzoru kosztorysu
ofertowego, łącznie z narzutami kosztów pośrednich i zysku, odniesionych do elementu
obiektu lub zbiorczych rodzajów robót, przy zachowania następujących założeń:
1) Zakres robót, który jest podstawą do określenia tej ceny, musi być zgodny z zakresem
robót określonym w dokumentacji technicznej (załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ) oraz
przedmiarze robót (załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ), a sposób wykonania prac oraz
użyte materiały i urządzenia zgodne ze STWiORB (załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ),
2) Cena musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zadania, wynikające wprost
z przedmiaru robót, specyfikacji technicznych oraz niniejszej SIWZ jak również
następujące
koszty:
wszelkich
robót
przygotowawczych,
porządkowych,
zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda,
energia elektryczna, itp.), dozorowania budowy, wywozu nadmiaru gruzu i innych
czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia oraz koszty wynikające
z umowy, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.
19.5. Wykonawca przy opracowaniu kosztorysu ofertowego wykorzysta udostępniony przez
zamawiającego wzór, tj. kosztorys „ślepy”, który stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.
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19.6. Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z zakresem rzeczowym ujętym w dokumentacji
technicznej (załącznik nr 7 do SIWZ), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
(załącznik nr 8 do SIWZ) oraz przedmiarze robót (załącznik nr 9 do SIWZ).
19.7. Zamawiający zastrzega, że wykonawca opracuje kosztorys ofertowy ściśle wg
załączonego wzoru kosztorysu ofertowego oraz jednocześnie wykonawca sam z własnej
inicjatywy nie może dokonywać żadnych zmian we wzorze kosztorysu. W przypadku
stwierdzenia w załączonej do niniejszej SIWZ dokumentacji technicznej jak i w kosztorysie
wzorcowym, nieprawidłowości, niezgodności bądź błędów fakt ten wykonawca jest
zobowiązany niezwłocznie zgłosić zamawiającemu. W takim przypadku zamawiający w
wyniku otrzymanych informacji może dokonać modyfikacji, zamiany zapisów SIWZ.
19.8. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów dokumentacji obciążają wyłącznie wykonawcę
niniejszego zamówienia. W związku, z czym wykonawca musi przewidzieć wszelkie
okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę, o której mowa w powyżej.
19.9. W związku z powyższym wymagane jest od wykonawców bardzo szczegółowe
sprawdzenie dokumentacji jak i przedmiarów robót oraz sprawdzenie w terenie warunków
wykonania zamówienia.
19.10. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w niej skład
elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę w trakcie wyboru oferty
najkorzystniejszej.
19.11. Cena określona według wymogów określonych powyżej przez Wykonawcę zostanie
ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom za wyjątkiem sytuacji,
o której mowa w § 11 projektu umowy (załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ).

20.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy
wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu
oceny ofert:

20.1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans
punktów w kryteriach:
1)
„Łączna cena ofertowa brutto” – C
2)
„Termin gwarancji” – TG
20.2. Powyższym kryteriom zamawiający przypisał następujące znaczenie:
Kryterium

Waga
[%]

Liczba
punktów

Łączna cena
ofertowa brutto

60%

60

Termin
gwarancji

40%

40

RAZEM

100%

100

Sposób oceny
Cena najtańszej oferty
C = ----------------------------------------------------------------------- x 60 pkt
Cena badanej oferty
Termin gwarancji oferty badanej
TG = --------------------------------------------------------------------- x 40 pkt
Najdłuższy termin gwarancji
z pośród złożonych ofert
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

20.3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego
wzoru:
L = C + TG + TW
gdzie:
L – całkowita liczba punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”,
TG – punkty uzyskane w kryterium „Termin gwarancji”.
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20.4. Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na
podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez wykonawcę w ofercie i
przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej.
20.5. Ocena punktowa w kryterium „Termin gwarancji” dokonana zostanie na podstawie terminu
gwarancji wskazanego przez wykonawcę w ofercie i przeliczonego według wzoru
opisanego w tabeli powyżej. Zamawiający zastrzega, że wykonawca jest zobowiązany
określić termin udzielonej gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres nie krótszy
niż 36 miesiące oraz nie dłuższy niż 60 miesięcy. Jeżeli wykonawca zaoferuje termin
gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy otrzyma maksymalną ilość punktów jak dla okresu 60
miesięcznego. Oferta wykonawcy, który nie zaproponuje żadnego okresu gwarancji lub
okres gwarancji krótszy niż 36 miesiące będzie odrzucona, jako niezgodna z treścią
niniejszej SIWZ.
20.6. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa łączna liczba punktów wyznaczy
najkorzystniejszą ofertę.
20.7. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w niniejszej SIWZ i zostanie oceniona
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
20.8. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert,
zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną, a jeżeli zostaną
złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
20.9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

21.

Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy:

21.1. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
21.2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia zmawiający żąda przed zawarciem umowy przedstawienia umowy
regulującej współpracę tych wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel
działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z
nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania
konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi),
wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego
członków do czasu wykonania zamówienia.
21.3. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia kserokopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem uprawnień zawodowych osób, o których mowa w wykazie określonym w
punkcie 12.5.2) niniejszej SIWZ, które zostały skierowanych przez wykonawcę do realizacji
niniejszego zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi
21.4. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
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21.5. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru zamawiającego stanowiącego załącznik nr 6 do
niniejszej SIWZ.
21.6. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
21.7. Jeżeli wykonawca uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie
podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który
złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

22.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania
umowy:

22.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia,
w wysokości 5,0 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania wynikającego z
umowy.
22.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 roku, poz. 359).
22.3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art.
148 ust. 2 ustawy PZP.
22.4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na konto Szpitala
Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem: Bank Ochrony Środowiska o/o
Nowy Targ Nr rachunku 49 1540 1115 2043 6050 5969 0002.
22.5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej zamawiający przechowa je
na oprocentowanym rachunku bankowym.
22.6. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać,
że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz zamawiającego w terminie
maksymalnie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie
zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy
zastrzeżeń wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie zamawiającego jest uzasadnione
czy nie.
22.7. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz,
zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.
22.8. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie do 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
Zabezpieczenie w wysokości 30%, pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeń z
tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu
rękojmi za wady.
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23.

Wymagania i informacje dotyczące umowy o podwykonawstwo:

23.1. Zamawiający działając na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy PZP żąda wskazania przez
wykonawcę (w formularzu oferty przetargowej załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ) części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez
wykonawcę (o ile są znani na etapie składania oferty) firm podwykonawców.
23.2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile
są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców
i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca
zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację
robót budowlanych.
23.3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest
obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na
którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
23.4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub
usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego
przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub
dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
23.5. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
23.6. Postanowienia punktów 23.4 i 23.5 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.
23.7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
23.8. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego
odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu oraz informacje o umowach o podwykonawstwo,
których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych
dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, zostały
przedstawione poniżej w punktach 23.9 – 23.25 niniejszej SIWZ.
23.9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty
budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
23.10. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
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23.11. Zamawiający w terminie 14 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy, bądź
pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane
w szczególności w zakresie:
1) Niespełnienia następujących wymagań:
a)
Niezgodności projektu bądź umowy o podwykonawstwo z postanowieniami
umowy o roboty budowlane zawartej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą
(np. w zakresie przedmiotu zamówienia, terminów realizacji, warunków
wykonania, itp.)
2) Gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni,
których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń
lub sprzeciwu.
23.12. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się
za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.
23.13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.
23.14. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w punkcie 23.11
niniejszej SIWZ.
23.15. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację umowy
przez zamawiającego.
23.16. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5%
wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.
23.17. W przypadku, o którym mowa w punkcie 23.16 niniejszej SIWZ, jeżeli termin zapłaty
wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary
umownej.
23.18. Do zmian umowy o podwykonawstwo postanowienia punktów 23.9 – 23.17 niniejszej SIWZ
stosuje się odpowiednio.
23.19. Zamawiający, z zastrzeżeniem postanowień art. 143c ust. 4 i 5 ustawy PZP, dokonuje
bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną
zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w
przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę,
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
23.20. Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 23.19 niniejszej SIWZ, dotyczy wyłącznie
należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu
zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
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23.21. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek,
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
23.22. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w punkcie 23.19 niniejszej SIWZ, zamawiający potrąca
kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.
23.23. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w punkcie 23.19 niniejszej SIWZ, lub
konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w
sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w
sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.
23.24. Do umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami stosuje się odpowiednio
postanowienia niniejszego punku SIWZ w zakresie zawierania umów o podwykonawstwo.
23.25. Powierzenie wykonania części prac objętych przedmiotem zamówienia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy nie zmienia treści zobowiązania i odpowiedzialności wykonawcy
wobec zamawiającego wynikające z umowy. Wykonawca ponowi wobec zamawiającego
pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy jak za własne działania lub zaniechania.

24.

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego:

24.1. Zamawiający informuje, że wymaga od wykonawcy aby zawarł z zamawiającym umowę w
sprawie niniejszego zamówienia publicznego pod rygorem nieważności w formie pisemnej
na warunkach szczegółowo określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6
do niniejszej SIWZ.
24.2. Zamawiający informuje, że w projekcie umowy (stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ)
zawarł istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy, które w szczególności dotyczące:
1) Opisu przedmiotu zamówienia,
2) Warunków związanych z realizacją, wykonaniem przedmiotu umowy,
3) Wysokość kar umownych z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy,
4) Warunki zamiany umowy,
5) Warunków płatności,
6) Warunków gwarancji,
7) Warunków rozwiązania i odstąpienia od umowy.
24.3. Złożenie oferty przetargowej a tym samym przyjęcie warunków przetargu przez
wykonawcę jest równoznaczne z akceptacją, przyjęciem postanowień projektu umowy
proponowanych przez zamawiającego.
24.4. Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będzie dokonywane w złotych polskich
PLN.

25.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

25.1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –
Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843), przysługują wykonawcy,
a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
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25.2.

25.3.

25.4.

25.5.

25.6.

25.7.

25.8.

25.9.

25.10.

25.11.

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów ustawy.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
Odwołanie w niniejszym postępowaniu przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu,
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) odrzucenia oferty odwołującego,
4) opisu przedmiotu zamówienia,
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w
postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem
terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do
jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie punktu 25.3 SIWZ..
Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w punkcie 25.6 zdanie drugie niniejszej SIWZ, albo w terminie 10 dni – jeżeli
zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ,
wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punktach 25.8 i 25.9 niniejszej SIWZ
wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę
jego wniesienia.
Przepisy dotyczące odwołania i skargi zostały szczegółowo uregulowane w dziale VI
postanowieniami art. 179 – 198g ustawy PZP.

26.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:

26.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
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przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Powiatowy im. dr Tytusa
Chałubińskiego w Zakopanem, ulica Kamieniec 10, 34-500 Zakopane, kontakt: telefon
(+48 18) 20-120-21, fax (+48 18) 20-153-51, adres e-mail: sekretariat@szpitalzakopane.pl;
 inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Powiatowy im. dr Tytusa
Chałubińskiego w Zakopanem jest Pan Andrzej Skupień, kontakt: telefon (+48 18) 20120-21 wew. 318, adres e-mail: iod@szpital-zakopane.pl;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Wykonanie remontu serwerowni poprzez wyposażenie w systemy oraz elementy
podnoszące bezpieczeństwo przetwarzania danych”, znak sprawy: ZP/13/20,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.
3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z
2019 roku, poz. 1843);
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
−
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
−
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych 1;
−
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO 2;
−
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
2
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
1
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−

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
−
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
−
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
26.2. Ponadto zamawiający informuje, że wykonawca ubiegając się o udzielenie niniejszego
zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków
formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą
m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny
przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i
od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny
wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba
fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).
Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14
RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których
dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o
których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
26.3. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony
prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w
związku z udziałem wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu, wykonawca jest
zobowiązany do złożenia w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez
niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

27.

Zestawienie załączników:

27.1. Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:
1)
2)

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

3)
4)
5)

Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

6)
7)
8)
9)
10)

Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10

– wzór formularza oferty przetargowej,
– wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu,
– wzór wykazu wykonanych robót budowlanych,
– wzór wykazu osób przewidzianych do wykonywania zamówienia,
– wzór oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej,
– projekt umowy,
– dokumentacja techniczna,
– specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
– przedmiar robót,
– wzór kosztorysu ofertowego „zerowego”.

DYREKTOR
SZPITALA POWIATOWEGO

Niniejszą SIWZ zatwierdzam:

im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

Zakopane, dnia 28 lipca 2020 roku

mgr Regina Tokarz
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Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ
OFERTY PRZETARGOWEJ

OFERTA DLA
Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa
Chałubińskiego w Zakopanem
ul. Kamieniec 10
34-500 Zakopane
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień
publicznych pn.: „Wykonanie remontu serwerowni poprzez wyposażenie w systemy oraz elementy
podnoszące bezpieczeństwo przetwarzania danych”
1.

DANE WYKONAWCY:

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: …………………….……..…....
………………………………………………………………………………………………………………………….
Wykonawca/Wykonawcy:
Nazwa: .………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………….
ul./nr: …………………………………………………………………………………………………………….…….
kod/miejscowość/województwo: …………………………………………………………………………………….
NIP: …………………………………………………………………………………….……………………………….
REGON: ………………………………………………………………………………………..………….…………..
KRS/CEiDG: ……………………………………………………..…………………………………..……..…………
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: …………………………………………………………….
Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:
telefon: ………………………………………………….......................................................................................
faks: ………………………………………………………………………………….………………………………….
e-mail: ……………………………………………………………………………………………………..……………
www: …………………………………………………………………………………………………………………….
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): ………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
2.
OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Oferuję wykonanie zamówienia pn. „Wykonanie remontu serwerowni poprzez wyposażenie w systemy
oraz elementy podnoszące bezpieczeństwo przetwarzania danych” w szczegółowym zakresie objętym
przedmiotem postępowania określonym w punkcie 3 przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia do udziału w niniejszym postępowaniu.
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3.
ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO:
Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO*:
ŁĄCZNA CENA OFERTOWA

……………………… , ….. zł brutto

Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi ........ %.
* ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z realizacją
przedmiotu niniejszego postępowania zgodnie z postanowieniami przedmiotowej Specyfikacji Iatotnych Warunków Zamówienia.

4.
TERMIN GWARANCJI:
Określam termin gwarancji wykonanych robót budowlanych będących przedmiotem niniejszego
postępowania przetargowego na okres (minimum 36 miesięcy):
TERMIN GWARANCJI

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania protokolarnego bezusterkowego odbioru końcowego wykonanych robót.
5.
DOKUMENTY:
Informuję, że zamawiający posiada następujące aktualne oświadczenia lub dokumenty lub może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 570 ze zm.):
W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1126 ze zm.), w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez
wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1126 ze zm.), które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w
szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP,
zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych
oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

Lp

Nazwa oświadczenia lub dokumentu

Postępowanie, do którego zostało złożone
oświadczenie lub dokument
bądź adres bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych

1.
2.
3.

6.
OBOWIĄZEK PODATKOWY:
Oświadczam(y), że zgodnie z postanowieniami art. 91 ust. 3a ustawy PZP oraz punktu 19.4 SIWZ wybór
niniejszej oferty nie prowadzi* / prowadzi* do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (tzw. odwrócony podatek VAT).
* Niepotrzebne skreślić

Jeżeli wybór niniejszej oferty prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawcy są zobowiązani
wypełnić poniższą cześć niniejszego punktu.

Jednocześnie wskazuję nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku: ………………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
W przypadku jeżeli wybór niniejszej oferty prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług, wykonawca składając ofertę cenową (o ktrej mowa na wstępie niniejszego punktu, tj.
łączną cenę ofertową brutto rozumaną jako wynagrodzenie kosztorysowe wykonanych robót budowlanych), wskazuje jej wartość bez
kwoty podatku. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
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7.
OŚWIADCZENIA:
1. Oświadczam(y), że moja oferta spełnia wszystkie wymagania i warunki ustalone w przedmiotowej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
2. Oświadczam(y), że wykonam zamówienie w terminie 90 dni licząc od dnia podpisania umowy,
3. Oświadczam(y), że w cenie mojej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do
prawidłowego wykonania zamówienia,
4. Oświadczam(y), że zapoznałem się ze SIWZ oraz projektem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń
oraz przyjmuję warunki w nich zawarte,
5. Oświadczam(y), że uważam się za związanego złożoną ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia
ofert,
6. Oświadczam(y), że akceptuję, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następi w terminach
określonych w § 7 projekcie umowy licząc od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury,
7. Oświadczam(y), że jestem (mikroprzedsiębiorstwem bądź małym, średnim lub dużym
przedsiębiorstwem (podać): …………………………………………………
Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 roku dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw
(Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny
obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia
mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa:
przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i
których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

8. Wadium w wysokości 5.000,00 PLN, zostało wniesione w dniu ........................................... 2020 roku,
w formie: …..……......................................,
9. Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP,
na następujący rachunek bankowy: …...………………..............................................................................,
8.
KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 LUB ART. 14 RODO:
Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”:
Oświadczam(y), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13
lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio
lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia
publicznego w niniejszym postępowaniu.*
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

9.
ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:
1. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego,
2. Zobowiązujemy się do wniesienia najpóźniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w wysokości 5,0 % ceny ofertowej brutto w formie ……………………………………,
3. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest
................................................................, e-mail: ………….………....…, tel./fax: .......................………
10. PODWYKONAWCY:
Oświadczam(y), że przy realizacji zamówienia objętego przedmiotem niniejszego postępowania
przetargowego będę* / nie będę* korzystać z usług podwykonawców.

* Niepotrzebne skreślić

W przypadku udziału podwykonawcy w realizacji zamówienia zamawiający działając na podstawie art. 36b
ust. 1 ustawy PZP żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę (o ile są znani) firm podwykonawców:
1. …………………………………………………………………………………………………………………….,
2. …………………………………………………………………………………………………………………….,
3. …………………………………………………………………………………………………………………….,
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11. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA:
Oświadczam(y), że niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę zawierają informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być
ogólnie udostępnione:
1. …………………………………………………………………………………………………………………….,
2. …………………………………………………………………………………………………………………….,
3. …………………………………………………………………………………………………………………….,
W celu wykazania, że powyżej wskazane dokumenty zawierają informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa do oferty załączam:
1. …………………………………………………………………………………………………………………….,
2. …………………………………………………………………………………………………………………….,
3. …………………………………………………………………………………………………………………….,
12. SPIS TREŚCI:
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1. …………………………………………………………………………………………………………………….,
2. …………………………………………………………………………………………………………………….,
3. …………………………………………………………………………………………………………………….,
4. …………………………………………………………………………………………………………………….,
5. …………………………………………………………………………………………………………………….,
6. …………………………………………………………………………………………………………………….,
7. ……………………………………………………………………………………………………………………..
Oferta (wraz z załącznikami) została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym formularzu ofertowym są aktualne i
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………………………………………………….
Pieczęć Wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych
Przystępując do postępowania pn.: „Wykonanie remontu serwerowni poprzez wyposażenie w
systemy oraz elementy podnoszące bezpieczeństwo przetwarzania danych”
Działając w imieniu Wykonawcy: …………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
(podać nazwę i adres Wykonawcy)

Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania
i spełniam warunki udziału w postępowaniu
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP wykluczy:
1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku
podstaw wykluczenia,
2. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
1) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art.
258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn.
zm.6)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz.
176),
2) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
– Kodeks karny,
3) skarbowe,
4) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolite Polskiej (Dz. U. poz. 769),
3. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt
2,
4. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności,
5. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki
udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami
selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów,
6. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w
błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w
postępowaniu o udzielenie zamówienia,
7. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
8. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub
innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez
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wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu,
wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w
stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,
10. wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i
1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544),
11. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne,
12. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli
odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że
wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
9.

Ponadto zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy w sytuacji:
1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz.
233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).
Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi spełniać również warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:
1. zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada niezbędne doświadczenie, tj. w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej dwie roboty w zakresie budowy, modernizacji,
remontu, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy lub odbudowy budynku, których wartość
wynosiła minimum 200.000,00 zł brutto każda (słownie złotych: dwieście tysięcy),
2) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobom/osobami zdolnymi do
realizacji zamówienia, tj. zapewni odpowiednio wykwalifikowany personel, posiadający
niezbędne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi stanowiących
przedmiot niniejszego zamówienia, tj.:
a) Osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych –
Kierownik budowy,
lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów oraz wykazujące się przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego.
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1
pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością,
na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………..
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Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez zamawiającego w punkcie 10 przedmiotowej SIWZ polegam na zasobach następującego/ych
podmiotu/ów:
1. ……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
następującym zakresie: ………………………………………………………………………………………..
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję
się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………...……………………………..……
………………………………………………………………………………………………………….………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą
podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

Oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby
powołuje się wykonawca

Oświadczam,
że
w
stosunku
do
następującego/ych
podmiotu/tów,
będącego/ych
podwykonawcą/ami: ……………………………….…………………………...……………………………..……
………………………………………………………………………………………………………….………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą
podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………………………………………………….
Pieczęć Wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik nr 3 do SIWZ

WYKAZ

WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
Przystępując do postępowania pn.: „Wykonanie remontu serwerowni poprzez wyposażenie w
systemy oraz elementy podnoszące bezpieczeństwo przetwarzania danych”
Działając w imieniu Wykonawcy: …………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
(podać nazwę i adres Wykonawcy)
Składam wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o
tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Nazwa (wykonawcy) podmiotu
wykazującego spełnianie warunku
Podmiot, na rzecz którego roboty te zostały
wykonane
Miejsce wykonania robót budowlanych
1.

Elementy, które winna zawierać wykonana
robota budowlana

Czy zamówienie dotyczyło wykonania roboty budowlanej w
zakresie budowy, modernizacji, remontu, przebudowy,
rozbudowy, nadbudowy lub odbudowy budynku, której
wartość wynosiła minimum 200.000,00 zł brutto?

TAK / NIE*
Wartość wykonanych robót budowlanych*
Czas realizacji początek i koniec (d/m/r)
*

Niepotrzebne skreślić

Nazwa (wykonawcy) podmiotu
wykazującego spełnianie warunku
Podmiot, na rzecz którego roboty te zostały
wykonane
Miejsce wykonania robót budowlanych
2.

Elementy, które winna zawierać wykonana
robota budowlana

Czy zamówienie dotyczyło wykonania roboty budowlanej w
zakresie budowy, modernizacji, remontu, przebudowy,
rozbudowy, nadbudowy lub odbudowy budynku, której
wartość wynosiła minimum 200.000,00 zł brutto?

TAK / NIE*
Wartość wykonanych robót budowlanych*
Czas realizacji początek i koniec (d/m/r)
*

Niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są zgodne z prawdą oraz
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd
przy przedstawianiu informacji.

……………………………………………………….
Pieczęć Wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ

OSÓB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Przystępując do postępowania pn.: „Wykonanie remontu serwerowni poprzez wyposażenie w
systemy oraz elementy podnoszące bezpieczeństwo przetwarzania danych”
Działając w imieniu Wykonawcy: …………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
(podać nazwę i adres Wykonawcy)
Składam wykaz osób, skierowanych do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Imię i Nazwisko
Kwalifikacje zawodowe / Uprawnienia
1.

Doświadczenie i wykształcenie
niezbędnych do wykonania zamówienia
Zakres wykonywanych czynności

Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Kierownik budowy

Oświadczam, że dysponuje* / będę dysponował* w/w osobą

* niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są zgodne z prawdą oraz
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd
przy przedstawianiu informacji.

……………………………………………………….
Pieczęć Wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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OŚWIADCZENIE

Załącznik nr 5 do SIWZ

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
Będąc uczestnikiem postępowania pn.: „Wykonanie remontu serwerowni poprzez wyposażenie w
systemy oraz elementy podnoszące bezpieczeństwo przetwarzania danych”
Działając w imieniu Wykonawcy: …………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
(podać nazwę i adres Wykonawcy)

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej (www.szpitalzakopane.pl) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuję zamawiającemu niniejszed
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.

Po zapoznaniu się z udostępnionymi przez Zamawiającego na stronie internetowej
informacjami, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP składam oświadczenie, że
przynależę* / nie przynależę* do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy PZP.
* niepotrzebne skreślić

Przynależę do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami będącymi uczestnikami
niniejszego postępowania przetargowego:
…………………………………………..…………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………..………………………………………………..……
………………………………………………………………..…………………………………………………….…
……………………………………………………………………..…………………………………………………..
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są zgodne z prawdą oraz
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd
przy przedstawianiu informacji.

……………………………………………………….
Pieczęć Wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik nr 6 do SIWZ

PROJEKT UMOWY
UMOWA
ZP / 13 / 20
Zawarta w dniu .............................. 2020 roku w Zakopanem
p o m i ę d z y:
Szpitalem Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem mającym swą siedzibę
w Zakopanem przy ul. Kamieniec 10 reprezentowanym przez:
–
Dyrektora SP w Zakopanem
- mgr Reginę Tokarz
–
Głównego Księgowego SP w Zakopanem - Marię Sowińską
zwanym dalej “Zamawiającym”
a:
Firmą ................................................................................................................................................
reprezentowaną przez:
–
..............................................
–
..............................................
zarejestrowaną w ............................................................................................................................
REGON: .............................
NIP: .....................................
zwaną dalej “Wykonawcą”
łącznie zwanych “Stronami“
W wyniku przeprowadzenia w oparciu o przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych,
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/13/20 prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego oraz dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy została
zawarta umowa następującej treści:

§1
Przedmiot umowy
1.

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie publiczne
polegające na wykonaniu robót budowlanych określonych według nazw i kodów Wspólnego
Słownika Zamówień (CPV) jako główny przedmiot zamówienia: 45215140-0 (Roboty
budowlane w zakresie obiektów szpitalnych), oraz przedmiot zamówienia uzupełniający:
45262321-7 (Wyrównywanie podłóg), 45300000-0 (Roboty instalacyjne w budynkach),
45311100-1 (Roboty w zakresie okablowania elektrycznego), 45311200-2 (Roboty w
zakresie instalacji elektrycznych), 45312100-8 (Instalowanie przeciwpożarowych systemów
alarmowych), 45314300-4 (Instalowanie infrastruktury okablowania), 45316100-6
(Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego), 45317300-5 (Instalowanie elektrycznych
urządzeń rozdzielczych), 45331000-6 (Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych), 45343200-5 (Instalowanie sprzętu gaśniczego), 45400000-1 (Roboty
wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych), 45421131-1 (Instalowanie drzwi),
45421146-9 (Instalowanie sufitów podwieszanych), 45430000-0 (Pokrywanie podłóg i
ścian), 45442100-8 (Roboty malarskie), 45450000-6 (Roboty budowlane wykończeniowe
pozostałe), polegające na wykonaniu remontu pomieszczeń serwerowni (SG, SZ, PD)
poprzez wyposażenie w systemy oraz elementy podnoszące bezpieczeństwo przetwarzania
danych w budynku Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem przy
- 42 -

2.

3.

4.

5.

6.

ul. Kamieniec 10, w ramach projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
zgodnie ze złożoną ofertą przetargową dnia ......................... 2020 roku na warunkach
określonych w SIWZ oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
Roboty budowlane, o którym mowa w ust. 1 w szczególności swym zakresem obejmują
wykonanie następującego zakresu prac:
1)
Wykonanie robót budowlanych:
a)
Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych – wymiana płyt stropowych
bez wymiany konstrukcji,
b)
Zabezpieczenie p.poż przejść rurowych przez przegrody,
c)
Gładzie gipsowe, malowanie farbami emulsyjnymi, itp,
d)
Drzwi stalowe wejściowe w klasie RC4, EL60,
2)
Wykonanie robót w zakresie instalacji elektrycznej:
a)
Uzupełnienie rozdzielni,
b)
Wewnętrzne linie zasilające,
c)
Pomiary elektryczne,
3)
Wykonanie robót w zakresie instalacji niskoprądowej:
a)
Monitoring warunków środowiskowych (MWS),
b)
System kontroli dostępu (SKD),
c)
Centralny system zasilania UPS,
d)
Okablowanie OM4 pomiędzy szafami,
e)
Szafy dystrybucyjne,
4)
Wykonanie systemu stałego urządzenia gaśniczego i instalacji wykrywczo-sterującej:
a)
Gazowa instalacja gaśnicza,
b)
Instalacja wykrywczo-sterująca,
c)
Doszczelnienie pomieszczenia,
5)
Wykonanie podłogi technologicznej:
a)
Podłoga podniesiona (klasa ogniowa F 30) z wykładziną antystatyczną,
wg załączonego kosztorysu ofertowego oraz przedmiaru robót stanowiących załącznik nr 1
do umowy oraz zgodnie z dokumentacją techniczną oraz specyfikacją techniczną wykonania
i odbioru robót budowlanych stanowiącą załącznik nr 2 do umowy.
Po wykonaniu prac określonych powyżej Wykonawca jest zobowiązany do wykonania:
6)
Wymaganych przepisami prawa pomiarów, prób i sprawdzeń oraz wykonania
inwentaryzacji powykonawczej w zakresie wszystkich wykonanych robót, w tym
inwentaryzacji instalacji elektrycznych, niskoprądowych oraz IT.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami
przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, o
których mowa w ust. 2, obowiązującymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy
technicznej i ustalonymi zwyczajami oraz złożoną ofertą przetargową.
Przedmiot niniejszej umowy musi być oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się do
użytkowania, “pod klucz”, po dokonaniu wszystkich odbiorów technicznych z udziałem
Zamawiającego.
Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty przetargowej zapoznał się z wszystkimi
warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu niniejszej umowy bez
konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia, w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
tkosztorysowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj.
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7.

zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi na dzień
odbioru przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy. W takim przypadku:
1)
Wykonawca na żądanie zamawiającego zobowiązany jest wykonać roboty zamienne
(w stosunku do robót przewidzianych w dokumentacji kosztorysowej). Rozliczenie
ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić
będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a
kosztorysem robót zamiennych. Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach
określonych dla kosztorysu robót dodatkowych. O konieczności wykonania robót
zamiennych zamawiający pisemnie powiadamia wykonawcę. Wykonawca w terminie 7
dni od daty otrzymania tego pisma sporządza kosztorys różnicowy. Po sprawdzeniu
przez inspektora nadzoru kosztorysu różnicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez
zamawiającego strony dokonają zmiany umowy.
2)
Roboty zamienne mogą być także wykonane na wniosek wykonawcy po uprzednim
uzgodnieniu z zamawiającym, według zasad jak dla robót zamiennych na żądanie
zamawiającego.
3)
W szczególnie uzasadnionych przypadkach żądanie i zamówienie robót zamiennych
będzie stanowiło dla wykonawcy podstawę o wystąpienie z żądaniem przedłużenia
terminu realizacji robót. Liczba dni przedłużających termin realizacji zostanie
każdorazowo uzgodniona z zamawiającym inspektorem nadzoru przed
formalnoprawnym zamówieniem robót zamiennych.
Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia wykonania pewnych robót przewidzianych
w dokumentacji kosztorysowej, gdy ich wykonanie zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej okaże się zbędne. Roboty te nazwane są zaniechanymi.

§2
Czas trwania umowy
1.

2.

Strony zgodnie ustalają, że termin wykonania umowy obejmuje również termin
przeznaczony na usunięcie stwierdzonych przy dokonaniu odbioru technicznego przedmiotu
umowy wad i usterek.
Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:
1)
Termin przekazania placu, o którym mowa w § 1 ustala się na dzień …….. 2020 roku,
2)
Termin rozpoczęcia prac, o których mowa w § 1 ustala się na dzień ……… 2020 roku,
3)
Termin zakończenia prac, o których mowa w § 1 ustala się na dzień ...…… 2020 roku.

§3
Wykonanie umowy
1.

2.
3.
4.

Z uwagi na fakt prowadzenia robót w czynnym obiekcie Zamawiający zastrzega, że
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i dostarczenia Zamawiającemu
harmonogramu realizacji robót. Zamawiający zastrzega, że harmonogram realizacji robót
Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Kierownikiem Sekcji Technicznej Szpitala
Powiatowego w Zakopanem przed rozpoczęciem wykonywania prac tak, aby podczas
realizacji robót – nie powodować m.in. nadmiernych uciążliwości dla pacjentów jak i w pracy
Szpitala Powiatowego w Zakopanem. Mając na uwadze powyższe Wykonawca gwarantuje
prowadzenie prac w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników obiektu.
Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał
ekonomiczny i techniczny a także pracowników zdolnych do realizacji niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów i narzędzi własnych.
Materiały i narzędzia, o których mowa w ust. 3 powinny odpowiadać co do jakości wymogom
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10
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5.

6.

7.
8.

9.
10.

ustawy – Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca jest zobowiązany
okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa,
deklarację zgodności, certyfikat zgodności z Normą lub aprobatą techniczną.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane
do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów
Wykonawcy na placu budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.
Badania, o których mowa w ust. 6 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.
Do obowiązków Zamawiającego w szczególności należy:
1)
Wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy na podstawie protokołu przekazania,
2)
Przekazanie dokumentacji technicznej,
3)
Zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
4)
Odebranie wykonanych robót,
5)
Zapłata umownego wynagrodzenia.
Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć pełną dokumentację techniczną wraz z
dziennikiem budowy w dniu podpisania umowy.
Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy:
1)
Wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z
obowiązującymi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, dokumentacją
techniczną, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót
budowlanych, wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy
zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi oraz w terminie, o którym mowa w § 2
niniejszej umowy.
2)
Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie
uprawienia, kwalifikacje, przeszkolenie w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych
oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież. Dostarczenie wszystkich
niezbędnych zezwoleń, atestów, mediów, itp.
3)
Zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym,
nadzór nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie
działań podwykonawców. Kierownik budowy jest, w zakresie posiadanego
upoważnienia, przedstawicielem Wykonawcy.
4)
Zabezpieczenie we własnym zakresie warunków socjalnych i innych przepisanych
prawem warunków i świadczeń dla swoich pracowników. Wykonawca zrzeka się
wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego.
5)
Pełnienie nadzoru nad odebranymi branżowo elementami zadania inwestycyjnego.
6)
Utrzymanie ogólnego porządku na budowie poprzez:
a)
ochronę mienia,
b)
właściwe oznakowanie terenu budowy,
c)
nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy,
d)
zabezpieczenie zabezpieczenia przeciwpożarowego,
e)
usuwanie awarii związanych z prowadzeniem budowy,
f)
wykonanie zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót.
7)
Ponoszenie kosztów wykonania i bieżącego utrzymania dróg wewnętrznych dla
potrzeb budowy oraz dróg zewnętrznych wokół terenu budowy, a także prawidłowego
ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy.
8)
Pokrywanie wszelkich kosztów i opłat, koniecznych do wykonania przedmiotu umowy.
9)
Prowadzenie dziennika budowy.
10) Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych zwołanych przez Zamawiającego.
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Informowanie inspektora nadzoru oraz Zamawiającego o problemach lub
okolicznościach mogących wpływać na jakość robót lub opóźnień terminu zakończenia
wykonania umowy.
12) Przestrzeganie planu organizacji budowy,
13) Przeprowadzenie pełnego rozruchu technologicznego wszystkich urządzeń i maszyn,
podlegających rozruchowi technologicznemu wchodzących w zakres oferty.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie szkody
spowodowane na placu budowy w związku z prowadzonymi robotami.
Wykonawca zobowiązuje się w ramach niniejszej umowy do:
1)
Zawiadomienia Zamawiającego o zauważonych wadach dokumentacji w terminie 3 dni
od daty jej otrzymania. Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem
Zamawiającego za szkodę wynikłą wskutek zaniechania zawiadomienia o
zauważonych wadach,
2)
Zabezpieczenia specjalistycznego kierownictwa montażu dla dostarczonych przez
siebie materiałów i urządzeń,
3)
Informowanie inspektora nadzoru o terminie wykonania robót ulegających zakryciu.
Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tym inspektora nadzoru, zobowiązany jest
odkryć te roboty, a następnie przywrócić do stanu pierwotnego,
4)
Bezzwłocznego informowania inspektora nadzoru oraz Zamawiającego o konieczności
wykonania robót dodatkowych i zamiennych,
5)
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót (lub ich części) bądź urządzeń w toku
realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,
6)
Umieszczenia na miejscu budowy tablicy informacyjnej zgodnie z prawem
budowlanym oraz zabezpieczenia terenu w czasie realizacji robót,
7)
Pozostawienia całego terenu budowy po zakończeniu robót w stanie czystym
nadającym się do użytkowania bez dodatkowych prac,
8)
Pokrycia kosztów odbioru, badań oraz kontroli i inspekcji organów nadzoru
budowlanego i uczestników procesu inwestycyjnego.
Wykonawca ustanawia kierownika budowy i robót w osobie ……........................................ .
Nadzór inwestorski nad realizacją zamówienia pełni ........................................................... .
Inspektor/Inspektorzy nadzoru jest – w granicach posiadanego upoważnienia – odpowiednio
przedstawicielem Zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić inspektorowi nadzoru, przedstawicielom
Zamawiającego oraz wszystkim upoważnionym przez niego osobom dostęp do placu
budowy.
Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji inspektora
nadzoru oraz Zamawiającego, które są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
Wykonawca zobowiązuje się:
1)
dołożyć należytej staranności w wykonywaniu umowy,
2)
utrzymać w tajemnicy wszystkie informacje uzyskane w związku z jej wykonywaniem,
11)

11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.
18.

§4
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

1.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wszystkie czynności w zakresie realizacji przedmiotu
niniejszego zamówienia, a szczegółowo określone w § 1 ust. 2 pkt 1) – pkt 5) niniejszej
umowy za wyjątkiem:
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Czynności dostawy wbudowanych i montowanych urządzeń objętych przedmiotem
niniejszej umowy,
2)
Czynności dostawy niezbędnych materiałów budowlanych, które wchodzą w zakres
niniejszego zamówienia,
3)
Czynności wykonywanych przez kierownika budowy i kerowników robót, tj. osób
wymienionych w § 3 ust. 13 niniejszej umowy pełniących samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo
budowlane (j.t. Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 ze zm.).
Wykonawca składa oświadczenie, że osoby wykonujące czynności, o których mowa
powyżej w ust. 1 będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1040 ze
zm.) oraz określa ilość tych osób.
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których
mowa w ust. 1 umowy. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1)
Żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów i dokonywania ich oceny,
2)
Żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
3)
Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
W trakcie realizacji zamówienia każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie
wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób
wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1 niniejszej umowy w trakcie realizacji
zamówienia:
1)
Oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o
pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,
2)
Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez
adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i
wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1 niniejszej
umowy Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę
1)

2.

3.

4.

5.
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6.

7.

kary umownej w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na
podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili
stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania
pracowników wykonującymi czynności na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
przepisów Kodeksu pracy) – za każdą osobę poniżej liczby wykazanych pracowników
wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę. Niezłożenie przez Wykonawcę w
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w
celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności, o których mowa w ust. 1 niniejszej umowy.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli
przez Państwową Inspekcję Pracy.
Zamawiający zastrzega, że wymogi opisane w § 4 niniejszej umowy znajdują zastosowanie
także do dalszych Podwykonawców.

§5
Podwykonawstwo
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

Zamawiający nie zastrzega osobistego obowiązku wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, zgodnie ze
zobowiązaniem określonym w złożonej ofercie przetargowej.
W przypadku zamiaru powierzenia do wykonania części niniejszej umowy podwykonawcy,
Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu
projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także
projekt jej zmiany, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, oraz poświadczonej
za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem
są dostawy lub usługi, oraz ich zmian.
Termin na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej
zmian, wynosi 14 dni.
Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę
umowy/umów, o których mowa wyżej w ust. 4, nie zgłosi na piśmie odpowiednio sprzeciwu
bądź zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
Do zmian umowy o podwykonawstwo postanowienia ust. 2 – 5 umowy stosuje się
odpowiednio.
Do zawarcia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę umowy z dalszym
podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
Do umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami stosuje się odpowiednio
postanowienia niniejszej umowy w zakresie zawierania przez Wykonawcę umowy o
podwykonawstwo.
Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
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10.

11.
12.
13.

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest
obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego
zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Umowy, o których mowa wyżej, powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
Odmienne postanowienia umów, o których mowa w niniejszym paragrafie, są nieważne.
Do umów o podwykonawstwo, o których mowa w niniejszym paragrafie i w zakresie w nim
nieokreślonym, stosuje się postanowienia punktu 23 Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia będącej podstawą zawarcia niniejszej umowy.

§6
Wynagrodzenie
1.

2.
3.

Strony ustalają, że Wykonawca otrzyma od Zamawiającego za wykonanie przedmiotu
umowy wynagrodzenie kosztorysowe ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego
sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o wskaźniki cenotwórcze określone
w kosztorysie ofertowym sporządzonym do oferty przetargowej z dnia ................. 2020 roku,
które nie przekroczy wynagrodzenia w wysokości ....................................... zł brutto
w tym ........ % należnego podatku VAT (słownie złotych: .....................................................).
W oferowanej cenie są zawarte wszystkie elementy kosztów (np. koszty zakupu materiałów,
koszty związane z dostawą, transportu, ubezpieczeniem, oraz wszelkich opłat itp.).
Z uwagi na okoliczności i zdarzenia niezależne od Zamawiającego zastrzega on sobie
prawo do możliwości zmniejszenia lub ograniczenia zakresu robót. Wynagrodzenie, o
którym mowa w ust. 1 zostanie wówczas zmniejszone o kwoty określone w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy.

§7
Warunki płatności

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury końcowej, po
dokonaniu niezbędnych odbiorów bez zastrzeżeń Zamawiającego.
Inspektor nadzoru sprawdza w ciągu 3 dni przed wystawieniem faktury i potwierdza
zgodność zakresu wykonanych robót.
Za wszelkie przekroczenia wynagrodzenia Wykonawcy oraz wynagrodzeń za poszczególne
rodzaje robót Wykonawca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność finansową.
Należne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, będzie realizowane
na podstawie faktury końcowej, o której mowa w ust. 1 wystawionej przez Wykonawcę pod
warunkiem jej zatwierdzenia przez inspektora nadzoru i podpisania przez niego oraz
Zamawiającego protokołu bezusterkowego odbioru końcowego, z zastrzeżeniem
postanowień ust. 8 – 12 umowy.
Zatwierdzone przez inspektora nadzoru kwoty (nie obejmujące podatku VAT) za
poszczególne wykonane roboty nie mogą przekroczyć kwot przyjętych dla poszczególnych
robót w ofercie przetargowej.
Wystawiona przez Wykonawcę faktura końcowa za wykonane prace, o których mowa w § 1
niniejszej umowy, będzie przez Zamawiającego realizowana nie później niż w terminie 30
dni od daty jej otrzymania, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8 – 12 umowy.
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7.
8.

9.

10.

11.
12.

13.
14.
15.

Zapłata nastąpi przelewem bankowym z konta Zamawiającego na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze.
Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia końcowego za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodu
potwierdzającego zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót.
Wykonawca oświadcza, że potwierdzenie, o którym mowa w niniejszym ustępie, będzie
stanowiło integralną część (załącznik) wystawionej faktury VAT.
Zamawiający, z zastrzeżeniem postanowień art. 143c ust. 4 i 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych, dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez
zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub
który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem
są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez
wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o której mowa w ust. 9, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
Podstawą do wystawienia faktur jest bezusterkowy protokół odbioru końcowego
wykonanych robót.
W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT, bądź w
przypadku określonym w ust. 8, Zamawiający ma prawo odmówić jej przyjęcia.
Wykonawca fakturę wystawi dla Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w
Zakopanem ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane. Ponadto Zamawiający oświadcza, że jest
płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada NIP: 736 – 14 – 54 – 039.

§8
Odbiory
1.

2.

3.

4.

Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:
1)
odbiory częściowe w tym robót zanikających i ulegających zakryciu,
2)
odbiór końcowy,
3)
odbiór ostateczny po upływie okresu gwarancji.
Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót wpisem do
dziennika budowy oraz pisemnie pod adresem Zamawiającego z określeniem daty
zakończenia robót, natomiast odbiory częściowe tylko wpisem do dziennika budowy.
Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu odbioru w terminie 7 dni od
daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym
Wykonawcę. W przypadku nieuzasadnionego nieprzystąpienia przez Zamawiającego do
odbiorów we wskazanym przez siebie terminie Wykonawca jest uprawniony do
jednostronnego sporządzenia protokołu odbioru ze skutkiem dla Zamawiającego.
Zakończenie prac komisji spisaniem protokołu bezusterkowego odbioru jest równoznaczne z
potwierdzeniem terminu zakończenia robót, określonym przez Wykonawcę w
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5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

powiadomieniu o gotowości odbioru robót.
Strony ustalają, że każdorazowo z prac komisji odbioru sporządzone zostaną protokoły
określające wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru, jak też terminy wyznaczone na
usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokoły odbioru podpisane przez strony
Zamawiający dostarcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru. Protokoły te
będą stanowić podstawę do wystawienia faktury.
Odbioru odpowiednio częściowego, odbioru końcowego i odbioru ostatecznego dokonuje
Zamawiający przy udziale Wykonawcy i inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru po
stwierdzeniu zakończenia robót podlegających odbiorowi wydaje Wykonawcy potwierdzenie
ich zakończenia. W odniesieniu do robót podlegających odbiorowi końcowemu i
ostatecznemu inspektor nadzoru sprawdza również kompletność przekazanych mu przez
Wykonawcę dokumentów.
Odbiór końcowy nie może być dokonany, jeżeli stwierdzone wady lub inne naruszenia
postanowień niniejszej umowy obniżają przewidzianą przez Zamawiającego zdolność
użytkową wykonanych robót.
Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
1)
jeżeli wada nadaje się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
2)
jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:
a)
jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
b)
jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania
przedmiotu odbioru poi raz drugi.
Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o
usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robót jako wadliwych.
W czynnościach odbioru będą uczestniczyć kierownik budowy, inspektor nadzoru oraz
przedstawiciele właściwych organów administracji i instytucji.
Wykonawca przeprowadzi przed odbiorem przewidziane przepisami próby i sprawdzenia
techniczne. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiającego
wpisem do dziennika budowy, nie później niż na 3 dni przed terminem wyznaczonym do
dokonania prób i sprawdzeń.
Iinspektor nadzoru podpisuje odbiór po sprawdzeniu zgodności jego wykonania z
technologią oraz po sprawdzeniu jego zgodności z obowiązującymi przepisami prawa w tym
w szczególności dotyczącymi bezpieczeństwa.
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do odbioru dziennik budowy, zaświadczenia
właściwych jednostek i organów, świadectwa techniczne i jakościowe oraz dokumenty
gwarancyjne, a także dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi
podczas budowy. Wykonawca zakończy wszystkie czynności odbioru w ciągu 7 dni.
Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu kompletną dokumentację
zamontowanych przez Wykonawcę maszyn i urządzeń wraz z gwarancjami jakości na nie w
dniu dokonania odbioru.
Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości dokonania odbioru końcowego jest
uzyskanie przez niego wszystkich przewidzianych w obowiązującym prawie atestów i
zezwoleń co do urządzeń i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy.
Odbiór ostateczny jest dokonywany po upływie terminu gwarancyjnego i polega na
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17.

sprawdzeniu usunięcia wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
Inspektor nadzoru dokona odbioru robót zanikających oraz ulegających zakryciu w ciągu 3
dni od dnia zgłoszenia potrzeby odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika
budowy. Nieodebranie robót w tym terminie nie wstrzymuje postępu prac, a roboty
zanikające oraz ulegające zakryciu uznaje się za wykonane prawidłowo.

§9
Kary umowne
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy w szczególności stanowią kary umowne.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy kar umownych, które to
będą naliczane w następujących okolicznościach i wysokościach:
1)
Za zwłokę w terminie zakończenia robót w wysokości 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto, o którym mowa w § 6, ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,
2)
Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji,
rękojmi za wady w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa
w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie
wad,
3)
Za brak zatrudnienia pracowników wykonującymi czynności na podstawie umowy o
pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy w
wysokości określonej w § 4 ust. 5 umowy,
4)
Za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokości 3,0 % wynagrodzenia umownego brutto, o
którym mowa w § 6 ust. 1 umowy,
5)
Za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany oraz nieprzedłożenie
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokości 2,0 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6
ust. 1 umowy,
6)
Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości
2,0 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy,
7)
Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10,0 %
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5,0 % wynagrodzenia
umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy.
Stroną umowy przysługuje prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.
Zamawiający kary umowne może potrącić z wynagrodzenia (faktury) Wykonawcy.
Łączna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie § 9 ust. 2 przez Zamawiającego
Wykonawcy nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w
§ 6 ust. 1 umowy.

§ 10
Odstąpienie od umowy

1.

Oprócz wypadku wymienionych na wstępie umowy oraz w treści rozdziału XV Kodeksu
Cywilnego, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących
sytuacjach:
1)
W przypadku istotnego naruszenia lub niewykonywania postanowień niniejszej umowy
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2.

3.

4.

5.
6.

7.

oraz warunków przetargu będącego podstawą zawarcia niniejszej umowy,
2)
W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
3)
W przypadku realizowania umowy niezgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robót, nie dającym gwarancji na terminowe zakończenie robót,
4)
Jeżeli zostanie rozwiązana firma Wykonawcy,
5)
Jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.
Ponad okoliczności określone w ust. 1 Zamawiający zastrzega sobie możliwość do
odstąpienia od umowy w przypadku konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej
zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy określonej w § 6
ust. 1.
Zamawiający może obciążyć Wykonawcę kwotą wynikającą z różnicy wynagrodzenia
określonego w niniejszej umowie a wynagrodzeniem ustalonym z następnym Wykonawcą
za realizację niewykonanej części przedmiotu zamówienia.
Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku gdy:
1)
Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktury, określonego w
niniejszej umowie,
2)
Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia
podpisania protokołu odbioru,
3)
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie
przewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych
wobec Wykonawcy.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
Strony zobowiązują się przed odstąpieniem od umowy, do wezwania na piśmie drugiej
strony do usunięcia naruszenia pod rygorem odstąpienia od umowy, wyznaczając jej
dodatkowy termin.
W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obowiązują następujące
obowiązki szczegółowe:
1)
w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według
stanu na dzień odstąpienia,
2)
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, która spowodowała ( zawiniła ) iż od umowy odstąpiono,
3)
Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie
mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych
niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn zależnych od
Zamawiającego,
4)
Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych
oraz robót zabezpieczonych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn
zależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, a odbiór będzie dokonany zgodnie z
postanowieniami § 8 niniejszej umowy,
5)
Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy
urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wzniesione,
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6)

Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada
zobowiązany jest do:
a)
dokonania odbioru robót przerwanych i zabezpieczonych oraz do zapłaty
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonanie do dnia odstąpienia,
b)
odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 7 pkt 3)
niniejszego paragrafu,
c)
przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 11
Zmiana umowy
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany tylko i wyłącznie w
przypadku, i na zasadach szczegółowo określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień
Publicznych oraz niniejszym paragrafie.
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia określonego w § 6
niniejszej umowy w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT za wykonanie
robót i dostawy będące przedmiotem niniejszej umowy. W takim przypadku zmiana stawki
następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT, przy
czym zmianie ulega cena brutto natomiast cena netto pozostaje bez zmian.
W przypadku zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności
spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami
organizacyjnymi, a także z uwagi na inne okoliczności, które nie były możliwe do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy w tym w szczególności niesprzyjających warunków
atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie umowy – zmianie może ulec termin
realizacji umowy.
W przypadku, np. choroby, śmierci, rezygnacji z pełnienia obowiązków, utraty uprawnmień
itp. Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do osoby/osób, o których mowa w § 3 ust.
13 umowy, które wykonują niniejszą umowę na inne legitymujące się, wymaganymi w SIWZ
uprawnieniami.
Ponadto możliwość zmiany treści umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia,
którejkolwiek z poniższych okoliczności:
1)
Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę,
2)
Z powodu wycofania ze sprzedaży urządzeń wskazanych w treści oferty pod
warunkiem dostarczenia urządzeń o parametrach technicznych, jakościowych i
eksploatacyjnych nie gorszych niż te, które wskazano w treści oferty,
3)
Jeżeli nastąpi zmiana przepisów powszechnie obowiązujących mających wpływ na
realizację przedmiotu umowy,
4)
Obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
Zmiany wymienione w ust. 5 nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości
umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego oraz mogą być dokonane na
wniosek którejkolwiek ze stron i obowiązują od dnia podpisania aneksu do umowy.

§ 12
Zabezpieczenie
1.

Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w
wysokości 5,0% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6
umowy.
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2.

3.
4.
5.
6.
7.

Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 Wykonawcy wnosi w jednej lub w kilku
następujących formach:
1)
pieniądzu ...... % wartości zabezpieczenia,
2)
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym .... %
wartości zabezpieczenia,
3)
gwarancjach bankowych ..... % wartości zabezpieczenia,
4)
gwarancjach ubezpieczeniowych ...... % wartości zabezpieczenia,
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 ..... % wartości zabezpieczenia.
Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 umowy Wykonawca zobowiązany jest
wnieść przed zawarcia umowy.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy.
Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i
uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
Zamawiający zastrzega, że 30% wysokości zabezpieczenia pozostawiona zostanie na
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
Kwota, o której mowa w ust. 6, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie
okresu rękojmi za wady.

§ 13
Rękojmia

1.
2.

3.

4.
5.

Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli
Zamawiający zgłosi Wykonawcy istnienie wad w okresie rękojmi.
Wady ujawnione w okresie rękojmi będą kwalifikowane przy udziale stron niniejszej umowy
oraz prawidłowo ocenione pod względem przyczyny ich powstania według stanu na dzień
sporządzenia protokołu. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie i miejscu
kwalifikacji wad w terminie 7 dni przed dokonaniem oględzin. Protokół z komisyjnego
zakwalifikowania wad otrzyma Wykonawca bezpośrednio po zakończeniu działania komisji.
Terminy na usunięcie ujawnionych wad i usterek będzie określał Zamawiający, biorąc pod
uwagę niezbędny czas i techniczne możliwości ich usunięcia, pisemnie informując o nich
Wykonawcę, przy czym w żadnym przypadku termin wyznaczony przez Zamawiającego nie
będzie krótszy niż 7 dni roboczych.
W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,
Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 9 niniejszej umowy.
Nie usunięcie wad lub usterek w terminie wskazanym w ust. 4 niniejszej umowy lub jeżeli
chodzi o wady stwierdzone w czasie wykonywania przedmiotu umowy w terminie
wskazanym przez Zamawiającego, po uprzednim wezwaniu Zamawiającego z
wyznaczeniem mu dodatkowego, nie krótszego niż 5 dni roboczych terminu na usunięcie
wad i usterek, daje Zamawiającemu prawo powierzenia ich usunięcia osobom trzecim.
Kosztem usunięcia wad przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku w całości
obciążony Wykonawca.

§ 14
Gwarancja
1.
2.

Strony postanawiają, że Wykonawcy udzieli pisemnej gwarancji na wykonany przedmiot
niniejszej umowy.
Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, o których mowa w § 1 umowy wynosi
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3.

4.

............ miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego i obejmuje całe
zamówienie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za:
1)
wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych
robót budowlanych i dostarczonych urządzeń,
2)
usunięcie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynności odbioru i ujawnionych w
okresie gwarancji.
W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiający poinformuje o
tym Wykonawcę na piśmie, wyznaczając mu termin do ich usunięcia.

§ 15
Postanowienia końcowe

1.
2.

3.

4.
5.
6.

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany.
Niedopuszczalne jest wprowadzenie zmian zawartej umowy niekorzystnych dla
Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty przetargowej
złożonej przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem postanowień § 11 umowy.
W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie postanowienia ustawy – Kodeks
Cywilny, Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych i przedmiotowej Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania
Cywilnego.
Rozpatrywanie sporów wynikłych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony umowy
zgodnie poddają Sądowi właściwemu według siedziby Zamawiającego.
Umowę spisano w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
Integralną częścią umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z
załącznikami oraz oferta Wykonawcy.

Zamawiający:

Wykonawca:
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WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA SERWEROWNI W SYSTEMY ORAZ ELEMENTY
PODNOSZĄCE BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANIA DANYCH
SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

W celu poprawy bezpieczeństwa przetwarzania danych zaplanowano wykonanie robót
w SERWEROWNI SG i w SERWEROWNI PD w następującym zakresie

1. Roboty budowlane w SERWEROWNI SG i w SERWEROWNI PD:
- zakres szczegółowy wg przedmiaru
2. Roboty elektryczne w SERWEROWNI SG:
- zakres szczegółowy wg przedmiaru
3. Instalacje niskoprądowe w SERWEROWNI SG:
- Zakres szczegółowy wg opisu szczegółowego parametrów z przedmiaru obejmujący
między innymi:
- wykonanie monitoringu warunków Środowiskowych (MWŚ)
- wykonanie systemu kontroli dostępu (w obu serwerowniach)
- wykonanie centralnego systemu UPS wraz z dostawą UPS,
- wykonanie okablowania OM4 pomiędzy szafami
- uzupełnienie i montaż szaf dystrybucyjnych RACK
4. Dobór i montaż systemu stałego urządzenia gaśniczego i instalacji wykrywczosterującej w SERWEROWNI SG w wg opisanych w przedmiarze parametrów.
5. Wykonanie dystansowej podłogi (podniesionej) w SERWEROWNI SG uziemionej
6. Doszczelnienie pomieszczenia SERWEROWNI SG

UWAGA: zastosowane elementy wyposażenia w tym elementy monitoringu warunków
środowiskowych i ochrony przeciwpożarowej muszą być kompatybilne z funkcjonującymi
w szpitalu systemami i nie mogą standardem jakościowym odbiegać od zamontowanych
urządzeń i zabezpieczeń.

ROBOTY W ZAKRESIE REMONTÓW BUDOWLANYCH
SPECYFIKACJA ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robót wymienionych poniżej. W dalszej części opracowania Specyfikacja
Techniczna będzie opisywana skrótem ST, a Szczegółowe Specyfikacje Techniczne skrótem
SST.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w
zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Specyfikacja Techniczna obejmuje następujące roboty budowlano-montażowe, opisane w
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych :
01. Roboty przygotowawcze - zagospodarowanie terenu budowy
02. Roboty konstrukcyjne
03. Roboty wyburzeniowe i demontażowe
04. Roboty murarskie
05. Prace tynkarskie
06. Roboty malarskie
07. Kładzenie płytek
08. Kładzenie i wykładanie podłóg
09. Roboty w zakresie stolarki budowlanej
10. Stropy podwieszone
11. Roboty w zakresie ślusarki aluminiowej
12. Roboty izolacyjne w pomieszczeniach mokrych
Rozwiązania techniczno-materiałowe oraz opis wykonania robót budowlanych należy
rozpatrywać łącznie z opisem technologii wykonania robót zawartym w opracowaniach
branżowych.
1.4. Podstawa opracowania
Normy i przepisy techniczno-budowlane określające warunki prowadzenia i odbioru robót
budowlano-montażowych i wykończeniowych (wykazy zawarto na końcu każdej
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej)

2. WYMAGANIA OGÓLNE
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z
dokumentacją projektowa, poleceniami nadzoru autorskiego i przedstawiciela Zamawiającego
zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane.
Wszystkie roboty objęte projektem należy wykonać wg „Warunków technicznych wykonania
i odbioru robót budowlano – montażowych ” oraz obowiązujących Polskich Norm zgodnie z
obowiązującymi przepisami BHP, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby
posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.
Przyjęte rozwiązania materiałowe i systemowe stanowią poglądowy standard techniczny i
ustalają poziom rozwiązań. Rozwiązania inne niż w projekcie wymagają uzgodnień z
Projektantem, Inspektorem Nadzoru i przedstawicielem Zamawiającego.
Kolejność robót i organizacja pracy na budowie musi być zgodna z warunkami formalnymi
oraz nie może obniżać jakości robót budowlanych.
Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z przepisami, z zastosowaniem materiałów
I-szej jakości (nie dopuszcza się stosowania niejednorodnych materiałów z różnych serii,
końcówek itp. ), z zastosowaniem narzędzi zgodnych z wytycznymi dopuszczeniowymi, z
realizacją w warunkach odpowiadających wymogom technicznym poszczególnych robót
( temperatura, wilgotność ) z dbałością o materiał i wykonane uprzednio roboty.
2.1.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.
2.1.2 Dokumentacja Projektowa
-Projekt rozmieszczenia kamer
-Przedmiar robót do projektu
-Kosztorys inwestorski do projektu
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentacje;
1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót
2. Projekt organizacji i harmonogram Robót
3. Projekt zaplecza technicznego budowy
2.1.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Wykonawcę stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby
w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej
dokumentacji.

SST Roboty budowlane

2

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów
ze skali rysunków.
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.
2.1.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
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. Koszt zabezpieczenia Terenu
Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowna.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przez umieszczenie, w miejscach i
ilościach określonych przez Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie
zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
2.1.5 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 wykańczania 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.
2.1.6 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać sprawny
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
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2.1.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych
materiałów na środowisko.
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 wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji
państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
2.1.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących
właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Zamawiającego i zainteresowane władze 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.
2.1.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy, a szczególnie zadba, 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 na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Odzież robocza stosowana podczas
wykonywania robót będzie miała dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
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2.1.10 Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia
zakończenia przez Zamawiającego).
2.1.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych
podczas prowadzenia robót.
2.2 MATERIAŁY
2.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać, co do jakości
wymogom dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10
Ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom projektu Wykonawczego i przedmiaru robót oraz
przyjętym w ofercie rozwiązaniom technicznym. Na każde żądanie Zamawiającego
Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na
znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub
aprobatą Techniczna.
Materiały zastosowane do wnętrza muszą ponad to posiadać świadectwo dopuszczenia
Państwowego Zakładu Higieny.
2.2.2 Źródła uzyskania materiałów
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła
zamawiania tych materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, świadectwa
dopuszczenia itp. oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie
postępu robót.
2.2.3 Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się niezbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.
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2.2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i były
dostępne do kontroli przez Inżyniera.
Miejsca czasowego składowania materiałów uzgodnione z Inżynierem organizuje
Wykonawca.
2.2.5 Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o
swoim zamiarze przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie
może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego.
2.3 SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
być zgodny z projektem organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; w
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawiającego.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiającego w terminie
przewidzianym umowa.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania, a Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków
umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
2.4 TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie
przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazeń na osie i innych parametrów
technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na
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osie mogą być dopuszczone Zamawiającego, pod warunkiem przywrócenia stanu
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
2.5 WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego.
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
Prace prowadzone są na czynnym obiekcie, w związku, z czym: -obowiązuje cisza nocna w
godz. 22 – 6. Wykonawca może prowadzić prace w godzinach nocnych tylko po uzyskaniu
pisemnej zgody Zamawiającego.
-Wykonawca ograniczy do minimum uciążliwości wynikające z prowadzonych prac dla
czynnych oddziałów,
-Wykonawca nie może korzystać w celach transportu materiałów z wind osobowych
-Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie
Szpitala
2.6 WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT
W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać:
• sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej,
• sprawdzenia dokumentacji (pozwolenie na budowę, uzgodnienia)
• oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia:
-dróg dowozu materiałów
-miejsc składowania materiałów
Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym wszelkie wyłączenia zasilania w
media tj. prąd, woda, c.o. niezbędne do prowadzenia robót.
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2.7 KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
2.7.1 Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zamawiającego programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inżyniera.
Program zapewnienia jakości (PZJ) będzie zawierać:
a) część ogólną opisująca:
-organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
-bhp.,
-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje,
-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów robót,
-system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych
robót,
-wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
-środki transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
-sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
-sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania
poszczególnych elementów robót,
-sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.
2.7.2 Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnać założoną jakosć robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i
jakosci materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, właczajac personel,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania próbek i badań
materiałów oraz robót.
Wykonawca bedzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z czestotliwoscią
zapewniajacą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich czestotliwosć są okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umowa.
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Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu swiadectwa, że wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadają ważną legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i
odpowiadają wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwiazane
z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
2.7.3 Pobieranie próbek
Próbki bedą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zamawiajacy bedzie mieć zapewnioną moliwosć udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadzać dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiały nie zostaną
przez Wykonawcę usuniete lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań
pokrywa Wykonawca.
2.7.4 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Przed przystapieniem do pomiarów lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.
2.7.5 Raporty z badań
Wykonawca bedzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie pózniej jednak niż w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
2.7.6 Badania prowadzone przez Inżyniera
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiałów.
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę,
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników
badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są
niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badan, albo oprze się wyłącznie na własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST, a
koszty powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
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2.7.7 Atesty Certyfikaty i deklaracje zgodności
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że 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
- aprobatą techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST. W
przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą
dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają
tych wymagań będą
2.8 DOKUMENTY BUDOWY
2.8.1 Rejestr obmiarów
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.
2.8.2 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.
2.8.3 Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty:
• pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
• protokoły przekazania Terenu Budowy,
• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
• protokoły odbioru robót,
• protokoły z narad i ustaleń,
• korespondencję na budowie.
2.8.4 Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego
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natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.
2.9 OBMIAR ROBÓT
2.9.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku należytego wykonania
przedmiotu umowy i ukończenia wszystkich robót zgodnie z dokumentacja. Błędne dane
zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie.
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawcę i Inżyniera.
2.9.2 Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone
poziomo wzdłuż linii osiowej.
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w
m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.
2.9.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą
zaakceptowane przez Zamawiającego.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa
legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w
całym okresie trwania robót.
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2.9.4 Wagi i zasady ważenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym
wymaganiom SST będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Zamawiającego.
2.9.5 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób
zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być
dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru.
2.10 ODBIÓR ROBÓT
2.10.1 Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
• odbiorowi częściowemu,
• odbiorowi końcowemu,
• odbiorowi pogwarancyjnemu.
2.10.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Zamawiający.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie
niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu
ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
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2.10.3 Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót
dokonuje Zamawiający.
2.10.4 Odbiór końcowy robót
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o
tym fakcie Zamawiającego.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których
mowa poniżej.
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania
robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i
ustali nowy termin odbioru końcowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że 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 i
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
2.10.5 Dokumenty odbioru końcowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeśli
została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
• Specyfikacje Techniczne,
• dokumenty zainstalowanego wyposażenia
• Rejestry Obmiarów (oryginały),
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST,
• deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z
SST
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• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
• Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i
• Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania
tych robót właścicielom urządzeń.
• Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru końcowego 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.
2.10.6 Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”.
2.11 PODSTAWA PŁATNOSCI
Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. Przy
dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą.
Wartość ryczałtowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na
jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST, SST w dokumentacji projektowej a także w
obowiązujących przepisach.
Ceny jednostkowe lub ryczałtowe robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
• wyposażenie wraz z kosztami zakupu,
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wartość ryczałtowa
zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość zadania dodatkowej
zapłaty.
2.12 PRZEPISY ZWIAZANE
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z pózniejszymi zm. z
27 marca 2003r. Dz.U. nr 80 z 10 maja poz.718).
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 74, poz. 676).
•Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 138, poz. 1555).
• Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie
dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały
budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
ludzi (M.P. nr 19, poz. 231).
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w
sprawie wykazu wyrobów budowlanych niemających istotnego wpływu na spełnianie
wymagań oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz.U. nr 99, poz. 637).
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów
budowlanych (Dz.U. nr 107, poz. 679, i z 2002r. Dz.U. nr 8, poz. 71).
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie oceny systemów zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu oznakowania
wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.u 1113, poz. 728).
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003
r., poz. 401)
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r.
w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji wymagane jest
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (MP nr 2/95, poz. 28 z pózn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwko arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz.U. nr 121, poz.1138).
• Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych – Ministerstwo
Gospodarki przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej –
3. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Najważniejsze oznaczenia i skróty:
-ST-Specyfikacja Techniczna
-SST -Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
3.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3.1.1. Projekt organizacji robót i zagospodarowania placu budowy
Z uwagi na przyjęty sposób realizacji inwestycji (prowadzenie prac budowlanych w
użytkowanym obiekcie) – przystąpienie do robót należy poprzedzić opracowaniem przez
głównego wykonawcę projektu organizacji robót i zagospodarowania placu budowy,
obejmującego w szczególności:
a) Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy
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b) Rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniające zlokalizowane obiektów placu
budowy (kontenery biura budowy, szatni z umywalnią i jadalni pracowników, niezbędnych
magazynów pomocniczych, obiektów technologicznych) w sposób niepowodujący kolizji z
drogami transportu materiałów i sprzętu
c) Opracowanie programu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia osób zatrudnionych przy
robotach budowlano-montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych
d) Charakterystyka robót i ich zasadnicze parametry
e) Zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów i elementów budowlanych
f) Szczegółowy harmonogram
poszczególnych elementów
obiektu

prac

z

uwzględnieniem

kolejności

wykonywania

3.1.2 Przygotowanie terenu budowy
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio
przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonywane, a w szczególności:
a) ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego
się na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w
czasie wykonywaniu robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania robót;
ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi,
a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50 m,
b) wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące
dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i
urządzeń, ewentualnych laboratoriów polowych lub obiektów technologicznych związanych z
budową oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego
lub pomocniczego poza budynkami,
c) na budowie urządzić dla pracowników wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do
gotowania napojów, suszenia odzieży, umywalnię i ustępy,
d) pomieszczenia powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno-sanitarnych na budowie,
e) przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały pędne,
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały chemiczne,
karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami lub wytycznymi
producenta,
f) zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót
budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy,
g) wykonać osłony oraz przejścia dla pieszych na czas trwania budowy
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h) usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać
przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót.
3.1.3 Drogi dojazdowe i na placu budowy
Na terenie budowy należy wykorzystać istniejącą sieć dróg stałych. Należy utrzymywać je w
czystości i nie uniemożliwiać transportu wewnątrzszpitalnego.
W razie, gdy wskutek wykonywania robót, został zamknięty przejazd, w jego miejscu należy
umieścić zaporę z odpowiednim oznakowaniem widocznym w dzień i w nocy, a w
odpowiedniej odległości ustawić tablice informacyjne o skasowaniu przejazdu i ustalonej
drodze objazdu.
Jednostka i zasady obmiarowania
-Jednostką obmiarową jest m3
-Powierzchnia wylewek betonowych (m3), długości, typy, ilość i jakość elementów
wbudowywanych
• Odbiór robót
Odbiór końcowy, po odbiorach częściowych
.
Odbiór należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do następnych robót
Przepisy związane
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r – Dz.U.Nr 47 w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowe
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
BN-73/6736-01 Beton zwykły. Metody badan.
PN-80/M-47340.02 Betonowanie . Ogólne zasady i badania
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-89/H-84423 Stal do zbrojenia betonu
PN-90/M-4785 Deskowanie dla budownictwa monolitycznego
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe żelbetowei sprężone. Obliczenia statyczne i
projektowanie
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty salowe do zbrojenia betonu
PN-81/H-84023 Stal określonego zastosowania. Gatunki
PN-78/M-69720 Spawalnictwo. Próby zginania doczołowych złączy spawanych lub
zgrzewanych
3.2 ROBOTY WYBURZENIOWE I DEMONTAŻOWE
Spis treści:
• Wstęp
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-Przedmiot SST
-Zakres robót
-Określenia podstawowe
-Ogólne wymagania dotyczące robót
• Materiały
• Sprzęt
• Transport
• Wykonywanie robót
• Kontrola jakości robót
• Obmiar robót
• Odbiór robót
• Podstawa płatności
• Przepisy związane
• Wstęp
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
robotami wyburzeniowymi i demontażowymi.
Zakres robót:
-Wykucie szerszych otworów drzwiowych w ścianach wewnętrznych na poziomie piwnic
-Rozebranie ścianek działowych z cegieł na zaprawie cementowo -wapiennej
-Wykucie otworów w ścianach
-Roboty rozbiórkowe – elementy beton. nieuzbrojone – gr. do 15 cm– warstwy posadzkowe
-Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych
-Przebicie otworów w elementach z betonu żwirowego w stropie
-Wykucie z muru ościeżnic stalowych i drewnianych
-Wyburzenie słupków betonowych podpierających podciągi w miejscu lokalizowania
szerokich drzwi. Słupki wyburzyć dopiero po wykonaniu nowych belek wg proj. konstrukcji
-Demontaż. drzwi wewnętrznych i balkonowych oraz okien skrzynkowych
-Demontaż. szaf wnękowych w pokojach chorych
-Demontaż ścianki drewnianej w klatce schodowej
-Skucie istniejącej glazury
-Demontaż istniejących parapetów
-Wyburzenie ścian pod wnęki elektryczne
Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i
oznaczają:
-roboty budowlane -wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem robót zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej
-Wykonawca -osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,
-wykonanie -wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,
-procedura -dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpioną normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,
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-ustalenia projektowe -ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące)
przedmiot i wymagania dla określonego obiektu.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie
Przy rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów
BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia
• Materiały.
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkło, elementy metalowe
(złom stalowy i kolorowy), tworzywa sztuczne
• Sprzęt.
-Samochód samowyładowczy
-Wciągarki ręczne i elektryczne
-Rusztowania systemowe
-Pomosty wewnętrzne
-Drobny sprzęt: łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i
drewna
• Transport
.
Transport gruzu
Transport gruzu wolnymi środkami transportu w odpowiedni sposób zabezpieczonymi przed
wypadaniem. Odwiezienie drewna, złomu, szkła i gruzu na odpowiednie składowiska.
Nienależny używać gruzu do ponownego zużycia w podłożu posadzek
Wykonywanie robót
Zasady wykonywania wyburzeń
Roboty wyburzeniowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej. Miejsce,
na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe należy ogrodzić i oznakować tablicami
ostrzegawczymi.
Przed rozpoczęciem robót należy wyłączyć instalację teletechniczną i elektroenergetyczna.
W czasie prowadzenia robót zabronione jest przebywanie ludzi na niżej położonej
kondygnacji.
Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować zsuwnice pochyłe lub
rynny zsypowe, które powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.
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Zabronione jest przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podcinanie. W czasie
wykonywania robót rozbiórkowych sposobami mechanicznymi wszystkie osoby i maszyny
powinny znajdować się poza strefą niebezpieczna.
• Kontrola jakości robót.
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki, sprawdzeniu braku zagrożeń na
miejscu, sprawdzeniu kompletności usunięcia resztek budowli, gruzu oraz kompletności
wykonania robót
• Obmiar robót.
Jednostka i zasady obmiarowania
- Jednostką obmiarową jest 1 m3(metr sześcienny) wykucia otworów w ścianach i 1 m2 (metr
kwadratowy) wykucia z muru ościeżnic.
• Odbiór robót
Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy
Odbiór należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do następnych robót
• Podstawa płatności
Zapisane w dzienniku budowy -m2 i szt. po odbiorze robót
.
Cena jednostki obmiarowej:
Cena jednostkowa 1 m3 lub 1m2 obejmuje:
-roboty przygotowawcze
-wykucie otworów, ościeżnic
-wywóz materiałów z rozbiórki
-uporządkowanie miejsca prowadzonych robót
-opłata za przyjęcie materiałów na wysypisko
• Przepisy związane
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 30 sierpnia 2004 r – Dz.U.Nr 198, poz. 2043 w
sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowych lub
niewykończonych obiektów budowlanych
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r – Dz.U.Nr 47 w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
-Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2000 r. w sprawie listy rodzajów
odpadów, które wytwarzający odpady może przekazywać osobom fizycznym do
wykorzystania
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-Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie listy rodzajów
odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby

3.3 PRACE TYNKARSKIE
Spis treści:
• Wstęp
-Przedmiot SST
-Zakres robót
-Określenia podstawowe
-Ogólne wymagania dotyczące robót
• Materiały
• Sprzęt
• Transport
• Wykonywanie robót
• Kontrola jakości robót
• Obmiar robót
• Odbiór robót
• Podstawa płatności
• Przepisy związane
• Wstęp.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wymagań w zakresie wykonania i odbioru
robót tynkarskich.
Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronna, wyrównawczą lub
kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną rzecznie lub
mechanicznie, do której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm
lub aprobat technicznych.
Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, ilość
warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3 Roboty
tynkowe. „Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze".
Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN70/B10100 p. 3.1.1.
Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
Zakres robót:
-Przygotowanie podłoża na istniejących ścianach wewnętrznych
-Wykonanie tynków zwykłych IV kategorii wykonywanych ręcznie
-Wykonanie tynków wewnętrznych 1-warstwowych grubości 3 mm z gipsu szpachlowego
Wykonywane ręcznie na tynkach istniejących
-Wykonanie tynków wewnętrznych 1-warstwowych grubości 3 mm z gipsu szpachlowego
Wykonywane ręcznie na tynkach na ścianach nowoprojektowanych.
Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i
oznaczają:
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-roboty budowlane -wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem robót zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej
-Wykonawca -osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,
-wykonanie -wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,
-procedura -dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,
-ustalenia projektowe -ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące)
przedmiot i wymagania dla określonego obiektu.
Ogólne wymagania dotyczące robót
- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
• Materiały.
Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN90/B14501 „Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym.
Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy.
Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie. Mineralne tynki elewacyjne dające
powłokę otwartą na dyfuzję pary wodnej.
Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw".
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitna.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
• Sprzęt
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
-mieszarki do zapraw 150 l
-przenośnych zbiorników na wodę
-wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
-pomosty robocze, rusztowania,
-stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków,
-pojemniki i wiadra, pędzle
• Transport.
Zaprawę w workach można przewozić wolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób
zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem.
Dostawa -samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach transport ręczny
• Wykonywanie robót.
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Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych wraz z narożnikami wzmacniającymi ściany.
Warunki przystąpienia do robót:
-Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
-Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu murów tj.
po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
-Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.
-W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót
budowlano montażowych w okresie obniżonych temperatur".
-W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane woda.
Przygotowanie podłoża
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 .
Spoiny w murach ceglanych
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. Jeżeli mur wykonany jest na spoinę pełną
należy je wyskrobać na głębokość jw. lub zastosować specjalne środki zapewniające należytą
przyczepność tynku do podłoża.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc.
roztworem szarego mydła lub wypalając je lampą benzynowa.
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
Wykonywanie tynków zwykłych
-Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno-i wielowarstwowych zgodne z danymi
określonymi w tabl. 4 normy PN-70/8-10100.
-Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od podkładu powinny być
zgodne z normą PN-70/B-10100.
-Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych w sposób
standardowy.
-Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych.
-Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi tynków wewnętrznych
należy wykonać według pasów i listew kierunkowych,
-Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
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-Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne w tynkach nie
narażonych na zawilgocenie -w proporcji 1:1:4, narażonych na zawilgocenie -w proporcji
1:1:2.
• Kontrola jakości robót.
Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych:
-Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania zaprawy
przeznaczonej do wykonania robót i przedstawić wyniki Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
-Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości
-Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Badania w czasie odbioru robót
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w zakresie:
-zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
-jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości -przygotowania podłoży,
-przyczepności tynków do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem,
-grubości tynku poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten sposób, aby
podłoże było odsłonięte, lecz nienaruszone,
-wygładu powierzchni tynku,
-prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,
-wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych,
-badania mrozoodporności tynków zewnętrznych
• Obmiar robót.
Jednostka i zasady obmiarowania
-Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości w stanie
surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu.
-Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach w świetle ścian surowych na
płaszczyznę poziomą w metrach kwadratowych ich rzutu
-Jednostką obmiarową jest m2 ( metr kwadratowy)
-Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
• Odbiór robót.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż
jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien zostać odebrany. W takim i
przedstawić do ponownego odbioru.
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem oraz zawierać wykaz wad i usterek ze
wskazaniem możliwosci ich usuniecia . Ukształtowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia
powierzchnie scienne powinny być zgodne z dokumentacją projektowa. Dopuszczalne
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odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą
być większe niż3 mm i w liczbie nie więcej niż 3 długości kontrolnej dwumetrowej łaty.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
- pionowego -nie mogą być większe ni. 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokości,
-poziomego -nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm w całej
Powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itd.).
Niedopuszczalne są następujące wady:
-wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków
roztworów soli przenikających z podłoża, pleśni itp.,
-trwałe ślady zacieków na powierzchni,
-odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem zawierać:
-ocenę wyników badan,
-wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
• Podstawa płatności.
Cena ryczałtowa obejmuje:
-przygotowanie stanowiska roboczego,
-przygotowanie zaprawy,
-dostarczenie materiałów i sprzętu,
-obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
-ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na
wysokości do 4 m,
-przygotowanie podłoża,
-umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
-osiatkowanie bruzd,
-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
-wykonanie tynków,
-reperacja tynków po dziurach i hakach,
-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
-likwidację stanowiska roboczego.
• Przepisy związane
-PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
-PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
-PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
-PN-B-30020:1999 Wapno.
-PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
-PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
-PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku.
-PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów
zapewnienia jakości
-PN-EN 12524:2003 Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-wilgotnościowe.
Tabelaryczne wartości obliczeniowe
-PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: Zaprawa murarska
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3.4 ROBOTY MALARSKIE
Spis treści:
• Wstęp
-Przedmiot SST
-Zakres robót
-Określenia podstawowe
-Ogólne wymagania dotyczące robót
• Materiały
• Sprzęt
• Transport
• Wykonywanie robót
• Kontrola jakości robót
• Obmiar robót
• Odbiór robót
• Podstawa płatności
• Przepisy związane
• Wstęp.
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót malarskich wewnętrznych.
Zakres robót objętych SST
-Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobywanie i zmycie starej
farby
- Malowanie ścian farbami samosterylizującymi, akrylowymi, wodoodpornymi wewnętrznych
podłoży gipsowych z gruntowaniem
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i
oznaczają:
-roboty budowlane -wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem robót malarskich
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,
- Wykonawca -osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,
- wykonanie -wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,
-procedura -dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,
- ustalenia projektowe -ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące)
przedmiot i wymagania dla określonego obiektu.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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• Materiały.
Farby należy przechowywać w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż +5C
-Samosterylizująca, półbłyszcząca, powłoka akrylowa, wodoodporna odporna na alkalia
-Farba emulsyjna „Polinit”
-Mydło techniczne maziste
-Wapno suchogaszone
-Piasek do zapraw
• Sprzęt.
Sprzęt:
-mieszadła do farb
-pojemniki i wiadra
-pędzle
• Transport.
Transport materiałów
Farbę można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zapewniających
temperaturę nie niższą niż +5 C.
• Wykonanie robót
Warunki przystąpienia do robót
- Wszystkie prace malarskie powinny być wykonane przez doświadczoną ekipę malarską
-Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię
przeznaczoną do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie,
jeżeli jest wymagana duża gładkość powierzchni. Następnie należy powierzchnię
zagruntować. W robotach olejnych gruntowanie należy wykonać przed szpachlowaniem.
Podłoża nienasiąkliwe (np. szkło, żeliwo) nie wymagają gruntowania.
-Roboty malarskie zewnątrz i wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po
wyschnięciu tynków i miejsc naprawionych.
-Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być nie
większa, niż 4% dla farb emulsyjnych, 3% dla olejnych, olejno-żywicznych, ftalowych.
Malowanie tynków o wyższej wilgotności niż podana może powodować powstawanie plam, a
nawet niszczenie powłoki malarskiej
- Wilgotność powierzchni przewidzianych do malowania nie może być większa niż 4%
- Temperatura otoczenia powinna być wyższa niż 5oC, natomiast wilgotność niższa niż 80 %
Podkłady pod powłoki malarskie powinny być zgodne z zaleceniami producenta farb.
Przygotowanie podłoża
- Podłoża pod powłoki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100
-Gdy podłoże jest bardzo wysuszone, przed malowaniem farbami wodorozcieńczalnymi,
należy je lekko zwilżyć przy pomocy pędzla i po upływie ok. 30 min. przystąpić do
malowania.
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-Podłoża tynkowe powinny pad względem dokładności i równości wykonania odpowiadać
wymaganiom dla tynków zwykłych. Powierzchnie tynków przed malowaniem powinny być
przygotowane w następujący sposób:
-wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny być naprawione przy użyciu tej samej
zaprawy, z której tynk był wykonany i zatarte w taki sposób, aby naprawiane miejsce równało
się z powierzchnią tynku
-przy malowaniu tynków gipsowych i gipsowo-wapiennych farbami emulsyjnymi podłoża
powinny być zaimpregnowane zgodnie z zaleceniami producenta farb
- powierzchnie tynków nowych lub uprzednio malowanych należy oczyścić od
zanieczyszczeń mechanicznych i chemicznych oraz osypujących się ziaren piasku.
Wykonywanie robót malarskich
-Powłoki malarskie jednowarstwowe powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez
prześwitów, plam, odprysków oraz nie powinny się ścierać ani osypywać po potarciu miękką
tkanina. Powłoki dwuwarstwowe nie powinny wykazywać smug, prześwitów, plam, śladów
pędzla i odprysków. Barwa powłoki powinna być jednolita bez uwydatniających się
poprawek i połączeń o różnym odcieniu i natężeniu. Powłoki powinny być niezmywalne przy
zastosowaniu środków myjących, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie.
-Roboty malarskie powinny być wykonywane (o ile producent farb nie określa inaczej) w
temperaturze nie niższej niż +5 C (z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby temperatura nie spadła
poniżej 0 C) i nie wyższej niż +22 C. Zalecana temperatura dla malowania farbami wodnymi i
wodorozcieńczalnymi +12 -+18 C.
-Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi można wykonywać w
pomieszczeniach, w których zapewniona jest należyta wentylacja do czasu osuszenia
wymalowanych powierzchni (przeciągi nie są wskazane).
- Farby akrylowe należy przechowywać w temperaturze nie niższej niż+5 C.
- Wilgotność powierzchni przewidzianych do malowania nie może być większa niż 4%.
• Kontrola jakości robót.
Badania przed przystąpieniem do robót malarskich
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badanie powierzchni tynków,
gładzi, płyt gipsowo-kartonowych nie wcześniej niż. Po 7 dniach od daty ich ukończenia.
Badania w czasie odbioru robót
Badania robót malarskich zwykłych powinny być przeprowadzane w zakresie:
-zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
-jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
-prawidłowości przygotowania podłoży,
-sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem
-sprawdzenie połysku
-sprawdzenie odporności na wycieranie, zmywanie
-przyczepności farby do podłoża,
-wyglądu zewnętrznego powierzchni,
• Obmiar robót.

SST Roboty budowlane

28

Jednostka i zasady obmiarowania
-Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości w
stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu
stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza elementów w stanie surowym. Długość
ściany oblicza się w rozwinięciu.
-Powierzchnię malowania stropów płaskich oblicza się w metrach w świetle ścian surowych
na płaszczyznę poziomą w metrach kwadratowych ich rzutu
- Nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1 m2.
Ilość malowania w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
• Odbiór robót.
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przystąpieniem do robót malarskich..
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden
wynik badania daje wynik negatywny, malowanie nie powinno zostać odebrane. W takim
przypadku należy malowanie poprawić i przedstawić do ponownego odbioru.
Odbiór malowania
Prace powinny zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektowa.
-Roboty można uznać za odebrane, jeżeli badania wymienione w pkt 6.3. dały wynik
pozytywny. Jeżeli którekolwiek z badań dało wynik negatywny należy część albo całość
Robót uznać za nieodpowiadające wymaganiom.
-Odbiór powinien być potwierdzony protokołem zawierać:
-ocenę wyników badan,
-wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
• Podstawa płatności
• Przepisy związane
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi
farbami emulsyjnymi
- PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów
zapewnienia jakości

3.5. STROPY PODWIESZANE
Spis treści:
•
Wstęp
-Przedmiot SST
-Zakres robót
-Określenia podstawowe
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-Ogólne wymagania dotyczące robót
• Materiały
• Sprzęt
• Transport
• Wykonywanie robót
• Kontrola jakości robót
• Obmiar robót
• Odbiór robót
• Podstawa płatności
• Przepisy związane
• Wstęp
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru stropów podwieszonych.
Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji robót.
Zakres robót objętych ST
Wykonanie stropu kasetonowego 60 x 60, rozbieralnego na konstrukcji metalowej.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i
Oznaczają:
-roboty budowlane -wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem robót malarskich
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,
- Wykonawca -osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,
- wykonanie -wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,
- procedura -dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,
- ustalenia projektowe -ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące)
przedmiot i wymagania dla określonego obiektu.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
• Materiały
- Materiał należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, zabezpieczony przed
przemarzaniem, w oryginalnie zamkniętych pojemnikach
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Płyty akustyczne ECOPHON
Wymiary 600/600, 1200/600, 1200/1200 Surowiec w 100 % wełna szklana pokryta welonem
z włókna szklanego grubości 0,53 mm Gęstość pozorna 60+/-15 Grubość 15 mm
Zastosowanie w pomieszczeniach o temp do 30oC przy wilgotności 95%, budynków
użyteczności publicznej kategorii A i B
Odporność na ogień
płyty Ecophon Gedina A sklasyfikowano jako niepalne, nie kapiące i nieodpadające pod
wpływem ognia Atest higieniczny zgodnie z atestem higienicznym PZH nr 220/B-158/92 w/w
płyty spełniają wymagania higieniczne
Sorpcja i desorpcja pary wodnej < 5,0 (temp 30st.c, wilg 95%)
Pochłanianie dźwięku 85%
Demontowalnosć pełna
Powierzchnia ( użytkowa) pokryta jest Powłoką
Akutex T odpowiedzialną za pochłanianie dźwięku
WSP. Odbicia światła 84%
Klasa pochłaniania dźwięku A cwk/200mm zgodnie z normą EN ISO 11654
Klasa Czystości Powietrza M3.5/100
Rodzaj podwieszenia konstrukcja i zawiesia rozmieszczone zgodnie z zaleceniami
dostawcy/producenta. Zawiera wieszaki, profile główne, poprzeczne, kołki, klipsy, łączniki,
przyścienne, elementy konieczne do poprawnej instalacji.
Rodzaj konstrukcji Ecophon Connect T24
Wieszaki regulowane
Odporność na korozje podwyższona odporność na korozje
Masa łącznie z konstrukcją 2,5-3,0 kg /m2
Rodzaj konstrukcji
Ecophon Connect Higiene C3 T24, która poza powłoką cynkowa, µ pokryte są powłoką
poliestrową o grubości 55 µm, odporność
Korozyjna powłoka działanie mediów agresywnych w środowisku o stopniu agresywności U
Wieszaki
Wieszaki regulowane pokryte są powłoką grubości 18 lub 20 µm, Connect C3
Odporność na korozje
Odporne na korozje
Masa łącznie z konstrukcją 3-4 kg/m2
Krawędzie płyt
Gruntowane
Transport
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W trakcie transportu należy zabezpieczyć materiał przed przemarzaniem i wilgocią.
Wykonanie robót
-Połączenia pomiędzy sufitem a ścianami lub innymi powierzchniami pionowymi Listwa
wykończeniowa powinna być przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym
poziomie za pomocą odpowiednich zamocowań rozmieszczonych co maksimum 450 Emm.
Należy się upewnić, czy sąsiadujące listwy przyścienne ściśle do siebie przylegają, a także
czy listwa nie jest skręcona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego należy
użyć możliwie najdłuższych listew. Minimalna zalecana długość listwy wynosi 300 mm.
-Połączenia pomiędzy sufitem a łukowatymi powierzchniami pionowymi. Fuzycie fabrycznie
uformowanej wygiętej listwy przyściennej jest najbardziej właściwą metodą. Należy ją
zamontować zgodnie z opisem z poprzedniego punktu.
-Narożniki Listwy przyścienne powinny być przycięte (zwykle pod katem 45°) oraz ściśle
dopasowane na wszystkich połączeniach narożnych. Połączenia na wewnętrznych
narożnikach przy użyciu metalowych listew mogą się nakładać, jeżeli nie istnieją
-Siatka modularna 600x600 mm Nale y umiescić profile poprzeczne (1200 mm) pomiedzy
profilami nosnymi w odstepie 600 mm. Nastepnie umiescić profile poprzeczne (600 mm)
równolegle do profili nosnych, pomiedzy zamontowanymi uprzednio profilami poprzecznymi
o długosci 1200 mm.
Obmiar robót
-Jednostka i zasady obmiarowania : jednostką obmiarową jest m2.
-Ilosć sufitu podwieszanego w m2 okresla się na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
• Odbiór robót
-Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki.
-Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, malowanie nie powiniennozostać
odebrane.
-Prace powinny zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektowa.
-Odbiór powinien być potwierdzony protokołem zawierac:
-ocenę wyników badan,
-wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwosci ich usuniecia
• Przepisy zwiazane
PrPN-EN 13964 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003i 9004) Normy dotyczace systemów zapewnienia
jakosci
3.11 ROBOTY W ZAKRESIE SLUSARKI ALUMINIOWEJ
Spis tresci:
• Wstep

SST Roboty budowlane

32

-Przedmiot SST
-Zakres robót
-Okreslenia podstawowe
-Ogólne wymagania dotyczace robót
• Materiały
• Sprzet
• Transport
• Wykonywanie robót
• Kontrola jakosci robót
• Obmiar robót
• Odbiór robót
• Podstawa płatnosci
• Przepisy zwiazane
• Wstep.
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczace wykonania i
odbioru slusarki aluminiowej drzwiowej.
Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji robót
Zakres robót objetych SST
Niniejsze wymagania dotyczą stolarki drzwiowej obejmujacej dostawę i montaż drzwi i okien
aluminiowych oraz scian kurtynowych.
Okreslenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiazujacymi normami oraz przepisami i
oznaczaja:
-roboty budowlane -wszystkie prace budowlane zwiazane z wykonaniem slusarki
aluminiowej okiennej i drzwiowej, scian kurtynowych zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej,
- Wykonawca -osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,
- wykonanie -wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,
- procedura -dokument zapewniajacy jakosc; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastapiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,
-ustalenia projektowe -ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace (opisujace)
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu .
Ogólne wymagania dotyczace robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosć ich wykonania oraz za ich zgodnosć z
dokumentacją projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
• Materiały
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Warunki przechowywania towaru
Towary magazynowane powinny być składowane w suchym i ciepłym miejscu.
Warunki przechowywania poszczególnych grup artykułów :
Profile
Temperatura składowania: w granicach 12 -50°C
Wilgotnosć wzgledna: nie wiecej niż 85%
Inne:
przechowywać w pomieszczeniu zamknietym, nie wystawiać na bezposrednie działanie
promieni słonecznych.
Akcesoria i maszyny
Temperatura składowania: w granicach 10 -30°C
Wilgotnosć wzgledna: nie wiecej niż 90%
Stolarka drzwiowa:
- Wytłaczane profile aluminiowe :
- Skład zgodny z normą EN 573 czesci 3
- Własciwosci mechaniczne zgodne z normą EN 755 czesć 2.
- Tolerancje wymiarowe zgodne normy DIN 17 615 EN 12020 czesć 2.
- wg zestawień w projekcie wykonawczym
- zastosować : aktywatory otwarcia, czujniki zabezpieczajace, kontrolę
dostepu
- stosować zestawy szklane bezpieczne, hartowane
- drzwi przesuwne, wiszace, bez progów
- przy drzwiach rozsuwanych zapewnić otwieranie automatyczne i reczne. Nale y wykluczyć
możliwosć zablokowania
- w razie pożaru w drzwiach rozsuwanych należy zapewnić samoczynne rozsuniecie i
pozostanie w pozycji otwartej
• Transport
-Transport materiałów
Do przewozu slusarki należy używać pojazdów samochodowych umożliwiajacych
zabezpieczenie wyrobu przed wpływem warunków atmosferycznych.
• Wykonanie robót
-Warunki przystapienia do robót Przed zamówieniem stolarki należy wykonać pomiary
otworów z natury.
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-Zasady montażu Przy montażu futryn drzwi i drzwi – stosować zasady przedstawione w
opisie montażu dostawcy stolarki drzwiowej.
• Kontrola jakosci robót
Sprawdzenie jakosci robót zwiazanych ze slusarką budowlaną polega na:
a). Dokonaniu oceny jakosci slusarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodnosci z
zamówieniem tzn.:
-zgodnosć wymiarów
-jakosć materiałów, z której slusarka została wykonana,
-zgodnosć z przyjetymi rozwiazaniami projektowymi – okucia, szyby, uszczelki, zamki,
jakosć i dobór oscieżnic,
-sprawnosć działania skrzydeł i elementów ruchomych.
b) Kontroli prawidłowosci wykonania robót montażowych:
-sprawdzenie wymiarów otworów oraz jakosci ich wykonania
-kontrola prawidłowosci osadzenia w pionie i poziomie – zgodnie z zasadami montażu,
-sprawdzenie ilosci i jakosci zastosowanych kotew i dybli,
-sprawdzenie czy w czasie montażu nie wystapiły zabrudzenia lub uszkodzenia,
-kontrola sprawnosci działania elementów ruchomych.
• Obmiar robót
Jednostka i zasady obmiarowania
-Jednostką obmiarową drzwi wraz z oscieżnicą jest szt. ( sztuka )
• Odbiór robót
-Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora
nadzoru,
-Roboty można odebrać jeżeli wszystkie warunki podane w pkt. 6 zostały spełnione.
-Odbiór powinien być potwierdzony protokołem zawierac:
-ocenę wyników badan,
-wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwosci ich usuniecia,
-protokolarne przekazanie kluczy min. 3 dla każdego zamka.
• Przepisy zwiazane
AT –15-3913/2002 Aprobata techniczna ITB
AT-15-5807/2003 Aprobata techniczna ITB
AT-15-2648/2001 Aprobata techniczna ITB
PN-91/B-94400 Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Wymagania i badania
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-EN 1192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymagań wytrzymałosciowych
PN-EN 1529:2001 Skrzydła drzwiowe. Wysokosc, szerokosc, grubosć i prostokatnosc. Klasy
tolerancji
PN-EN 1530:2001 Skrzydła drzwiowe. Płaskosć ogólna i miejscowa. Klasy tolerancji
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BN-79/6821-Szklo budowlane . Szyby bezpieczne . Hartowane plaskie
BN –75/6821-02 Szklo budowlane. Szyby zespolone
BN-75/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemów
zapewnienia jakosci
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WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa warunki wykonania i odbioru wszystkich robót w
zakresie instalacji elektroenergetycznych wewnetrznych obejmujacych w szczególnosci
wymagania wlasciwosci materialów, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny
prawidlowosci poszczególnych robót. W dalszej czesci opracowania Specyfikacja Techniczna
bedzie opisywana skrótem ST.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia czesc Dokumentów Przetargowych i nalezy je stosowac w
zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objetych ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna obejmuje zakres robót branzy elektrycznej okreslony w
Projekcie wykonawczym i Przedmiarze robót dla Instalacji elektroenerge tycznych
wewnetrznych. Wymieniony powyzej zakres robót elektrycznych w Istniejacych
pomieszczeniach bedzie realizowany w powiazaniu z robotami budowlanymi, montazem
instalacji sanitarnych oraz instalacji specjalistycznych (opisanych w odrebnych
Specyfikacjach Technicznych. Powoduje to koniecznosc funkcjonowania przez okres
modernizacji zarówno czesci instalacji Istniejacych, jak i instalacji nowoprojektowanych.
Bedzie to stanowic znaczne utrudnienie zarówno dla Wykonawcy remontu, jak i dla
Uzytkownika. W zwiazku z robotami w czynnym obiekcie, w trakcie remontu wystapia
roboty dodatkowe polegajace na wykonywaniu tymczasowych instalacji do czesci
pomieszczen nie objetych remontem, które wskutek koniecznych robót demontazowych
zostana czasowo pozbawione zasilan ia.
1.4 Ogólne wymagania dotyczace Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wszystkie Roboty ujete Projektem nalezy wykonac scisle wedlug Warunków Technicznych
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: czesc D -Roboty instalacyjne: zeszyt 2 -Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej oraz Polskich Norm
zgodnie z najnowsza wiedza techniczna i sztuka budowlana, pod fachowym nadzorem
technicznym osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.
Roboty rozbiórkowe winny spelniac wymagania zawarte w rozporzadzeniu MGPiB z dnia
15.12.1994 R w sprawie warunków i toku postepowania przy rozbiórkach oraz ogólnie
obowiazujace przepisy BHP.
Kolejnosc robót i organizacja pracy na budowie musi byc zgodna z w arunkami formalnymi
oraz nie moze obnizac jakosci robót. Przyjete rozwiazania materialowe i systemowe stanowia
pogladowy standard techniczny i ustalaja poziom rozwiazan. Rozwiazania inne niz w
projekcie wymagaja uzgodnien z Przedstawicielem Zamawiajacego (Inspektorem Nadzoru) i
Projektantem. W czasie calego okresu montazu wszystkich instalacji w budynku Wykonawca
robót elektrycznych winien czynnie uczestniczyc we wzajemnych miedzybranzowych
ustaleniach koordynacyjnych z uwagi na trudny pod wzgledem konstrukcyjnym charakter
budynku. Wszelkie wieksze przebicia przez stropy i sciany konsultowac z Kierownikiem

Budowy wzglednie projektantem konstrukcji, który na biezaco, na budowie bedzie
podejmowac decyzje o ewentualnych koniecznych wzmocnieniach substancji budowlanej.
1.4.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy oraz egzemplarze Dokumentacji Projektowej i ST zgodnie z umowa.
1.4.2 Dokumentacja Projektowa
Dokumentacje Projektowa Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu
1.4.3 Zgodnosc robót z dokumentacja projektowa i ST
Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowia czesc umowy, a wymagania wyszczególnione
chocby w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledów lub uproszczen w Dokumentacji
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru i
Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okreslone w
Dokumentacji Projektowej i ST beda uwazane za wartosci docelowe. Cechy materialów
musza byc jednorodne i wykazywac zgodnosc z okreslonymi wymaganiami. W przypadku,
gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i
wplynie to na niezadawalajaca jakosc elementów budowli to takie materialy beda
bezzwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i
przyjmuje sie, z e jest wlaczony w cene umowna.
1.4.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robót
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie
do przepisów i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokól Terenu Budowy
oraz bedzie unikac uszkodzen lub uciazliwosci dla osób lub wlasnosci spolecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dzialania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie mial szczególny wzglad na:
l) Lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, skladowisk i dróg dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczen ia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
c) mozliwoscia powstania pozaru.

1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisów ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w
pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy
latwopalne beda skladowane w sposób zgodny z odpowiednimi pr zepisami i zabezpieczone
przed dostepem osób trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel
Wykonawcy.
1.4.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, które w sposób trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie Beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialów wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robót beda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materialów na srodowisko. Materialy, które sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót,
a po zakonczeniu Robót ich szkodliwosc zanika (np. materialy pylaste), moga byc uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialów od
wlasciwych organów administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materialów
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.4.8 Ochrona wlasnosci public znej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz, bedacych
wlascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiazany umiescic w swoim harmonogramie
rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robót, które maja byc wykonane w zakresie
przelozenia instalacji na Terenie Budowy i powiadomic Inspektora Nadzoru o zamiarze
rozpoczecia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspekt ora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspólpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
1.4.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca bedzie przestrzegac przepisów dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, a szczególnie zadba, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Instalacje lub urzadzenia elektryczne przeznaczone do demontazu
nalezy pozbawic napiecia poprzez ich trwale odlaczenie od zródel napiecia. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace , socjalne oraz sprzety

odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Odziez rob ocza stosowana podczas wykonywania
robót bedzie miala dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i sa uwzglednione w cenie umownej.
1.4.10 Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robót i za ws zelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robót od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robót (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Zamawiajacego).
1.4.11 Stosowanie s ie do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiazany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które sa w jakikolwiek sposób zwiazane z robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych
podczas prowadzenia robót.
Okreslenia podstawowe
Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad
realizacja robót i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy zgodnie z
Prawem Budowlanym.
Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi
stronami, sluzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robót w formie
wyliczen, szkiców i ewentualnie dodatkowych zalaczników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Materialy – wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajacego
Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu rea lizacji Robót lub innych spraw zwiazanych
z prowadzeniem budowy.
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.
Slepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich
Wykonania
Deklaracja zgodnosci -oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialnosc , ze wyrób budowlany jest zgodny ze
zharmonizowana specyfikacja techniczna, a w przypadku braku takiej z Polska Norma
wyrobu, niemajaca statusu normy wycofanej lub aprobata techniczna.
2. MATERIALY
2.1 Zródla uzyskania materialów
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialów przeznaczonych do robót
Wykonawca przedstawi szczególowe informacje dotyczace proponowanego zródla
zamawiania tych materialów i odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, swiadectwa

zgodnosci, swiadectwa dopuszczenia itp. oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
Zatwierdzenie partii materialów z danego zródla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zródla uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia kazdorazowo jakosciowego i ilosciowego
odbioru materialów przed ich zabudo waniem w celu udokumentowania, z e materialy
uzyskane z dopuszczonego zródla w sposób ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji
Technicznej w czasie postepu robót. Odbioru dokonuje Kierownik Robót elektrycznych
sporzadzajac na te okolicznosc stosowna notatke. Wykonawca jest obowiazany dostarczyc na
budowe wyroby i materialy nowe (nieuzywane). W uzasadnionych przypadkach uzywane
pelnowartosciowe materialy moga byc stosowane wylacznie za pisemna zgoda
Zamawiajacego lub na jego wniosek.
2.2 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom
Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robót, w którym znajda sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.
2.3 Przechowywanie i skladowanie materialów
Wykonawca zadba, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robót, byly zabezpieczone przed wplywami warunków atmosferycznych, czynników
fizykochemicznych, zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosc i byly dostep ne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. Przy skladowaniu nalezy przestrzegac wymagan wynikajacych ze
specjalnych wlasciwosci materialów i urzadzen podanych przez producenta lub dostawce.
Miejsca czasowego skladowania materialów uzgodnione z Kierownikiem Budowy organizuje
Wykonawca.
2.4 Wariantowe stosowanie materialów
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosc wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o
swoim zamiarze przed uzyciem materialu. Wybrany i zaakce ptowany rodzaj materialu nie
moze byc pózniej zmieni any bez zgody Zamawiajacego. Jezeli w dokumentacji projektowej
lub ST podano, z e dopuszcza sie stosowanie materialów równowaznych oznacza to, ze
zastosowane materialy i aparatura elektryczna zamienna musza spelniac wszystkie
wlasciwosci techniczne, jakosciowe i uzytkowe materialów i aparatury wyszczególnionych w
dokumentacji projektowej i ST.
2.5 Podstawowe wlasciwosci zastosowanych materialów
Do wykonania i montazu instalacji oraz urzadzen elektrycznych w obiektach budowlanych
nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie (patrz tez punkt 6.7).
a) Kable i przewody
Projektowane instalacje elektroenergetyczne wewnetrzne wykonane beda przewodami i
kablami miedzianymi o izolacji i powloce polwinitowej. przy czym kable winny miec izolacje
na napiecie 0,6/1 V, natomiast prze wody na napiecie 450/750V. Nalezy stosowac kable i
przewody o kolorystyce zyl zgodnej z wymaganiami normy, przy czym przewody ochronne

(PE) musza miec izolacje koloru zielonozóltego, a przewody neutralne (N) koloru
niebieskiego.
b) Rury instalacyjne
Nalezy stosowac rury z materialów niepalnych lub, co najmniej niep odtrzymujacych
plomienia, o wytrzymalosci elektrycznej izolacji 2 kV, wraz z osprzetem jak laczniki, zlaczki,
kolanka, uchwyty. Do wykonania instalacji wnetrzowych przewidziano rury izolacyjne
sztywne, gladkie oraz rury izolacyjne gietkie karbowane. W niewielkim zakresie zastosowano
takze rury instalacyjne stalowe. Srednice rur dostosowac do liczby i przekroju ukladanych w
nich przewodów lub kabli.
c) Puszki elektroinstalacyjne
Dla mocowania osprzetu puszki z tworzyw sztucznych niepalnych lub niepodtrzym ujacych
palenia przystosowane do mocowania w nich osprzetu przez przykrecenie wkretami. Jako
puszki przelotowe i rozgalezne stosowac puszki z tworzyw sztucznych niepalnych lub
niepodtrzymujacych palenia, przy czym stosownie do miejsca montazu beda to puszk i:
-podtynkowe z pokrywa, zwykle -w pomieszczeniach suchych lub szczelne w
pomieszczeniach wilgotnych i pomieszczeniach technicznych oraz na scianach z glazura lub
podobnym wykonczeniem budowlanym
-nad tynkowe, w przestrzeniach miedzy stropowych korytarzy i pomieszczen z sufitami
podwieszonymi oraz w czesci pomieszczen technicznych z instalacja natynkowa. W
zaleznosci od technologii wykonania scian (murowane czy z plyt suchego tynku na ruszcie)
zastosowac puszki odpowiednie do zastosowanej technologii bud owlanej..
d) Aparatura rozdzielcza i sterownicza
W obwodach jednofazowych stosowac wylaczniki róznicowo pradowe 2-biegunowe, a w
obwodach 3-fazowych czterobiegunowe.
Tabliczki wylacznikowe przewidziano w obudowach izolacyjnych do montazu nad
tynkowego.
e) Laczniki instalacyjne
Laczniki winny byc przystosowane do montazu w puszkach przez przykrecenie wkretami
Obudowy laczników musza byc wykonane z materialów niepalnych dobrej jakosci latwe w
utrzymaniu czystosci. W przypadku wiekszej ilosci osprzetu mo cowanego obok siebie
przewidziec jego montaz w ramkach wielokrotnych. W obwodach zasilanych z tablic energii
podstawowej laczniki winny sie róznic kolorystycznie od laczników w obwodach zasilanych z
tablic napiecia gwarantowanego. Kolorystyke ustalic na roboczo z Uzytkownikiem, tak, aby
byla jednolita w calym Szpitalu. W pomieszczeniach wilgotnych, technicznych oraz na
scianach z glazura zabudowac laczniki o stopniu szczelnosci IP -44.
f) Gniazda wtyczkowe
Wszystkie instalowane gniazda wtyczkowe musza posiadac zestyk ochronny i byc
przystosowane do montazu w puszkach przez przykrecanie wkretami, a nie na „pazurki”.
Obudowy gniazd wtyczkowych musza byc wykonane z materialów niepalnych dobrej jakosci
latwe w utrzymaniu czystosci. W przypadku wiekszej Ilosci gniazd mocowanych obok siebie
przewidziec ich montaz w ramkach wielokrotnych. W pomieszczeniach wilgotnych,
technicznych oraz na scianach z glazura zabudowac gniazda wtyczkowe o stopniu szczelnosci
IP-44. W projekcie przyjeto gniazda wtyczkowe w obwod ach jednofazowych 230V, o
obciazalnosci nie mniejszej niz 16A.

g) Oprawy oswietleniowe.
Oprawy oswietleniowe przyjeto stosownie do potrzeb oswietleniowych poszczególnych
pomieszczen oraz warunków srodowiskowych, jakie tam wystepuja w oparciu o wymagania
normy PN-EN 12464-1. Oprawy te w zaleznosci od tego, na jakim beda montowane podlozu
nalezy dostarczyc z odpowiednim osprzetem mocujacym i pomocniczym (np. zwieszaki itp.).
Wszystkie oprawy swietlówkowe winny byc wyposazone w indywidualna kompensacje mocy
biernej oraz w elektroniczne uklady zaplonowe. Oprawy dwufunkcyjne spelniajace role
oswietlenia ogólnego i oswietlenia ewakuacyj nego wzglednie zapasowego wyposazyc w
uklady zasilania awaryjnego. Oprawy oswietlenia awaryjnego oznakowac trwale paskiem
szer. 2 cm koloru zóltego.
h) Listwy instalacyjne z przykryciem
Listwy instalacyjne PVC z przykryciem montowac tylko tam gdzie to absolutnie niezbedne.
Winny one byc w kolorze jasnym wzglednie dostosowanym do kolorystyki scian. Stosowac
listwy lacznie z systemowym osprzetem jak laczniki narozniki, kolanka itp. Wielkosc
(przekrój poprzeczny) listew instalacyjnych dostosowac do przekroju i ilosci prowadzonych
w nich przewodów zgodnie z wytycznymi producenta.
SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, który nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosc wykonywanych robót. Sprzet uzywany do robót powinien
byc zgodny z projektem organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiajacego; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach, sprzet powinien byc uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawiajacego. Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robót ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu kopie dokumentów potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujace zachowania warunków umowy, zostana przez Zamawiajacego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodków transportu, które nie
wplyna niekorzystnie na jakosc wykonywanych robót i wlasciwosci przewozonych
materialów. Liczba srodków transportu bedzie zapewniac prowadzenie r obót zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego, w
terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniac
wymagania dotyczace przepisów ruchu drogowego w odni esieniu do dopuszcza lnych
obciazen na osie i innych parametrów technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byc dopuszczone przez Zamawiajacego,
pod warunkiem p rzywrócenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinków dróg na koszt
Wykonawcy. W czasie transportu oraz skladowania materialów oraz aparatury elektrycznej
przestrzegac zalecen wytwórców. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBÓT
INSTALACJE ELEKTOENERGETYCZNE
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakosc
zastosowanych materialów i wykonywanych robót, za ich zgodnosc z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiajacego.
Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialów i elementów robót
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumen tacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materialów i robót, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materialów, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie. Polecenia Zamawiajacego
beda wykonywane nie pózniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca. Prace prowadzone sa na czynnym obiekcie, w zwiazku, z czym:
-obowiazuje cisza nocna w godz. 22 – 6. Wykonawca moze prowadzic prace w godzinach
nocnych tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego?
-Wykonawca nie moze korzystac w celach transportu materialów z wind osobowych,
-Wykonawca ograniczy do minimum uciazliwosci wynikajace z prowadzonych prac
-Wykonawca tak zorganizuje plac budowy, aby umozliwic bezpieczne poruszanie sie
personelu i pacjentów po wyznaczonych drogach na terenie Szpitala
-Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisów obowiazujacych na terenie
remontowanego o obiektu
5.1 Warunki przystapienia do robót
W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:
• sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowej,
• sprawdzenia dokumentacji (pozwolenie na budowe, uzgodnienia),
• oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia:
*dróg dowozu materialów
*miejsc skladowania materialów
Przed przystapieniem do robót montazowych nalezy odebrac protokolarnie front robót od
Zamawiajacego. Stan robót budowlanych i wykonczeniowych powinien byc taki, aby roboty
elektro montazowe mozna bylo prowadzic bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a
pracowników na wypadki przy pracy. Wykonawca zobowiazany jest uzgadniac z
Zamawiajacym wszelkie wylaczenia zasilania w media tj. prad, woda, c.o. -Niezbedne do
prowadzenia robót, a takze mozliwosc wykonywania niezbednych prac w rejonie normalnej
dzialalnosci Szpitala (niewylaczonej na czas modernizacji z eksploatacji).
5.2 Sposób wykonania robót
5.2.1 Wymagania ogólne
1. Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotycza wykonania instalacji
elektrycznych wnetrzowych o napieciu do l kV, w pomieszczeniach suchych lub wilgotnych.

2. Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywac przewodów, kabli, sprzetu, osprzetu
oraz aparatury i urzadzen posiadajacych znak bezpieczenstwa lub dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
3. Wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciagi instalacyjne powinn y
byc tak zainstalowane, aby mozliwe bylo ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie
przegladów i konserwacji.
4. Instalacje elektryczne powinny byc tak wykonane, aby zapewnialy ciagla dostawe energii
elektrycznej o odpowiednich parametrach tech nicznych, stosownie do potrzeb uzytkowników.
5. Nalezy umozliwic calkowita wymiane instalacji i przewodów bez naruszania konstrukcji
budynku.
6. Nalezy zapewnic bezkolizyjnosc instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.
8. Trasy przewodów nalezy wykonywac w liniach prostych, równoleglych do krawedzi scian i
stropów.
9. Tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy zabudowac w taki sposób, aby zapewnic
latwa obsluge i zabezpieczenie przed dostepem niepowolanych osób.
10. Mocowanie puszek w scianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnic
niezbedna wytrzymalosc na wyciaganie wtyczki z gniazda. Przyjmuje sie instalowanie puszek
z otworami do mocowania w nich gniazd za pomoca wkretów.
11. W lazienkach nalezy przestrzegac zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z
uwzglednieniem stref ochronnych. (patrz PN-IEC 60364-7-701-1999).
12. Polozenie zalacz/wylacz laczników oswietlenia nalezy przyjmowac takie, aby w calym
pomieszczeniu bylo ono jednakowe, przy czym zalaczanie oswietlenia powinno nastepowac
po wcisnieciu górnej czesci lacznika kolyskowego. W pomieszczeniach dla
niepelnosprawnych (np. sanitariaty itp.) osprzet elektryczny montowac na wysokosci
dostepnej dla osób na wózkach inwalidzkich) tj. ok. 0,9 -1 m.
13. Nalezy instalowac w kazdym pomieszczeniu gniazda wtyczkowe wylacznie ze stykiem
ochronnym.
14. Gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac w takim polozeniu, aby
styk ten wystepowal u góry.
15. Przewody do gniazd wtyczkowych dwubiegunowych nalezy podlaczyc w taki sposób, aby
przewód fazowy dochodzil do lewego zacisku, a przewód neutralny do prawego zacisku.
16. Nie stosowac gniazd wtyczkowych wielokrotnych (podwójnych, potrójnych), w których
nie moze byc realizowany jednakowy uklad biegunów wzgledem styku ochronnego PE. W
takim przypadku stosowac gniazda pojedyncze w ramkach wielokrotnych.
17. Wszystkie wypusty oswietleniowe powinny miec wyprowadzony przewód ochronny.
18. Instalacje elektryczne nalezy wykonac i zabezpieczyc w taki sposób, aby nie byly zródlem
pozarów w budynku, ani nie powodowaly rozprzestrzeniania sie ognia.
19. Instalacje montowac w sposób trwaly, estetyczny i niepowodujacy powstawania zbednych
przestrzeni trudnych do utrzymania w czystosci sprzyjajacych rozwojowi drobnoustrojów
chorobotwórczych.
20. W pomieszczeniach gdzie pr zeprowadzane jest dlugotrwale naswietlanie lampami
bakteriobójczymi (sale zabiegowe.) Stosowac osprzet elektryczny i oprawy z kloszami
odpornymi na dzialanie promieniowania UV.
21. W pomieszczeniach o wymaganej wysokiej aseptyce (np. z glazura do pelnej wysokosci
lub specjalnymi tapetami) puszki rozgalezne montowac poza tymi pomieszczeniami, np. w
przestrzeni miedzy stropowej korytarzy. Na pokrywach wszystkich puszek opisac numery
obwodów, których te puszki dotycza.
22. Na wszystkich pokrywach puszek rozgaleznych (odpowiednio do miejsca montazu -od
wewnatrz lub od zewnatrz) namalowac numery obwodów przechodzacych przez te puszki.

24. Na wszystkich tablicach rozdzielczych nalezy umiescic czytelne i trwale oznaczniki
przeznaczenia poszczególnych obwodów, a wewnatrz tablic umiescic ich powykonawcze
schematy strukturalne.
5.2.2 Wymagania szczególowe
5.2.2.1 Trasowanie
1. Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzgledniac konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnosc z
innymi instalacjami i urzadzeniami .
2. Trasa powinna przebiegac, wszedzie tam gdzie to mozliwe , wzdluz linii prostych równoleglych i prostopadlych do scian i stropów, zmieniajac swój kierunek tylko w
zaleznosci od potrzeb (luki i rozgalezienia, podejscia do urzadzen).
3. Trasa przebiegu powinna byc latwo dostepna do konserwacji lub remontów.
4. Trasowanie powinno uwzgledniac miejsca mocowania konstrukcji wsporczych in stalacji.
Nalezy przestrzegac utrzymania jednakowych wysokosci zamocowania wsporników i
odleglosci miedzy punktami podparcia (zawieszenia).
5.2.2.2 Instalacje na uchwytach (wspornikach)
1. Instalacje na uchwytach (wspornikach, pólkach) nalezy ukladac tam, gdzie niecelowe
wzglednie nieekonomiczne jest stosowanie drabinek (korytek) kablowych, a istnieja warunki
do mocowania uchwytów do konstrukcji budynku.
2. Odleglosci miedzy uchwytami nie powinny byc wieksze od:
-0,4 m dla przewodów wielozylowych (kabelkowych),
-0,8m dla kabli. w izolacji polwinitowej
3. Rozstawienie uchwytów powinno byc takie, aby odleglosci miedzy nimi byly jednakowe , a
uchwyty znajdowaly sie w poblizu sprzetu i osprzetu, do którego dany przewód jest
wprowadzany.
4. Przewody na wspornikach nalezy ukladac tak, aby zwisy przewodów miedzy wspornikami
byly niewidoczne.
5. Przy wykonywaniu instalacji przewodami w „ wiazkach" nalezy dodatkowo uwzglednic
wymagania odpowiednich instrukcji montazu.
6. Przy wykonaniu szczelnym wszystkie podejscia do sprzetu, osprzetu, odbiorników i
urzadzen nalezy uszczelniac za pomoca dlawnic. Instalacje wykonane przewodami
kabelkowymi w uchw ytach na tynku przy podejsciach do urzadzen oraz w miejscach
narazonych na uszkodzenia mechaniczne chronic rurami ochronnymi winidurowymi
sztywnymi lub stalowymi st osownie do miejsca montazu i stopnia narazenia instalacji na
uszkodzenia.
5.2.2.3 Instalacje w korytkach kablowych.
Na przygotowanej trasie nalezy mocowac konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do
ulozenia na nich instalacji elektrycznych (bez wzgledu na rodzaj instalacji elementy te
powinny zostac zamocowane do podloza w sposób trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne i
technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac oraz sam rodzaj instalacji). Przy
mocowaniu do podloza konstrukcji wsporczych, na których beda zamocowane korytka lub
drabinki, nalezy uwzglednic nosnosc tych konstrukcji, aby spelnione byly wymagania
wytrzymalosci mechanicznej ciagów instalacyjnych. Przy montazu konstrukcji wsporczych

dla kazdego ciagu instalacyjnego korzystac z danych podawanych przez konstruktorów i
producentów systemu. Laczenie z soba odcinków prostych powinno wykonywac sie
za pomoca lacznika przykrecanego srubami M6 z lbem pólkolistym (leb wewnatrz korytka)
lub w inny sposób podany przez producenta. Przy wystepowaniu w ciagu instalacyjnym
elementów rozgaleznych i odgaleznych (w miejscach zmiany kierunku trasy) nalezy pod tymi
elementami instalowac dodatkowe podpory. Miejsca przeciec korytek trzeba zabezpieczyc
przed korozja. Korytko do podpory nalezy mocowac przesuwnie, umozliwiajac ruch korytka
wzdluz trasy. Po sprawdzeniu prawidlowosci montazu konstrukcji wsporczych i ciagów
instalacyjnych w korytkach nalezy ulozyc przewody.
Przewody w ciagach poziomych trzeba ukladac luzno na dnie korytek (bez mocowania).
Grupy przewodów mozna laczyc w wiazki opaskami. Liczba ukladanych przewodów jest
zalezna od szerokosci korytka i wytrzymalosci mechanicznej.
5.2.2.4 Instalacje pod tynkiem
Trasowanie jak w punkcie 5.2.2.1
Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytów
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych,
bez wzgledu na rodzaj technologii (system), powinny byc zamocowane do podloza (scian i
stropów) w sposób trwaly. Dobór elementów wsporczych powinien uwzgledniac warunki
lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja pracuje oraz sam rodzaj instalacji.
Przejscia przez sciany i stropy
Wszystkie przejscia obwodów instalacji elektrycznych przez sciany i stropy musza
Byc chronione przed uszkodzeniami. Przejscia nalezy wykonywac w przepustach rurowych
(rurach oslonowych). Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podlogi musza
byc chronione przed uszkodzeniami do wysokosci bezpiecznej. Jako oslony mozna stosowac
rury stalowe, rury sztywne z tworzyw sztucznych, korytka. Wszystkie przepusty przez sciany
i stropy oddzielen ppoz. (tzn. na granicy róznych stref pozarowych) nalezy uszczelnic
systemowymi, atestowanymi materialami uszczelniajacymi np. firmy ROKWOOL lub
równowaznymi, do odpornosci ogniowej elementów budowlanych. Natomiast przepusty
instalacyjne przechodzace przez sciany zewnetrzne budynku ponizej poziomu terenu
uszczelnic przed mozliwoscia wnikania gazu do wnetrza budynku.
Kucie bruzd
Jesli nie wykonano bruzd w czasie robót budowlanych, nalezy to zrobic w trakcie montazu
instalacji. Bruzdy nalezy dostosowac do srednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci
tynku. Przy ukladaniu dwóch lub kilku rur w jednej bruzdzie , szerokosc bruzdy powinna byc
taka, aby odstepy w swietle miedzy rurami wynosily nie mniej niz 5 mm. Rury zaleca sie
ukladac jednowarstwowo. Zabronione jest kucie bruzd, przebic i p rzepustów w betonowych
elementach konstrukcyjno budowlanych. Wszystkie takie przypadki wymagaja konsultacji na
miejscu z projektantem konstrukcji. Zabronione jest wykonywanie bruzd w cienkich scianach
dzialowych w sposób oslabiajacy ich konstrukcje. Przy przejsciu z jednej strony sciany na
druga (lub ze sciany na strop) cala rura powinna byc pokryta tynkiem. Przejscia przez sciany
nalezy wykonywac w taki sposób, aby rure mozna bylo wyginac lagodnymi lukami. Rury
moga byc ukladane w warstwach konstrukcyjnych podlogi lub zatapiane w warstwie
wyrównawczej podlogi, tak, aby nie byly narazone na naprezenia mechaniczne.

Ukladanie rur i osadzanie puszek
Rury nalezy ukladac i mocowac w uprzednio wykonanych bruz dach. Luki z rur sztywnych
nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich
ukladania. Przy ksztaltowaniu luku splaszczenie rury nie moze byc wieksze niz 15%
wewnetrznej srednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie luku podane sa w
zaleceniach producenta rur. Laczenie rur nalezy wykonac za pomoca przewidzianych do tego
celu zlaczek (lub przez kielichowanie). Puszki powinny zostac osadzone na takiej glebokosci,
aby ich górna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu sciany byla zrównana (licowana) z
tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wyciac wymagana liczbe otworów
dostosowanych do srednicy wprowadzanych rur. Koniec rury powinien byc wprowadzony do
srodka puszki na glebokosc do 5mm. W przypadku scian gipsowo kartonowych dostosowac
sposób montazu instalacji i czas wykonania do wymogów systemu budowlanego
Wciaganie przewodów do rur
Do ulozonych rur po ich przykryciu warstwa tynku lub masy betonowej, nalezy wciagnac
Przewody przy uzyciu odpowiednich narzedzi (przyrzadów). Przewody na calej dlugosci
wciagniecia do rury nie moga miec polaczen. Zabronione jest ukladanie rur wraz z
wciagnietymi przewodami oraz wciaganie przewodów do nie zatynkowanych rur. Przewody
powinny byc ulozone swobodnie i nie powinny zostac narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia. Po wciagnieciu przewodów do rur i wykonaniu polaczen na listwach zaciskowych
w puszkach -na pokrywach puszek (od zewnatrz lub od wewnatrz) w zaleznosci od lokalizacji
puszek namalowac trwale czytelne opisy numerów obwodów, których te puszki dotycza.
5.2.2.5 Instalacje w tynku
Trasowanie jak wyzej.
Podloze do ukladania przewodów powinno byc gladkie. Luki i zgiecia przewodów powinny
byc lagodne. Przewody nalezy mocowac za pomoca specjalnych uchwytów. Zabrania sie
ukladania przewodów bezposrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podlogi i w
zlaczach plyt betonowych bez stosowania oslon w postaci rur.
5.2.2.6 Instalacje elektryczne w kanalach (listwach) nasciennych
Przed przystapieniem do wykonania instalacji w kanalach nasciennych nalezy dokonac:
-wyboru typu kanalu nasciennego,
-wyboru trasy instalacji oraz miejsc instalowania kanalu,
-doboru elementów kanalu,
-wyboru sposobu mocowania.
Ponadto nalezy uwzglednic koordynacje instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.Za
najbardziej dogodne miejsca instalowania kanalów nasciennych przeznaczonych do
mocowania pionowe go zaleca sie przyjmowanie naroza scian i miejsca wzdluz oscieznic
drzwiowych. Ze wzgledów estetycznych kanaly nalezy montowac tak, aby ciagi przebiegaly
po liniach równoleglych lub prosto padlych do podlogi. Kanaly nalezy montowac w odleglosci
minimum 100 mm od zródel ciepla o temperaturze 90°C.Zgodnie z planem trasy instalacji
nalezy oznaczyc miejsca mocowania poszczególnych odcinków. Do podstawy kanalu z
tworzywa sztucznego otwory mocujace powinny byc rozstawione w odleglosci nie
wiekszej niz 660 mm. Dla podstawy kanalu z blachy rozstaw otworów nie wiekszy niz 950
mm., Aby zamocowac podstawe do podloza, nalezy przygotowac odcinki podstawy kanalu o

odpowiedniej dlugosci. Dlugosc podstawy kanalu nalezy mierzyc „po scianie". Zakonczenia
nalezy wykonac pod katem 90° dla elementów prostych, a dla zakretów (zmiany plaszczyzny
prowadzenia instalacji) pod katem 45°. W podstawach kanalu nalezy wywiercic otwory do
zamocowania w oznaczonych miejscac h. Po zamocowaniu przegród nalezy do podstawy
kanalu wprowadzic przewody. Przewody uklada sie w odpowiednich komorach kanalu (w
danej komorze przewody tego samego obwodu) i zabezpiecza wkladkami podtrzymujacymi w
odstepach okolo 40 cm. Po wykonaniu powyzszych czynnosci nalezy zamocowac
odpowiednio przyciete odcinki pokryw kanalu poprzez ich wsuniecie lub zatrzasniecie na
podstawie kanalu (w zaleznosci od jego konstrukcji).
5.2.2.8 Laczenie przewodów oraz przytlaczanie do aparatów i urzadzen
Miejsca polaczen zyl przewodów z zaciskami odbiorników powinny byc dokladnie
oczyszczone. Samo polaczenie musi byc wykonane w sposób pewny pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed oslabieniem sily docisku i korozja.
W instalacjach elektrycznych wnetrzowych z laczenia przewodów nalez y wykonywac w
sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac polaczen
skrecalnych. Przewody wypustów instalacji oswietleniowej nalezy klaczyc z przewodami
opraw oswietleniowych za pomoca zlaczek. Dlugosc odizolowanej zyly przewodu powinna
zapewniac prawidlowe przylaczenie. Przewody w miejscach polaczen powinny miec zapas
dlugosci. Przewód ochronny PE powinien miec wiekszy zapas niz przewody czynne.
Przewody musza byc ulozone swobodnie i nie mo ga byc narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzeni
mechanicznych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na
zewnatrz przewody, a samo ich przylaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w
projekcie, sposób przylaczenia nalezy uzgodnic z projektantem,Inspektorem Nadzoru badz
dostawca
5.2.2.9 Podejscia do odbiorników
Podejscia instalacji elektrycznych do odbiorników nalezy wykonac w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. Podejscia w góre od przewodów
ulozonych pod stropami moga byc wykonane tak jak cala instalacja, lecz samo podejscie
przez strop musi byc chronione przed uszkodzeniem. Podejscia zwieszakowe stosuje sie w
przypadkach zasilania odbiorników od góry. Podejscia tego rodzaju stosuje sie najczesciej do
opraw oswietleniowych, odbiorników zasilanych z instalacji wykonanych na drabinkach
kablowych itp. Do odbiorników zamocowanych na scianach, stropach lub konstrukcjach
podejscia nalezy wykonywac przewodami ulozonymi na tych scianach, stropach lub
konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podlozach, np. ksztaltowniki, korytka,
itp.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
6.1 Program zapewnienia jakosci
Do obowiazków Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony
sposób wykonywania robót, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robót zgodnie z dokume ntacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) bedzie zawierac:
a) czesc ogólna opisujaca:
• organizacje wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
• bhp.,
• wykaz zespolów roboczych, ich kwalifikacje,
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakosc i terminowosc wykonania poszczególnych
elementów robót,
• system (sposób i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robót,
• wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarów i kontroli
b) czesc szczególowa opisujaca dla kazdego asortymentu robót:
• wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
• srodki transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialów,
• sposób zabezpieczenia i ochrony ladunków przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,
• sposób i procedure pomiarów i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie próbek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialów i wykonywania
poszczególnych elementów robót,
• sposób postepowania z materialami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.
6.2 Zasady kontroli jakosci robót
Celem kontroli robót bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac zalozona jakosc robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robót i
jakosci materialów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania próbek i badan
materialów oraz robót. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materialów oraz
robót z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, z e roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czestotliwosc sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewnic wykonanie robót zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna
legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materialów ponosi Wykonawca.
6.3 Pobieranie próbek
Próbki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie miec
zapewniona mozliwosc udzialu w pobieraniu próbek. Na zlecenie Zamawiajacego
Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych materialów , które budza
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca

6.4 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badan ia wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed
przystapieniem do pomiarów lub badan, Wykonawca pow iadomi Zamawiajacego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.
6.4.1 Badania odbiorcze instalacji elektrycznych
Kazda instalacja elektryczna w budynku powinna byc poddana szczególowym ogledzinom i
próbom, obejmujacym niezbedny zakres pomiarów, w celu sprawdzenia czy spelnia
wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami . Badania
odbiorcze powinna przeprowadzac komisj a skladajaca sie, z co najmniej dwóch osób, dobrze
znajacych wymagania stawiane instalacjom elektrycznym. Badania odbiorcze instalacji
elektrycznych moga przeprowadzac wylacznie osoby posiadajace swiadectwa kwalifikacyjne.
Zakres badan odbiorczych obejmuj e:
-ogledziny instalacji elektrycznych,
-badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych,
-próby rozruchowe.
Ogledziny, pomiary i próby powinny byc wykonywane przez oddzielne zespoly, a komisja
ustala jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokolów. Protokoly z badan
(pomiarów i prób), sprawd zen i odbiorów czesciowych nalezy przedlozyc komisji w trakcie
odbioru. Komisja moze byc jednoczesnie wykonawca ogledzin, badan i prób, z tym z e z
badan i prób powinny zostac wykonane oddzielne protoko ly. Po zakonczeniu badan
odbiorczych komisja sporzadza protokól koncowy. Protokól nalezy przedlozyc do odbioru
koncowego budynku (instalacji elektrycznych w budynku). Protokól ten powinien zawierac
o najmniej nastepujace dane:
-numer protokolu, miejscowosc i date sporzadzenia,
-nazwe i adres obiektu,
-imiona i nazwiska czlonków komisji oraz stanowiska sluzbowe,
-date wykonania badan odbiorczych,
-ocene wyników badan odbiorczych,
-decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nie przekazaniu) obiektu do eksp loatacji,
-ewentualne uwagi i zalecenia komisji,
-podpisy czlonków komisji, stwierdzajace zgodnosc ustalen zawartych w protokole.
6.4.2 Ogledziny instalacji elektrycznych
Ogledziny nalezy wykonac przed przystapieniem do prób i po odlaczeniu zasilania instalacji.
Ogledziny maja na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:
-spelniaja wymagania bezpieczenstwa,
-zostaly prawidlowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,
-nie maja widocznych uszkodzen mechanicznych, mogacych miec wplyw na pogorszenie
bezpieczenstwa uzytkowania.

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidlowosci:
-wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jakosc wykonanej instalacji),
-ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
-doboru urzadzen i srodków ochrony w zaleznosci od wplywów zewnetrznych,
-ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,
-doboru przewodów do obciazalnosci pradowej i spadku napiecia,
-wykonania polaczen
Obwodów,
-doboru oraz nastawienia urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,
-umieszczenia odpowiednich urzadzen odlaczajacych i laczacych,
-rozmieszczenia oraz umocowania aparatów, sprzetu i osprzetu,
-oznaczenia przewodów fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych,
-umieszczenia schematów, tabl ic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie
obwodów, bezpieczników, laczników, zacisków itp.,
-wykonania dostepu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obslugi i
konserwacji.
6.4.3 Ogledziny instalacji slabopradowych
Ogledziny nalezy wykonac przed przystapieniem do prób i po odlaczeniu zasilania instalacji.
Ogledziny maja na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:
– spelniaja wymagania bezpieczenstwa,
– zostaly prawidlowo zainstalowane i dobrane oraz o znaczone zgodnie z projektem,
– -nie maja widocznych uszkodzen mechanicznych, mogacych miec wplyw na pogorszenie
bezpieczenstwa uzytkowania.
Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidlowosci:
– wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jakosc wykonanej instalacji),
– ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
– doboru urzadzen i srodków ochrony w zaleznosci od wplywów zewnetrznych,
– ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,
– wykonania polaczen obwodów,
– doboru oraz nastawienia urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,
– rozmieszczenia oraz umocowania aparatów, sprzetu i osprzetu,
– oznaczenia przewodów,
– umieszczenia schematów lub innych informacji w miejscu dozoru lub obslugi
- wykonania dostepu do instalacji i urzadzen w celu ich wygodnej obslugi i konserwacji.
6.4.4 Badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych
Przed przystapieniem do pomiarów i prób nalezy usunac wszystkie wady, bledy montazowe i
usterki wykryte w trakcie ogledzin instalacji. Pomiary i próby przeprowadza s ie w celu
stwierdzenia, czy zainstalowane przewody, aparaty, urzadzenia i srodki ochrony:
-spelniaja wymagania okreslone w odpowiednich normach,
-odpowiednio zabezpieczaja osoby i mienie przed negatywnym oddzialywaniem instalacji
elektrycznych,
-nie maja uszkodzen, wad lub odpornosci mniejszej niz wymagana,
-sa dobrane, zainstalowane i wykazuja parametry okreslone w projekcie.
Podstawowy zakres pomiarów i prób obejmuje:

-sprawdzenie ciaglosci przewodów ochronnych, w tym glównych i dodatkowych
(miejscowych) polaczen wyrównawczych,
-pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,
-pomiar rezystancji izolacji kabli,
-pomiar rezystancji uziemienia,
-pomiar pradów uplywowych,
-sprawdzenie biegunowosci,
-sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania,
-sprawdzenie dzialania urzadzen ochronnych róznicowo pradowych,
-sprawdzenie wytrzymalosci elektrycznej,
-przeprowadzenie prób dzialania,
-sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napiecia.
Kazda wyzej wymieniona praca pomiarowo -kontrolna powinna byc zakonczona
sporzadzeniem protokólu z przeprowadzonych badan i pomiarów. Protokól musi zawierac, co
najmniej nastepujace dane:
-nazwe badanego urzadzenia i jego dane znamionowe,
-miejsce jego zainstalowania,
-rodzaj wykonanych pomiarów,
-nazwisko osoby wykonujacej pomiary,
-date wykonania pomiarów,
-spis uzytych przyrzadów i ich numery,
-liczbowe wyniki pomiarów
-uwagi i wnioski.
Ocene koncowa badan odbiorczych nalezy uznac za dodatnia wówczas, gdy wyniki
wszystkich badan w zakresie ogledzin, pomiarów i prób sa dodatnie. Jezeli w trakcie badan
stwierdzono usterki, to po ich usunieciu nalezy powtórzyc wszystkie badania, na które usterka
mogla miec wplyw. Pomiary i próby przeprowadza sie na zgodnosc z wymaganiami PN-IEC
60364 -6-61:2000 i PN -E04700:1998 /Azl:2000.
6.4.5 Badania techniczne i pomiary kontrolne instalacji piorunochronnej
Badania techniczne i pomiary kontrolne instalacji piorunochronnej nalezy wykonac,
uwzgledniajac wymagania zawarte w PN-IEC 61024-1:2001/Apl :2002, PN -IEC 61024-ll:2001/Apl:2002, PN -IEC 61024-1-2:2002, PN-86/E-05003/01 i PN -IEC 60364-443:1999.
Badania powinny obejmowac:
-ogledziny czesci nadziemnej,
-sprawdzenie ciaglosci galwanicznej urzadzenia piorunochronnego,
-pomiary rezystancji uziemienia,
Ogledziny dotycza sprawdzenia:
-zgodnosci rozmieszczenia poszczególnych elementów urzadzenia piorunochronnego,
-wymiarów uzytych materialów,
-rodzajów polaczen,
-bezpiecznych odstepów izolacyjnych pomiedzy urzadzeniem piorunochronnym i
metalowymi elementami lub instalacjami bud ynku,
-prawidlowosci doboru ograniczników przepiec zgodnie z projektem i klasa (strefa ochrony)
B, C i D (I, II i III).
Sprawdzanie ciaglosci galwanicznej powinno zostac wykonane przy uzyciu omomierza
przylaczonego z jednej strony do zwodów, a z drugiej do wybranych przewodów urzadzenia
piorunochronnego. Pomiary rezystancji uziemienia powinny byc wykonywane przy

zastosowaniu metody technicznej. Ogledziny elementów uziemienia powinny byc
wykonywane dla 10% uziomów oraz ich przewodów uziemiajacych; wyboru b adanych
uziomów nalezy dokonac losowo. W przypadku, gdy stopien korozji nie przekracza 40%
przekroju jakiegokolwiek elementu, mozna te elementy pokryc farbami tlenkowymi
Przewodzacymi lub pólprzewodzacymi w celu umozliwienia dalszego ich uzytkowania. W
przypadku stwierdzenia stopnia korozji, przekraczajacego 40% przekroju jakiegokolwiek
elementu, nalezy ten element wymienic na nowy. Kazdy obiekt budowlany, podlegajacy
ochronie odgromowej, powinien miec metryke urzadzenia piorunochronnego.
Badania urzadzenia piorunochronnego powinny byc wykonane nie rzadziej niz przewiduja
To przepisy dla danego rodzaju obiektów. Badania powinny obejmowac czynnosci
wyszczególnione w protokóle badan urzadzenia piorunochronnego.
6.4.6 Pomiary i próby instalacji slabopradow ych
Przed przystapieniem do pomiarów i prób nalezy usunac wszystkie wady, bledy montazowe i
usterki wykryte w trakcie ogledzin instalacji. Pomiary i próby przeprowadza sie w celu
stwierdzenia, czy zainstalowane przewody, aparaty, urzadzenia i srodki ochrony:
• spelniaja wymagania okreslone w odpowiednich normach,
• odpowiednio zabezpieczaja osoby i mienie przed negatywnym oddzialywaniem instalacji,
• nie maja uszkodzen, wad lub odpornosci mniejszej niz wymagana,
• sa dobrane, zainstalowane i wykazuja parametry okreslone w projekcie.
Zakres pomiarów i prób obejmuje:
• sprawdzenie ciaglosci przewodów,
• pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,
• pomiar rezystancji izolacji kabli,
• pomiar rezystancji uziemienia,
• sprawdzenie biegunowosci,
• pomiary dynamiczne parametrów instalacji wedlug norm szczególowych
Kazda wyzej wymieniona praca pomiarowo -kontrolna powinna
sporzadzeniem protokólu z przeprowadzonych badan i pomiarów.
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zakonczona

Protokól musi zawierac, co najmniej nastepujace dane:
• nazwe i oznaczenie badanej linii ( zasilajacej, sterujacej lub sygnalowej)
• nazwe badanego urzadzenia i jego dane znamionowe,
• miejsce jego zainstalowania,
• rodzaj wykonanych pomiarów,
• nazwisko osoby wykonujacej pomiary,
• date wykonania pomiarów,
• spis uzytych przyrzadów i ich numery,
• liczbowe wyniki pomiarów
• uwagi i wnioski.
Ocene koncowa badan odbiorczych nalezy uznac za dodatnia wówczas, gdy wyniki
wszystkich badan w zakresie ogledzin, pomiarów i prób sa dodatnie. Jezeli w trakcie badan
stwierdzono usterki, to po ich usunieciu nalezy powtórzyc wszystkie badania, na które usterka
mogla miec wplyw.

6.5 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badan
jak najszybciej, nie pózniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.
6.6 Badania prowadzone przez Zamawiajacego
Dla celów kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania
kontroli i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.
Zamawiajacy moze pobierac próbki materialów i prowadzic
Badania niezaleznie od Wykonawcy, na swój koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialów i robót z
dokumentacja projektowa i ST, a koszty powtórnych badan i pobierania próbek poniesione
zostana przez Wykonawce.
6.7 Atesty, Certyfikaty i deklaracje zgodnosci
Do wykonania i montazu instalacji oraz urzadzen elektrycznych w obiektach budowlanych
nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie Zamawiajacy moze dopuscic do uzycia tylko te
materialy, które posiadaja:
• certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aproba t technicznych oraz
wlasciwych przepisów i dokumentów technicznych,
• deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma
- aprobata techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt 1 i które spelniaja wymogi ST. W przypadku
materialów, dla których ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robót bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemyslowe musz a posiadac ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Zamawiajacemu . Jakiekolwiek materialy, które nie spelniaja
tych wymagan beda odrzucone.
6.8 Dokumenty budowy
6.8.1 Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza sie w sposób ciagly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaru.
6.8.2 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialów,
orzeczenia o jakosci materialów, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zalaczniki do odbioru robót. Winny byc udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.
6.8.3 Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza sie, oprócz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:
1 pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
2 protokoly przekazania terenu budowy,
3 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno -prawne,
4 protokoly odbioru robót,
5 protokoly z narad i ustalen,
6 korespondencje na budowie.
6.8.4 Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzi anej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego.
7 OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie obmierzanych robót i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane
do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku nalezytego
wykonania przedmiotu umowy i ukonczenia wszystkich robót zgodnie z dokumentacja.
Obmiar gotowych robót bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana przez
Zamawiajacego.
7.2 Zasady okreslania ilosci robót i materialów
Dlugosci i odleglosci pomiedzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdluz linii osiowej. Jesli ST wlasciwe dla danych robót nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugosc pomnozona przez sredni przekrój. Ilosci, które
maja byc obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.
7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót beda
zaakceptowane przez Zamawiajacego. Wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie
posiadac wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robót.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiar robót zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robót
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposób zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga byc
dolaczone w formie oddzielne go zalacznika do Ksiegi obmiaru.
8 ODBIÓR ROBÓT
8.1 Rodzaje odbiorów robót
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
• odbiorowi robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
• odbiorowi czesciowemu,
• odbiorowi koncowemu
• odbiorowi pogwarancyjnemu
8.2 Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn a zakryciu. Odbiór robót
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postepu robót. Odbioru robót
dokonuje Zamawiajacy. Gotowosc danej czesci robót do odbioru z glasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbiór bedzie
przeprowadzony zgodnie z umowa. Jakosc i ilosc robót ulegajacych zakryciu ocenia
Zamawiajacy na podstawie dokumentów zawierajacych komplet wyników badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3 Odbiór miedzyoperacyjny
Odbiory miedzyoperacyjne powinien przeprowadzic organ nadzoru
wykonujacego instalacje elektryczne.

przedsiebiorstwa

Odbiorom miedzyoperacyjnym powinny podlegac:
-osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, oprawy
oswietleniowe itp.,
-ulozone rury, listwy, korytka lub kanaly przed wciagnieciem przewodów,
-osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatów
-instalacja przed zalaczeniem pod napiecie.
8.4 Odbiór czesciowy
Odbiór czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robót. Odbioru
czesciowego robót dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót
dokonuje Zamawiajacy.

8.5 Odbiór koncowy robót
Calkowite zakonczenie robót oraz gotowosc do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Zamawiajacego. Odbiór koncowy robót nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robót i
przyjecia dokumentów, o których mowa ponizej. Odbioru koncowego robót dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentów, wyników badan i
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robót z dokumentacja projektowa i
ST. W toku odbioru koncowego robót komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorów robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robót uzupelniajacych i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robót poprawkowych lub robót uzupelniajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszona wartosc wykonywanych robót w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.
8.6 Dokumenty odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robót jest protokól odbioru
koncowego robót sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
• dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
• ustalenia technologiczne,
• dzienniki budowy i Ksiegi obmiaru (oryginaly),
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew.
PZJ,
• deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialów zgodnie z
ST i ew. PZJ,
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robót. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupelniajacych wyznaczy komisja.
8.6.1 Dokumentacja powykonawcza instalacji piorunochronnej
Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowiazany jest dostarczyc
zleceniodawcy dokumentacje powykonawcza, a w szczególnosci:
-dokumentacje techniczna z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami,
-metryke urzadzenia piorunochronnego zewnetrznego
-protokól badan urzadzenia piorunochronnego zewnetrznego,
-dziennik budowy z adnotacjami dotyczacymi kontroli robót miedzyoperacyjnych,

-certyfikaty lub deklaracje zgodnosci, wydane dla wyrobów stosowanych w urzadzeniach
piorunochronnych.
8.7 Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiór
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie „Odbiór koncowy robót”.
9 PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa platnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokolu odbioru robót. Przy
dokonywaniu rozliczen obowiazuja postanowienia zawarte w umowie pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca. Wartosc ryczaltowa uwzglednia wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST, w
dokumentacji projektowej, a tak e w obowiazujacych przepisach.
Ceny ryczaltowe robót beda obejmowac:
• robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
• wartosc zuzytych materialów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,
• wartosc pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
• wyposazenie wraz z kosztami zakupu,
• koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko,
• podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Wartosc ryczaltowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwosc
Zadania dodatkowej zaplaty.
PRZEPISY ZWIAZANE
1. Przepisy prawne
-Ustawa -Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2003 Nr 207, poz. 2016; Dz. U.
2004 Nr 6, poz. 41; nr 92,poz. 881; nr 93, poz. 888; nr 96, poz. 959)Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: czesc D -Roboty instalacyjne: zeszyt 2 -Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej
-Ustawa -Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 2003 Nr 153, poz. 1504; nr
203, poz. 1966; Dz. U.2004 Nr 29, poz. 257; nr 34, poz. 293; nr 91, poz. 875; nr 96, poz. 959)
-Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 Nr 169, poz. 1386)
-Ustawa -Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 62, poz. 627;
nr 115, poz. 1229;Dz. U. 2002 Nr 74, poz. 676; nr 113, poz. 984; nr 153, poz. 1271; nr 233,
poz. 1957; Dz. U. 2003 Nr 46, poz. 392; nr117 -SCHP-STWiOR-VII-1P 80, poz. 717 i 721; nr
162, poz. 1568; nr 175, poz. 1693; nr 190, poz. 1865; nr 217, poz. 2124; Dz. U. 2004 Nr
19,poz. 177; nr 49, poz. 464; nr 70, poz. 631; nr 91, poz. 875)
-Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2002 Nr 147, poz.
1229; Dz. U. 2003 Nr 52, poz. 452)
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim po-winny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75,
poz. 690; Dz. U. 2003 Nr 33, poz. 270; Dz. U.2004 Nr 109, poz. 1156)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów
obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego (Dz. U. 2001 Nr 138, poz.1554)
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953)
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksiazki obiektu
budowlanego (Dz. U.2003 Nr 120, poz. 1134)
-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.
U. 2003 Nr 121, poz. 1138)
-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650)
-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 Nr 80, poz.912)
-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajów prac, które powinny byc wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. 1996
Nr 62, poz. 288)
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47.poz.401)
-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemów oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz. U. 1998 Nr 113, poz. 728) – utraci moc z chwila wydania przepisu delegacji ustawy o
wyrobach budowlanych.
-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2 kwietnia 2003r. w
sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz. U. 2003 Nr 79, poz. 714; nr
108, poz. 1028)
-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 12 marca 2003 r. w
sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. 2003 Nr 49 poz. 414)
-Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. 2003 Nr 239,
poz. 2039).
2. Polskie Normy
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe
PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych
charakterystyk
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budo wlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami . Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub laczeniowymi
PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje ele ktryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i laczenie
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodków ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogólne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodków ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem
PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobór srodków ochrony w zaleznosci od wplywów
zewnetrznych. Wybór srodków ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywów
zewnetrznych
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobór srodków ochrony w zaleznosci od wplywów
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogólne
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obciazalnosc pradowa dlugotrwala przewodów
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza
PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami
PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowla nych. Dobór i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odlaczania
izolacyjnego i laczenia
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uklady uziemiajace i polaczenia wyrównawcze instalacji
informatycznych
PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje
oswietleniowe
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa
PN-IEC 60364 -6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze
PN-IEC 60364 -7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji . Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i
basen natryskowy
PN-IEC 60364 -7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki
N SEP-E-004. Norma SEP Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa
PN-EN 12464 -1 Technika swietlna -Oswietlenie miejsc pracy – cz.1: Miejsca pracy wewnatrz
pomieszczen
PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych
PN-92/N-01256 -02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja
PN-E-04700:1998 Az1:2000
Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych
PN-EN 1838:2002(U) Oswietlenie awaryjne
PN-EN 50146:2002(U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych
PN-EN 50160:2002 Parametry napiecia zasilajacego w publicznych sieciach rozdzielczych
PN-EN 60439 -1:2003 Rozdziel nice i sterownice niskonapieciowe. Czesc 1: Zestawy badane
w pelnym i niepelnym zakresie badan typu
PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspóldzialaniu czlowieka z
maszyna oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodó w barwami albo
cyframi
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
PN-E-08350-14-2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zakladanie, odbiór,
eksploatacja i konserwacja instalacji.

Przedmiar robót
WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA SERWEROWNI W SYSTEMY ORAZ ELEMENTY PODNOSZĄCE
BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANIA DANYCH
Obiekt lub rodzaj robót: SERWEROWNIA
Lokalizacja: Szpital Powiatowy im dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem ul Kamieniec 10

Data opracowania:
2020-07-08

Przedmiar robót
<-NR->

<-PODST->

Nr

1

Podstawa
Kosztorys
Rozdział

<-OPIS->

<-JEDN->

Opis robót

<-ILOSC->

Jm

Ilość

WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA SERWEROWNI W SYSTEMY ORAZ ELEMENTY
PODNOSZĄCE BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANIA DANYCH
ROBOTY BUDOWLANE

1.1 Element
Pomieszczenie serwerowni głównej - SG
1 KNNR 7/702/2 Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600˙mm - wymiana
analogia
płyt stropowych bez wymiany konstrukcji nośnej - SERWEROWNIA G.
Wyliczenie ilości robót:
4,9*3,32+1,9*1,83
19,745000
RAZEM:
19,745000
2 Kalkulacja
Zabezpieczenie p.poż. przejść rurowych przez przegrody
indywidualna
3 KNRW
Gładzie gipsowe, na ścianach z płyt gipsowych, 1-warstwowa - SERWEROWNIA G
202/830/1
Wyliczenie ilości robót:
POM 1
(6,8+3,32)*2*3,5
70,840000
RAZEM:
70,840000
4 KNRW
Malowanie farbami emulsyjnymi, płyty gipsowe spoinowane i szpachlowane, z gruntowaniem, 2-krotnie 202/1510/5
pomieszczenie SERWEROWN I G
Wyliczenie ilości robót:
POM 1
(6,8+3,32)*2*3,5
70,840000
RAZEM:
70,840000
5 KNNR 2/1302/4 Drzwi stalowe wejściowe w klasie RC4 - do pomieszczenia serwerowni
Wyliczenie ilości robót:
2,1*0,9
1,890000
RAZEM:
1,890000
1.2 Element
Pomieszczenie serwerowni - PD
6 KNNR 7/702/2 Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600˙mm - wymiana
analogia
płyt stropowych bez wymiany konstrukcji nośnej
7 Kalkulacja
Zabezpieczenie p.poż. przejść rurowych przez przegrody
indywidualna
8 KNRW
Gładzie gipsowe, na ścianach z płyt gipsowych, 1-warstwowa
202/830/1
Wyliczenie ilości robót:
(4+3)*2*3
42,000000
RAZEM:
42,000000
9 KNRW
Malowanie farbami emulsyjnymi, płyty gipsowe spoinowane i szpachlowane, z gruntowaniem, 2-krotnie
202/1510/5
Wyliczenie ilości robót:
(4+3)*2*3
42,000000
RAZEM:
42,000000
2 Rozdział
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
2.1 Element
UZUPEŁNIENIE ROZDZIELNI
10 KNRW
Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
401/332/7
Wyliczenie ilości robót:
2*1,2
2,400000
RAZEM:
2,400000
11 KNRW
Montaż obudów tablic rozdzielczych z wyposażeniem - rozdzielnia zasilająca wszystkie piętra
508/405/3
12 KNRW
Rury osłonowe 50 mm
508/107/4
13 KNRW
Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 50 mm2 wciągane do kanałów zamkniętych
508/205/7
14 KNR AL 1/402/1 Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalnego
2.2 Element
Wewnętrzne linie zasilające
15 Kalkulacja
Wykonanie wewnętrznych linii zasilających - roboty uzupełniające
własna
16 KNRW
Montaż uchwytów pod rury osłonowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie 508/101/3
przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły - linie zasilające szafy na piętrach
17 KNRW
Rury osłonowe 50 mm - linie zasilające szafy na piętrach
508/107/4
18 KNRW
Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 35 mm2 wciągane do kanałów zamkniętych
508/205/6
2.3 Element
Pomiary elektryczne
19 KNRW
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar
508/901/1

m2

20

szt

6

m2

70,840

m2

70,840

m2

1,890

m2

12

szt

6

m2

42,000

m2

42,000

m2

2,400

szt

2

m

4

m
szt.

30
2

KPL

1

m

500

m

500

m

500

pomiar
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<-NR->

<-PODST->

<-OPIS->

Nr
Podstawa
20 KNRW
508/901/2
21 KNRW
508/901/3
22 KNRW
508/901/4
23 KNRW
508/902/1
24 KNRW
508/902/3
25 KNRW
508/902/4
26 KNRW
508/902/5
27 KNRW
508/902/6
3 Rozdział

Opis robót
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar

3.1 Element
28 KNR AT
15/109/14

Monitoring warunków środowiskowcyh (MWS)

29

30
31

32

33
34
35
36
3.2
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

<-JEDN->

<-ILOSC->

Jm

Ilość

pomiar

4

pomiar

3

pomiar

3

pomiar

6

pomiar

6

pomiar

1

pomiar

1

pomiar

5

szt.

1

szt.

3

szt.

5

szt.

14

szt.
szt.

5
1

szt.

4

kpl.

1

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, każdy następny pomiar
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - każdy następny
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego pierwszy
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego każdy następny

INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - System monitoringu serwerowni po IP z alarmowaniem
SMS. Urządzenie umożliwia podłączenie 40 czujników oraz 12 detektorów monitorujących warunki
środowiskowe w serwerowni, centrum danych lub innym pomieszczeniu technicznym. Centrala umożliwia
także powiadomienie w postaci wiadomości E-mail, SMS, SNMP Trap lub w postaci zwarcia styku na
przekaźniku.
KNR AT
Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Sterownik - monitoring serwerowni z wyjściami sterującymi.
15/109/14
System dający możliwość pobierania danych z 8 czujników, detekcję zmiany stanów z 4 styczników
bezpotencjałowych oraz kontrole 2 przekaźników nisko prądowych. Urządzenie przekazuje informacje o
stanach alarmowych poprzez E-mail oraz SNMP trap.
KNR AL 1/401/1 Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu - optyczny czujnik dymu przeznaczony do
wykrywania dymu i sygnalizacji alarmu pożarowego
KNR AT
Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - czujnik w samodzielnej obudowie do pomiaru temperatury i
15/109/17
wilgotności wewnątrz budynków. Czujnik współpracuje z urządzeniami do monitoringu warunków
środowiskowych w serwerowni
Wyliczenie ilości robót:
SG
6
6,000000
PD
2
2,000000
SZ
3
3,000000
PDSOR
3
3,000000
RAZEM:
14,000000
KNR AL 1/206/6 Montaż czujki specjalnej - zalania wodą - czujnik zalania umożliwiający wykrycie wycieku wody w
pomieszczeniu. współpracujący z urządzeniami do monitoringu warunków środowiskowych w serwerowni
Wyliczenie ilości robót:
SG
2
2,000000
PD
1
1,000000
SZ
1
1,000000
PDSOR
1
1,000000
RAZEM:
5,000000
KNR AL 1/112/3 Montaż zasilacza do 12 V DC/32 W - 3 pinowy
KNR AT
Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Uchwyty montażowe do szafy rack Rack mounting brackets
15/109/15
19"
KNR AT
Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka mocowana w 4 miejscach do ścian szafy
15/109/11
KNR AT
Układanie pionowego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, 1 kabel - wysokość ponad 2 m - data
15/101/1
kabel Kat. 6A F/UTP
Element
System kontroli Dostępu (SKD)
KNR AL 1/302/3 Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 2 wejść kontrolowanych
KNR AL 1/303/4 Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu - akumulator o poj. do 20 Ah
podtrzymujący dane w sterowniku
KNR AL 1/301/4 Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod typu biometrycznego identyfikacja linii papilarnych
KNR AL 1/304/4 Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetyczna
KNR AL 1/203/1 Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa
KNNR 5/209/1 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach
bez mocowania - Przewód TKSY 6x1x0.5
KNNR 5/209/1 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach
bez mocowania - Przewód YDY 3x1,5
KNR AT
Układanie pionowego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, 1 kabel - wysokość ponad 2 m -data
15/101/1
kabel Kat. 6A F/UTP
KNR AL 1/111/3 Montaż elektromechanicznych elementów obsługowych - Przycisk "Exit"
KNR AL 1/111/3 Montaż elektromechanicznych elementów obsługowych - Przycisk wyjścia ewakuacyjnego
KNR AL 1/702/2 Integracja z istniejącym systemem
KNR AL 1/601/2 Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego

m kabla

30

szt.

1

szt

1

szt.
szt
szt.

2
2
2

m

50

m

50

m kabla
szt.
szt.
szt.
system

60
1
1
1
1
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Podstawa
3.3 Element
49 KNR AT
14/110/9

50
51
3.4
52

53

54
55
56
57
58
59
60
3.5
61

4

<-OPIS->

<-JEDN->

Opis robót

<-ILOSC->

Jm

Ilość

Centralny system zasilania UPS

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - UPS centralny, technologia : True On Line Double
Conversion, dedykowany do zasilania serwerowni, zamontowany w szafie RACK kolor czarny zasilacz
awaryjny UPS min 40 kVA trójfazowy, tolerancja częstorliwości 40 Hz-70 Hz; Bypass oddzielny tor; Wyjście:
przeciążalność 130% - 10 min, 150% - 1s; regulowana długość łańcucha bateryjnego 32-42, złącze baterii
dodatkowych; kolorowy wyświetlacz LCD dotykowy; alarm dźwiękowy; Komunikacja: RS-232, RS495
/Modbus, port stykowy Dry Contact, SNMP Slot, REPO, CMC,RJ45, USB/; Odporność na zakłócenia:
PN-EN 62040-2, PN-EN 62040-3; Bezpieczeństwo: CE, PN-EN 62040-1-1; możliwość wymiany modułów
na "gorąco" HOTPLUG; redundancja modułów oraz systemu n+1; sprawność w trybie pracy online co
najmniej 90%
kpl.
KNR AL 1/106/3 Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta podłączenia sieciowego typu LAN do
komunikacji z UPS
szt.
KNR AL 1/701/1 Montaż standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego do zamykania systemów operacyjnych
analogia
nserwerów
szt.
Element
Okablowanie OM4 pomiędzy szafami
AT 14/102/15
Układanie poziomego okablowania .Układanie odcinków pionowych, Kabel wielomodowy kategorii min.
OM4, min 2x12
Wyliczenie ilości robót:
SG-PD
2*6
12,000000
SG-PD-SOR
2*6
12,000000
RAZEM:
24,000000 m
AT 14/102/2
Układanie poziomego okablowania .Układanie odcinków pionowych, Kabel wielomodowy kategorii min.
OM4, min 2x12
Wyliczenie ilości robót:
SG-PD
2*12
24,000000
SG-PD-SOR
2*20
40,000000
RAZEM:
64,000000 m
AT 14/102/4
Układanie poziomego okablowania, za każdy dodatkowy kabel . Kabely kategorii min. OM4, min 2x12;
m
KNR AT
Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia
15/118/1
pomiar
KNR AT
Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - każda następna linia
15/118/2
pomiar
KNR AT
Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - dodatek za udostępnienie punktu pomiarowego
15/118/3
punkt
KNR AT
Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - dodatek za udostępnienie punktu pomiarowego
15/118/3
punkt
Kalkulacja
Prace porządkowe
indywidualna
kpl.
Kalkulacja
Dokumentacja powykonawcza
indywidualna
kpl.
Element
Szafy dystrybucyjne RACK
DC 8/106/2
Szafa kablowa metalowa RACK 42 U z wyposażeniem, z drzwiami frontowymi i tyłem ażurowym w kolorze
czarnym - montaż czterech szaf - dwie wg kosztorysu nowe a dwie (80x120 i 80x100) zastosować szafy z
administracji UWAGA w kalkulacji uwzglnić 4 cokoły (do każdej z szaf)
R = 4,000 M = 1,000 S = 1,000
kpl
Rozdział
SYSTEM STAŁEGO URZĄDZENIA GAŚNICZEGO I INSTALACJI

1
1
1

24,000

64,000
88
6
6
6
6
1
1

1

WYKRYWCZO-STERUJĄCEJ
4.1 Element
62 Kalkulacja
własna

Gazowa instalacja gaśnicza

4.2
63
64
65
66
67
68

Instalacja wykrywczo-sterująca

Element
KNR AL 1/101/1
KNR AL 1/109/1
KNNR 5/203/1
KNNR 5/203/1
KNNR 5/206/1
KNRW
508/407/1
69 KNR 508/303/8
(1)
70 KNR AL 1/403/1

Dobór, zakup, montaż i uruchomienie kompaktowego systemu gaśniczego.System oparty na czystym,
płynnym środku gaśniczym Novec 1230 zgodny z normami EN i wytycznymi oraz posiadający stosowne
certyfikaty, takie jak VdS, CNPP i inne. Mnimalne ciśnienie na dyszy wynoszącego 10 bar, zapewniające
szybkie i pełne parowanie cieczy Novec co minimalizuje czas gaszenia.System przeciwpożarowy należy
dobrać . W obszarze gaszenia zaplanować zainstalowanie system rurowego oraz dysz gaśniczych.
Wielkość systemu rurowego, a także ilość dysz gaśniczych należy ustalić na podstawie oszacowania
danego ryzyka pożarowego oraz określonych cech pomieszczenia. Środek gaśniczy jest magazynowany w
formie ciekłej w specjalnych butlach, w których stosuje się poduszkę ciśnieniową z azotu umieszczoną nad
właściwym środkiem gaśniczym, uzyskując dzięki temu ciśnienie operacyjne na poziomie 25, 42 czy 50
barów. System gaśniczy monitorowany jest przez główny panel detekcyjno-kontrolny załączający
akustyczny i dźwiękowy sygnalizator alarmowy w tym do pomieszczenia stałego nadzoru. Panel kontrolny
otwiera zawór elektryczny na butli ze środkiem gaśniczym celem uwolnienia środka gaśniczego do sieci
rurowej. Centrala wykrywania pożar współpracuje z czujką lub czujkami ognia, dyszą lub dyszami
gaśniczymi i klapą odciążeniowa
KPL
Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych
Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 [YnTKSYekw 1x2x0,8]wciągane do koryt
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 [HTKSH PH90 1x2x0,8] wciągane do koryt
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 [HDGs 3x2,5 PH90] układane n.t. na betonie
Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy

1

szt.
szt.
m
m
m

1
1
300
350
300

szt

6

szt

12

szt.
szt.

6
6

Montaż na gotowym podłożu puszek instalacyjnych

Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych czujek
71 KNR AL 1/401/1 Montaż czujek pożarowych
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73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
4.3
83
4.4
84

85

<-PODST->

<-OPIS->

Podstawa
Opis robót
KNR AL 1/108/3 Montaż sygnalizatora drzwiowy
KNR AL 1/108/3 Montaż sygnalizatora zadziałania
KNR AL 1/108/5 Montaż sygnalizatora akustycznego
KNR AL 1/108/5 Montaż sygnalizatora optycznego
KNR AL 1/402/1 Montaż przycisku uruchamiania
KNR AL 1/402/1 Montaż przycisku wstrzymania
KNR AL 1/602/3 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 8 elementów liniowych
KNR AL 1/602/2 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 4 elementów liniowych
KNNR 5/1101/1 Tabliczki znamionowe - informacyjne-ostrzegawcze
Kalkulacja
Test szczelności
indywidualna
Kalkulacja
Wykonanie dokumentacji powykonawczej
indywidualna
Element
Doszczelnienie pomieszczenia
Kalkulacja
Doszczelnienie pomieszczenia serwerowni
indywidualna
Element
Podłoga technologiczna
Kalkulacja
Dostawa podłogi podniesionej (dystansowej) ( klasa ogniowa F 30 ) z wykładziną antystatyczną,
indywidualna
antypoślizgową PCV, wysokości H 350 mm - konstrukcja wsporcza
Wyliczenie ilości robót:
4,9*3,32+1,9*1,83
19,745000
RAZEM:
19,745000
Kalkulacja
Montaż podłogi podniesionej (dystansowej) ( klasa ogniowa F 30 ) z wykładziną antystatyczną,
indywidualna
antypoślizgową PCV

<-JEDN->

<-ILOSC->

Jm
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt

Ilość
2
2
1
2
2
2
1
1
4

szt.

1

szt

1

kpl

1

m2

19,745

kpl.

1
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Tabela elementów scalonych
Nr

1

Nazwa

Wartość z
narzutami

ROBOTY BUDOWLANE

1.1 Pomieszczenie serwerowni głównej - SG
1.2 Pomieszczenie serwerowni - PD
ROBOTY BUDOWLANE
Razem ROBOTY BUDOWLANE netto

2

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.1 UZUPEŁNIENIE ROZDZIELNI
2.2 Wewnętrzne linie zasilające
2.3 Pomiary elektryczne
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Razem INSTALACJE ELEKTRYCZNE netto

3

INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Monitoring warunków środowiskowcyh (MWS)
System kontroli Dostępu (SKD)
Centralny system zasilania UPS
Okablowanie OM4 pomiędzy szafami
Szafy dystrybucyjne RACK
INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

4

SYSTEM STAŁEGO URZĄDZENIA GAŚNICZEGO I INSTALACJI WYKRYWCZO-STERUJĄCEJ

4.1
4.2
4.3
4.4

Gazowa instalacja gaśnicza
Instalacja wykrywczo-sterująca
Doszczelnienie pomieszczenia
Podłoga technologiczna
SYSTEM STAŁEGO URZĄDZENIA GAŚNICZEGO I INSTALACJI WYKRYWCZO-STERUJĄCEJ

Razem INSTALACJE NISKOPRĄDOWE netto

Razem SYSTEM STAŁEGO URZĄDZENIA GAŚNICZEGO I INSTALACJI WYKRYWCZO-STERUJĄCEJ netto

Suma elementów kosztorysu
Razem WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA SERWEROWNI W SYSTEMY ORAZ ELEMENTY PODNOSZĄCE BEZPIECZEŃSTWO
PRZETWARZANIA DANYCH netto

strona nr:
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Kosztorys ofertowy
WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA SERWEROWNI W SYSTEMY ORAZ ELEMENTY PODNOSZĄCE
BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANIA DANYCH
Obiekt lub rodzaj robót: SERWEROWNIA
Lokalizacja: Szpital Powiatowy im dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem ul Kamieniec 10

Data opracowania:
2020-07-08

Przedmiar robót
<-NR->

<-PODST->

Nr

1

Podstawa
Kosztorys
Rozdział

<-OPIS->

<-JEDN->

Opis robót

<-ILOSC->

Jm

Ilość

WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA SERWEROWNI W SYSTEMY ORAZ ELEMENTY
PODNOSZĄCE BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANIA DANYCH
ROBOTY BUDOWLANE

1.1 Element
Pomieszczenie serwerowni głównej - SG
1 KNNR 7/702/2 Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600˙mm - wymiana
analogia
płyt stropowych bez wymiany konstrukcji nośnej - SERWEROWNIA G.
Wyliczenie ilości robót:
4,9*3,32+1,9*1,83
19,745000
RAZEM:
19,745000
2 Kalkulacja
Zabezpieczenie p.poż. przejść rurowych przez przegrody
indywidualna
3 KNRW
Gładzie gipsowe, na ścianach z płyt gipsowych, 1-warstwowa - SERWEROWNIA G
202/830/1
Wyliczenie ilości robót:
POM 1
(6,8+3,32)*2*3,5
70,840000
RAZEM:
70,840000
4 KNRW
Malowanie farbami emulsyjnymi, płyty gipsowe spoinowane i szpachlowane, z gruntowaniem, 2-krotnie 202/1510/5
pomieszczenie SERWEROWN I G
Wyliczenie ilości robót:
POM 1
(6,8+3,32)*2*3,5
70,840000
RAZEM:
70,840000
5 KNNR 2/1302/4 Drzwi stalowe wejściowe w klasie RC4 - do pomieszczenia serwerowni
Wyliczenie ilości robót:
2,1*0,9
1,890000
RAZEM:
1,890000
1.2 Element
Pomieszczenie serwerowni - PD
6 KNNR 7/702/2 Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600˙mm - wymiana
analogia
płyt stropowych bez wymiany konstrukcji nośnej
7 Kalkulacja
Zabezpieczenie p.poż. przejść rurowych przez przegrody
indywidualna
8 KNRW
Gładzie gipsowe, na ścianach z płyt gipsowych, 1-warstwowa
202/830/1
Wyliczenie ilości robót:
(4+3)*2*3
42,000000
RAZEM:
42,000000
9 KNRW
Malowanie farbami emulsyjnymi, płyty gipsowe spoinowane i szpachlowane, z gruntowaniem, 2-krotnie
202/1510/5
Wyliczenie ilości robót:
(4+3)*2*3
42,000000
RAZEM:
42,000000
2 Rozdział
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
2.1 Element
UZUPEŁNIENIE ROZDZIELNI
10 KNRW
Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
401/332/7
Wyliczenie ilości robót:
2*1,2
2,400000
RAZEM:
2,400000
11 KNRW
Montaż obudów tablic rozdzielczych z wyposażeniem - rozdzielnia zasilająca wszystkie piętra
508/405/3
12 KNRW
Rury osłonowe 50 mm
508/107/4
13 KNRW
Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 50 mm2 wciągane do kanałów zamkniętych
508/205/7
14 KNR AL 1/402/1 Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalnego
2.2 Element
Wewnętrzne linie zasilające
15 Kalkulacja
Wykonanie wewnętrznych linii zasilających - roboty uzupełniające
własna
16 KNRW
Montaż uchwytów pod rury osłonowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie 508/101/3
przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły - linie zasilające szafy na piętrach
17 KNRW
Rury osłonowe 50 mm - linie zasilające szafy na piętrach
508/107/4
18 KNRW
Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 35 mm2 wciągane do kanałów zamkniętych
508/205/6
2.3 Element
Pomiary elektryczne
19 KNRW
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar
508/901/1

m2

20

szt

6

m2

70,840

m2

70,840

m2

1,890

m2

12

szt

6

m2

42,000

m2

42,000

m2

2,400

szt

2

m

4

m
szt.

30
2

KPL

1

m

500

m

500

m

500

pomiar
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<-NR->

<-PODST->

<-OPIS->

Nr
Podstawa
20 KNRW
508/901/2
21 KNRW
508/901/3
22 KNRW
508/901/4
23 KNRW
508/902/1
24 KNRW
508/902/3
25 KNRW
508/902/4
26 KNRW
508/902/5
27 KNRW
508/902/6
3 Rozdział

Opis robót
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar

3.1 Element
28 KNR AT
15/109/14

Monitoring warunków środowiskowcyh (MWS)

29

30
31

32

33
34
35
36
3.2
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

<-JEDN->

<-ILOSC->

Jm

Ilość

pomiar

4

pomiar

3

pomiar

3

pomiar

6

pomiar

6

pomiar

1

pomiar

1

pomiar

5

szt.

1

szt.

3

szt.

5

szt.

14

szt.
szt.

5
1

szt.

4

kpl.

1

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, każdy następny pomiar
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - każdy następny
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego pierwszy
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego każdy następny

INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - System monitoringu serwerowni po IP z alarmowaniem
SMS. Urządzenie umożliwia podłączenie 40 czujników oraz 12 detektorów monitorujących warunki
środowiskowe w serwerowni, centrum danych lub innym pomieszczeniu technicznym. Centrala umożliwia
także powiadomienie w postaci wiadomości E-mail, SMS, SNMP Trap lub w postaci zwarcia styku na
przekaźniku.
KNR AT
Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Sterownik - monitoring serwerowni z wyjściami sterującymi.
15/109/14
System dający możliwość pobierania danych z 8 czujników, detekcję zmiany stanów z 4 styczników
bezpotencjałowych oraz kontrole 2 przekaźników nisko prądowych. Urządzenie przekazuje informacje o
stanach alarmowych poprzez E-mail oraz SNMP trap.
KNR AL 1/401/1 Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu - optyczny czujnik dymu przeznaczony do
wykrywania dymu i sygnalizacji alarmu pożarowego
KNR AT
Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - czujnik w samodzielnej obudowie do pomiaru temperatury i
15/109/17
wilgotności wewnątrz budynków. Czujnik współpracuje z urządzeniami do monitoringu warunków
środowiskowych w serwerowni
Wyliczenie ilości robót:
SG
6
6,000000
PD
2
2,000000
SZ
3
3,000000
PDSOR
3
3,000000
RAZEM:
14,000000
KNR AL 1/206/6 Montaż czujki specjalnej - zalania wodą - czujnik zalania umożliwiający wykrycie wycieku wody w
pomieszczeniu. współpracujący z urządzeniami do monitoringu warunków środowiskowych w serwerowni
Wyliczenie ilości robót:
SG
2
2,000000
PD
1
1,000000
SZ
1
1,000000
PDSOR
1
1,000000
RAZEM:
5,000000
KNR AL 1/112/3 Montaż zasilacza do 12 V DC/32 W - 3 pinowy
KNR AT
Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Uchwyty montażowe do szafy rack Rack mounting brackets
15/109/15
19"
KNR AT
Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka mocowana w 4 miejscach do ścian szafy
15/109/11
KNR AT
Układanie pionowego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, 1 kabel - wysokość ponad 2 m - data
15/101/1
kabel Kat. 6A F/UTP
Element
System kontroli Dostępu (SKD)
KNR AL 1/302/3 Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 2 wejść kontrolowanych
KNR AL 1/303/4 Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu - akumulator o poj. do 20 Ah
podtrzymujący dane w sterowniku
KNR AL 1/301/4 Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod typu biometrycznego identyfikacja linii papilarnych
KNR AL 1/304/4 Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetyczna
KNR AL 1/203/1 Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa
KNNR 5/209/1 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach
bez mocowania - Przewód TKSY 6x1x0.5
KNNR 5/209/1 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach
bez mocowania - Przewód YDY 3x1,5
KNR AT
Układanie pionowego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, 1 kabel - wysokość ponad 2 m -data
15/101/1
kabel Kat. 6A F/UTP
KNR AL 1/111/3 Montaż elektromechanicznych elementów obsługowych - Przycisk "Exit"
KNR AL 1/111/3 Montaż elektromechanicznych elementów obsługowych - Przycisk wyjścia ewakuacyjnego
KNR AL 1/702/2 Integracja z istniejącym systemem
KNR AL 1/601/2 Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego

m kabla

30

szt.

1

szt

1

szt.
szt
szt.

2
2
2

m

50

m

50

m kabla
szt.
szt.
szt.
system

60
1
1
1
1
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Nr
Podstawa
3.3 Element
49 KNR AT
14/110/9

50
51
3.4
52

53

54
55
56
57
58
59
60
3.5
61

4

<-OPIS->

<-JEDN->

Opis robót

<-ILOSC->

Jm

Ilość

Centralny system zasilania UPS

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - UPS centralny, technologia : True On Line Double
Conversion, dedykowany do zasilania serwerowni, zamontowany w szafie RACK kolor czarny zasilacz
awaryjny UPS min 40 kVA trójfazowy, tolerancja częstorliwości 40 Hz-70 Hz; Bypass oddzielny tor; Wyjście:
przeciążalność 130% - 10 min, 150% - 1s; regulowana długość łańcucha bateryjnego 32-42, złącze baterii
dodatkowych; kolorowy wyświetlacz LCD dotykowy; alarm dźwiękowy; Komunikacja: RS-232, RS495
/Modbus, port stykowy Dry Contact, SNMP Slot, REPO, CMC,RJ45, USB/; Odporność na zakłócenia:
PN-EN 62040-2, PN-EN 62040-3; Bezpieczeństwo: CE, PN-EN 62040-1-1; możliwość wymiany modułów
na "gorąco" HOTPLUG; redundancja modułów oraz systemu n+1; sprawność w trybie pracy online co
najmniej 90%
kpl.
KNR AL 1/106/3 Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta podłączenia sieciowego typu LAN do
komunikacji z UPS
szt.
KNR AL 1/701/1 Montaż standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego do zamykania systemów operacyjnych
analogia
nserwerów
szt.
Element
Okablowanie OM4 pomiędzy szafami
AT 14/102/15
Układanie poziomego okablowania .Układanie odcinków pionowych, Kabel wielomodowy kategorii min.
OM4, min 2x12
Wyliczenie ilości robót:
SG-PD
2*6
12,000000
SG-PD-SOR
2*6
12,000000
RAZEM:
24,000000 m
AT 14/102/2
Układanie poziomego okablowania .Układanie odcinków pionowych, Kabel wielomodowy kategorii min.
OM4, min 2x12
Wyliczenie ilości robót:
SG-PD
2*12
24,000000
SG-PD-SOR
2*20
40,000000
RAZEM:
64,000000 m
AT 14/102/4
Układanie poziomego okablowania, za każdy dodatkowy kabel . Kabely kategorii min. OM4, min 2x12;
m
KNR AT
Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia
15/118/1
pomiar
KNR AT
Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - każda następna linia
15/118/2
pomiar
KNR AT
Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - dodatek za udostępnienie punktu pomiarowego
15/118/3
punkt
KNR AT
Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - dodatek za udostępnienie punktu pomiarowego
15/118/3
punkt
Kalkulacja
Prace porządkowe
indywidualna
kpl.
Kalkulacja
Dokumentacja powykonawcza
indywidualna
kpl.
Element
Szafy dystrybucyjne RACK
DC 8/106/2
Szafa kablowa metalowa RACK 42 U z wyposażeniem, z drzwiami frontowymi i tyłem ażurowym w kolorze
czarnym - montaż czterech szaf - dwie wg kosztorysu nowe a dwie (80x120 i 80x100) zastosować szafy z
administracji UWAGA w kalkulacji uwzglnić 4 cokoły (do każdej z szaf)
R = 4,000 M = 1,000 S = 1,000
kpl
Rozdział
SYSTEM STAŁEGO URZĄDZENIA GAŚNICZEGO I INSTALACJI

1
1
1

24,000

64,000
88
6
6
6
6
1
1

1

WYKRYWCZO-STERUJĄCEJ
4.1 Element
62 Kalkulacja
własna

Gazowa instalacja gaśnicza

4.2
63
64
65
66
67
68

Instalacja wykrywczo-sterująca

Element
KNR AL 1/101/1
KNR AL 1/109/1
KNNR 5/203/1
KNNR 5/203/1
KNNR 5/206/1
KNRW
508/407/1
69 KNR 508/303/8
(1)
70 KNR AL 1/403/1

Dobór, zakup, montaż i uruchomienie kompaktowego systemu gaśniczego.System oparty na czystym,
płynnym środku gaśniczym Novec 1230 zgodny z normami EN i wytycznymi oraz posiadający stosowne
certyfikaty, takie jak VdS, CNPP i inne. Mnimalne ciśnienie na dyszy wynoszącego 10 bar, zapewniające
szybkie i pełne parowanie cieczy Novec co minimalizuje czas gaszenia.System przeciwpożarowy należy
dobrać . W obszarze gaszenia zaplanować zainstalowanie system rurowego oraz dysz gaśniczych.
Wielkość systemu rurowego, a także ilość dysz gaśniczych należy ustalić na podstawie oszacowania
danego ryzyka pożarowego oraz określonych cech pomieszczenia. Środek gaśniczy jest magazynowany w
formie ciekłej w specjalnych butlach, w których stosuje się poduszkę ciśnieniową z azotu umieszczoną nad
właściwym środkiem gaśniczym, uzyskując dzięki temu ciśnienie operacyjne na poziomie 25, 42 czy 50
barów. System gaśniczy monitorowany jest przez główny panel detekcyjno-kontrolny załączający
akustyczny i dźwiękowy sygnalizator alarmowy w tym do pomieszczenia stałego nadzoru. Panel kontrolny
otwiera zawór elektryczny na butli ze środkiem gaśniczym celem uwolnienia środka gaśniczego do sieci
rurowej. Centrala wykrywania pożar współpracuje z czujką lub czujkami ognia, dyszą lub dyszami
gaśniczymi i klapą odciążeniowa
KPL
Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych
Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 [YnTKSYekw 1x2x0,8]wciągane do koryt
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 [HTKSH PH90 1x2x0,8] wciągane do koryt
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 [HDGs 3x2,5 PH90] układane n.t. na betonie
Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy

1

szt.
szt.
m
m
m

1
1
300
350
300

szt

6

szt

12

szt.
szt.

6
6

Montaż na gotowym podłożu puszek instalacyjnych

Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych czujek
71 KNR AL 1/401/1 Montaż czujek pożarowych
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<-NR->

Nr
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
4.3
83
4.4
84

85

<-PODST->

<-OPIS->

Podstawa
Opis robót
KNR AL 1/108/3 Montaż sygnalizatora drzwiowy
KNR AL 1/108/3 Montaż sygnalizatora zadziałania
KNR AL 1/108/5 Montaż sygnalizatora akustycznego
KNR AL 1/108/5 Montaż sygnalizatora optycznego
KNR AL 1/402/1 Montaż przycisku uruchamiania
KNR AL 1/402/1 Montaż przycisku wstrzymania
KNR AL 1/602/3 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 8 elementów liniowych
KNR AL 1/602/2 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 4 elementów liniowych
KNNR 5/1101/1 Tabliczki znamionowe - informacyjne-ostrzegawcze
Kalkulacja
Test szczelności
indywidualna
Kalkulacja
Wykonanie dokumentacji powykonawczej
indywidualna
Element
Doszczelnienie pomieszczenia
Kalkulacja
Doszczelnienie pomieszczenia serwerowni
indywidualna
Element
Podłoga technologiczna
Kalkulacja
Dostawa podłogi podniesionej (dystansowej) ( klasa ogniowa F 30 ) z wykładziną antystatyczną,
indywidualna
antypoślizgową PCV, wysokości H 350 mm - konstrukcja wsporcza
Wyliczenie ilości robót:
4,9*3,32+1,9*1,83
19,745000
RAZEM:
19,745000
Kalkulacja
Montaż podłogi podniesionej (dystansowej) ( klasa ogniowa F 30 ) z wykładziną antystatyczną,
indywidualna
antypoślizgową PCV

<-JEDN->

<-ILOSC->

Jm
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt

Ilość
2
2
1
2
2
2
1
1
4

szt.

1

szt

1

kpl

1

m2

19,745

kpl.

1
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Kosztorys ofertowy
<-NR->

<-PODST->

Nr

<-OPIS->

Podstawa
Kosztorys

1

Rozdział

1.1 Element
1 KNNR 7/702/2
analogia

<-JEDN->

Opis robót

3

4

Kalkulacja
indywidualna

<-ILOSC->

Norma

<-CENA->

<-WARTOSC->

Ilość/
Cena jedn.
Ilość jedn.

Wartość
jedn.

WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA SERWEROWNI W
SYSTEMY ORAZ ELEMENTY PODNOSZĄCE
BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANIA DANYCH
ROBOTY BUDOWLANE
Pomieszczenie serwerowni głównej - SG

Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami
600x600˙mm - wymiana płyt stropowych bez wymiany konstrukcji
nośnej - SERWEROWNIA G.
Wyliczenie ilości robót:
4,9*3,32+1,9*1,83

2

<-NORMA->

Jm

Robocizna
Robotnicy
Materiały
Płyta gipsowa dekoracyjna 60x60 cm
Wieszak stalowy do ruszt.u pod Płyta g-k
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały)
Sprzęt
Wyciąg szybowy z napędem elektrycznym 1,50 t
Środek transportowy (1)
Zabezpieczenie p.poż. przejść rurowych przez przegrody

m2

20

RAZEM:

19,745000
20

r-g

1,18

1,18000

szt
szt

2,86
0,67

2,86000
0,67000

%

1,5

m-g
m-g

0,03
0,04

szt

Robocizna
Monter grupa IV
Materiały
Masa uszczelniająca CP 673 S Hilti (310ml)
KNRW
Gładzie gipsowe, na ścianach z płyt gipsowych, 1-warstwowa 202/830/1
SERWEROWNIA G
Wyliczenie ilości robót:
POM 1
(6,8+3,32)*2*3,5
Robocizna
Robotnicy
Materiały
Gips budowlany szpachlowy
Narożniki ochronne z kątowników stalowych
Woda
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały)
Sprzęt
Wyciąg
Środek transportowy (1)
KNRW
Malowanie farbami emulsyjnymi, płyty gipsowe spoinowane i
202/1510/5
szpachlowane, z gruntowaniem, 2-krotnie - pomieszczenie
SERWEROWN I G
Wyliczenie ilości robót:
POM 1
(6,8+3,32)*2*3,5
Robocizna
Robotnicy
Materiały
Farba emulsyjna
Klej kostny extra
Szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały)
Sprzęt
Środek transportowy (1)

0,03000
0,04000
6

r-g

0,95

0,95000

kg

3

3,00000

m2

70,840

RAZEM:

70,840000
70,840

r-g

0,448

0,44800

kg
szt
m3

1,5
0,043
0,00105

1,50000
0,04300
0,00105

%
m-g
m-g

1,5
0,0011
0,0019

m2

0,00110
0,00190

70,840

RAZEM:

70,840000
70,840

r-g

0,318

0,31800

dm3
kg
kg

0,259
0,005
3

0,25900
0,00500
3,00000

%
m-g

1,5
0,0003

0,00030

strona nr:
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<-NR->

<-PODST->

Nr
5

<-OPIS->

Podstawa

<-JEDN->

Opis robót

1.2 Element
6 KNNR 7/702/2
analogia

8

<-ILOSC->

Norma

Kalkulacja
indywidualna

RAZEM:

1,890000
1,890

r-g

2,79

2,79000

M2

1

1,00000

%
m-g

<-WARTOSC->

Wartość
jedn.

1,5
0,03

0,03000

Pomieszczenie serwerowni - PD
Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami
600x600˙mm - wymiana płyt stropowych bez wymiany konstrukcji
nośnej
Robocizna
Robotnicy
Materiały
Płyta gipsowa dekoracyjna 60x60 cm
Wieszak stalowy do ruszt.u pod Płyta g-k
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały)
Sprzęt
Wyciąg szybowy z napędem elektrycznym 1,50 t
Środek transportowy (1)
Zabezpieczenie p.poż. przejść rurowych przez przegrody

m2

12

r-g

2,09

2,09000

szt
szt

2,86
0,67

2,86000
0,67000

%

1,5

m-g
m-g

0,03
0,04

szt
Robocizna
Monter grupa IV
Materiały
Masa uszczelniająca CP 673 S Hilti (310ml)
Gładzie gipsowe, na ścianach z płyt gipsowych, 1-warstwowa

KNRW
202/830/1
Wyliczenie ilości robót:

r-g

0,95

0,95000

kg

3

3,00000

m2

Robocizna
Robotnicy
Materiały
Gips budowlany szpachlowy
Narożniki ochronne z kątowników stalowych
Woda
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały)
Sprzęt
Wyciąg
Środek transportowy (1)
KNRW
Malowanie farbami emulsyjnymi, płyty gipsowe spoinowane i
202/1510/5
szpachlowane, z gruntowaniem, 2-krotnie
Wyliczenie ilości robót:
(4+3)*2*3
Robocizna
Robotnicy
Materiały
Farba emulsyjna
Klej kostny extra
Szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały)
Sprzęt
Środek transportowy (1)

0,03000
0,04000
6

42,000

(4+3)*2*3

9

<-CENA->

Ilość/
Cena jedn.
Ilość jedn.
1,890

KNNR 2/1302/4 Drzwi stalowe wejściowe w klasie RC4 - do pomieszczenia serwerowni m2
Wyliczenie ilości robót:
2,1*0,9
Robocizna
Robotnicy
Materiały
Drzwi stalowe antywłamaniowe klasy RC4, białe lub kolor foliowane, z
wyposażeniem standardowym wewnętrzne o wym. 90x200 cm
dostosowane do kontroli dostępu z dodatkowym zamkiem i
kontaktronem
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały)
Sprzęt
Wyciąg

7

<-NORMA->

Jm

RAZEM:

42,000000
42,000

r-g

0,448

0,44800

kg
szt
m3

1,5
0,043
0,00105

1,50000
0,04300
0,00105

%
m-g
m-g

1,5
0,0011
0,0019

m2

0,00110
0,00190
42,000

RAZEM:

42,000000
42,000

r-g

0,318

0,31800

dm3
kg
kg

0,259
0,005
3

0,25900
0,00500
3,00000

%
m-g

1,5
0,0003

0,00030

strona nr:
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<-NR->

<-PODST->

Nr
2

<-OPIS->

Podstawa
Rozdział

<-JEDN->

Opis robót

<-NORMA->

Jm

<-ILOSC->

Norma

12 KNRW
508/107/4

13

14

2.2
15

16

17

18

<-WARTOSC->

Wartość
jedn.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.1 Element
UZUPEŁNIENIE ROZDZIELNI
10 KNRW
Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie
m2
401/332/7
cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilości robót:
2*1,2

11 KNRW
508/405/3

<-CENA->

Ilość/
Cena jedn.
Ilość jedn.

Robocizna
Robotnicy
Montaż obudów tablic rozdzielczych z wyposażeniem - rozdzielnia
zasilająca wszystkie piętra
Robocizna
Robotnicy
Materiały
Szafka rozdzielaczowa SR z wyposażeniem
Rury osłonowe 50 mm

Robocizna
Robotnicy
Materiały
Rura osłonowa PE-HD dla kabli optotelekomunikacyjnych fi 50x4,3mm
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały)
KNRW
Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 50 mm2
508/205/7
wciągane do kanałów zamkniętych
Robocizna
Robotnicy
Materiały
Przewód LgYżo 450/750V 1x50,0˙mm2
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały)
KNR AL 1/402/1 Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu
konwencjonalnego
Robocizna
Robocizna
Materiały
Przycisk ppoż
Element
Wewnętrzne linie zasilające
Kalkulacja
Wykonanie wewnętrznych linii zasilających - roboty uzupełniające
własna
Materiały
Wykonanie wewnętrznych linii zasilających
KNRW
Montaż uchwytów pod rury osłonowe układane pojedynczo z
508/101/3
przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków
plastykowych w podłożu z cegły - linie zasilające szafy na piętrach
Robocizna
Robotnicy
Materiały
Kołki rozporowe plastykowe
Uchwyty do rur PVC 20˙mm
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały)
KNRW
Rury osłonowe 50 mm - linie zasilające szafy na piętrach
508/107/4
Robocizna
Robotnicy
Materiały
Rura osłonowa PE-HD dla kabli optotelekomunikacyjnych fi 50x4,3mm
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały)
KNRW
Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 35 mm2
508/205/6
wciągane do kanałów zamkniętych
Robocizna
Robotnicy
Materiały
Przewód LgYżo 450/750V 25˙mm2
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały)

r-g

2,400

RAZEM:

2,400000
2,400

7,97

7,97000

szt

2

r-g

5,1

5,10000

szt

1

1,00000

m

4

r-g

0,138

0,13800

m

1,04

1,04000

%

2,5

m
r-g

30
0,0336

0,03360

M

1,04

1,04000

%

2,5

szt.

2

r-g

0,6

0,60000

szt

1

1,00000

KPL
kpl

1
1

m

1,00000

500

r-g

0,234

0,23400

szt
szt

2,1
2,1

2,10000
2,10000

%

2,5

m

500

r-g

0,138

0,13800

m

1,04

1,04000

%

2,5

m
r-g

500
0,0315

0,03150

M

1,04

1,04000

%

2,5
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<-NR->

<-PODST->

Nr

<-OPIS->

Podstawa

2.3 Element
19 KNRW
508/901/1

20 KNRW
508/901/2

21 KNRW
508/901/3

22 KNRW
508/901/4

23 KNRW
508/902/1

24 KNRW
508/902/3

25 KNRW
508/902/4

26 KNRW
508/902/5

27 KNRW
508/902/6

<-JEDN->

Opis robót

<-NORMA->

Jm

<-ILOSC->

Norma

<-CENA->

<-WARTOSC->

Ilość/
Cena jedn.
Ilość jedn.

Wartość
jedn.

Pomiary elektryczne
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy,
pierwszy pomiar
Robocizna
Robotnicy
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały)
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy,
każdy następny pomiar
Robocizna
Robotnicy
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały)
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy,
pierwszy pomiar
Robocizna
Robotnicy
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały)
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy,
każdy następny pomiar
Robocizna
Robotnicy
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały)
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji
pętli zwarciowej - pierwszy
Robocizna
Robotnicy
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały)
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji
uziemienia - pierwszy
Robocizna
Robotnicy
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały)
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji
uziemienia - każdy następny
Robocizna
Robotnicy
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały)
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania
wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy
Robocizna
Robotnicy
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały)
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania
wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny
Robocizna
Robotnicy
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały)

pomiar

4

r-g

0,63

%

2,5

pomiar

0,63000

4

r-g

0,42

%

2,5

pomiar

0,42000

3

r-g

0,83

%

2,5

pomiar

0,83000

3

r-g

0,58

%

2,5

pomiar

0,58000

6

r-g

0,5

%

2,5

pomiar

0,50000

6

r-g

1,26

%

2,5

pomiar

1,26000

1

r-g

0,56

%

2,5

pomiar

0,56000

1

r-g

0,33

%

2,5

pomiar

0,33000

5

r-g

0,27

%

2,5

0,27000

strona nr:
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<-NR->

<-PODST->

Nr
3

<-OPIS->

Podstawa
Rozdział

3.1 Element
28 KNR AT
15/109/14

<-JEDN->

Opis robót

<-NORMA->

Jm

<-ILOSC->

Norma

<-CENA->

<-WARTOSC->

Ilość/
Cena jedn.
Ilość jedn.

Wartość
jedn.

INSTALACJE NISKOPRĄDOWE
Monitoring warunków środowiskowcyh (MWS)

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - System monitoringu
serwerowni po IP z alarmowaniem SMS. Urządzenie umożliwia
podłączenie 40 czujników oraz 12 detektorów monitorujących warunki
środowiskowe w serwerowni, centrum danych lub innym
pomieszczeniu technicznym. Centrala umożliwia także powiadomienie
w postaci wiadomości E-mail, SMS, SNMP Trap lub w postaci zwarcia
styku na przekaźniku.
Robocizna
Monter-instalator - gr.V
Materiały
System monitoringu serwerowni po IP z alarmowaniem SMS.
Urządzenie umożliwia podłączenie 40 czujników oraz 12 detektorów
monitorujących warunki środowiskowe w serwerowni, centrum danych
lub innym pomieszczeniu technicznym. Centrala umożliwia także
powiadomienie w postaci wiadomości E-mail, SMS, SNMP Trap lub w
postaci zwarcia styku na przekaźniku.
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Robocizna)
29 KNR AT
Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Sterownik - monitoring
15/109/14
serwerowni z wyjściami sterującymi. System dający możliwość
pobierania danych z 8 czujników, detekcję zmiany stanów z 4
styczników bezpotencjałowych oraz kontrole 2 przekaźników nisko
prądowych. Urządzenie przekazuje informacje o stanach alarmowych
poprzez E-mail oraz SNMP trap.
Robocizna
Monter-instalator - gr.V
Materiały
Monitoring serwerowni z wyjściami sterującymi. System dający
możliwość pobierania danych z 8 czujników, detekcję zmiany stanów z
4 styczników bezpotencjałowych oraz kontrole 2 przekaźników nisko
prądowych. Urządzenie przekazuje informacje o stanach alarmowych
poprzez E-mail oraz SNMP trap.
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Robocizna)
30 KNR AL 1/401/1 Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu - optyczny
czujnik dymu przeznaczony do wykrywania dymu i sygnalizacji alarmu
pożarowego
Robocizna
Robocizna
Materiały
Optyczny czujnik dymu przeznaczony do wykrywania dymu i
sygnalizacji alarmu pożarowego
31 KNR AT
Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - czujnik w samodzielnej
15/109/17
obudowie do pomiaru temperatury i wilgotności wewnątrz budynków.
Czujnik współpracuje z urządzeniami do monitoringu warunków
środowiskowych w serwerowni
Wyliczenie ilości robót:
SG
6
PD
2
SZ
3
PDSOR
3

szt.

1

r-g

0,27

0,27000

szt

1

1,00000

%

1,5

szt.

3

r-g

0,27

0,27000

kpl

1

1,00000

%

1,5

szt.

5

r-g

1,55

1,55000

szt

1

1,00000

szt.

Robocizna
Monter-instalator - gr.V
r-g
Materiały
Czujnik w samodzielnej obudowie do pomiaru temperatury i wilgotności
wewnątrz budynków. Czujnik współpracuje z urządzeniami do
monitoringu serwerowni
szt
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Robocizna)
%

14

RAZEM:

6,000000
2,000000
3,000000
3,000000
14

0,27

0,27000

1

1,00000

1,5

strona nr:
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<-NR->

<-PODST->

Nr

<-OPIS->

Podstawa

<-JEDN->

Opis robót

<-NORMA->

Jm

<-ILOSC->

Norma

32 KNR AL 1/206/6 Montaż czujki specjalnej - zalania wodą - czujnik zalania umożliwiający
wykrycie wycieku wody w pomieszczeniu. współpracujący z
urządzeniami do monitoringu warunków środowiskowych w serwerowni szt.
Wyliczenie ilości robót:
SG
2
PD
1
SZ
1
PDSOR
1
Robocizna
Robocizna
Materiały
Czujnik zalania umożliwiający wykrycie wycieku wody w
pomieszczeniu. współpracujący z urządzeniami do monitoringu
warunków środowiskowych w serwerowni
33 KNR AL 1/112/3 Montaż zasilacza do 12 V DC/32 W - 3 pinowy
Robocizna
Robocizna
Materiały
Montaż zasilacza do 12 V DC/32 W - 3 pinowy
34 KNR AT
Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Uchwyty montażowe
15/109/15
do szafy rack Rack mounting brackets 19"
Robocizna
Monter-instalator - gr.V
Materiały
Uchwyty montażowe do szafy rack Rack mounting brackets 19"
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Robocizna)
35 KNR AT
Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka mocowana w 4
15/109/11
miejscach do ścian szafy
Robocizna
Monter-instalator - gr.V
Materiały
półka mocowana do szafy rack
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Robocizna)
36 KNR AT
Układanie pionowego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, 1
15/101/1
kabel - wysokość ponad 2 m - data kabel Kat. 6A F/UTP
Robocizna
Monter-instalator - gr.V
Monter-instalator - gr.V
Materiały
Kabel Kat. 6A F/UTP
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Robocizna)
3.2 Element
System kontroli Dostępu (SKD)
37 KNR AL 1/302/3 Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla
2 wejść kontrolowanych
Robocizna
Robocizna
Materiały
kontroler (sterownik) dla 4 wejść kontrolowanych
38 KNR AL 1/303/4 Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli
dostępu - akumulator o poj. do 20 Ah podtrzymujący dane w sterowniku
Robocizna
Robocizna
Materiały
Akumulator 12V 17Ah
39 KNR AL 1/301/4 Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący
PIN-kod typu biometrycznego - identyfikacja linii papilarnych
Robocizna
Robocizna
Materiały
Czytnik biometryczny
40 KNR AL 1/304/4 Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora
elektromagnetyczna
Robocizna
Robocizna
Materiały
Zwora elektromagnetyczna

<-CENA->

RAZEM:
1,1

1,10000

1

1,00000
1

r-g

3,02

3,02000

szt

1

1,00000

szt
szt.

szt.

4

r-g

0,13

0,13000

szt

1

1,00000

%

1,5

kpl.

1

r-g

0,13

0,13000

szt

1

1,00000

%

Wartość
jedn.

5
2,000000
1,000000
1,000000
1,000000
5

r-g

<-WARTOSC->

Ilość/
Cena jedn.
Ilość jedn.

1,5

m kabla

30

r-g
r-g

0,0219
0,0219

0,02190
0,02190

szt

1,1

1,10000

%

1,5

szt.

1

r-g

15,74

15,74000

szt

1

1,00000

szt

1

r-g

1,53

1,53000

szt

1

1,00000

szt.

2

r-g

10,01

10,01000

szt

1

1,00000

szt

2

r-g

2,87

2,87000

szt

1

1,00000
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<-NR->

<-PODST->

Nr

<-OPIS->

Podstawa

<-JEDN->

Opis robót

41 KNR AL 1/203/1 Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa
Robocizna
Robocizna
Materiały
Czujka magnetyczna
42 KNNR 5/209/1 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w
gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewód TKSY
6x1x0.5
Robocizna
Robotnicy
Materiały
Przewód kabelkowy TKSY 6x1x0,5 mm2
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały)
43 KNNR 5/209/1 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w
gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewód YDY
3x1,5
Robocizna
Robotnicy
Materiały
Przewód YDY 450/750V 3x1,5˙mm2
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały)
44 KNR AT
Układanie pionowego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, 1
15/101/1
kabel - wysokość ponad 2 m -data kabel Kat. 6A F/UTP
Robocizna
Monter-instalator - gr.V
Monter-instalator - gr.V
Materiały
Data kabel Kat. 6A F/UTP
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Robocizna)
45 KNR AL 1/111/3 Montaż elektromechanicznych elementów obsługowych - Przycisk
"Exit"
Robocizna
Robocizna
Materiały
Przycisk "Exit"
46 KNR AL 1/111/3 Montaż elektromechanicznych elementów obsługowych - Przycisk
wyjścia ewakuacyjnego
Robocizna
Robocizna
Materiały
Przycisk wyjścia ewakuacyjnego
47 KNR AL 1/702/2 Integracja z istniejącym systemem
Robocizna
Robocizna
Materiały
Kantech Pakiet oprogramowania E-SPE VS DVD
48 KNR AL 1/601/2 Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego
Robocizna
Robocizna

<-NORMA->

Jm

<-ILOSC->

Norma

szt.
r-g
SZT

1,14

1,14000

1

1,00000

m
r-g

<-CENA->

0,04060

M

1,04

1,04000

%

2,5

m

50
0,0406

0,04060

m

1,04

1,04000

%

2,5

m kabla
r-g
r-g

60
0,0219
0,0219

0,02190
0,02190

m

1,1

1,10000

%

1,5

szt.

1

r-g

1,43

1,43000

szt

1

1,00000

szt.
r-g
szt
szt.
r-g
szt
system
r-g

Wartość
jedn.

50
0,0406

r-g

<-WARTOSC->

Ilość/
Cena jedn.
Ilość jedn.
2

1
1,43

1,43000

1

1,00000
1

0,93

0,93000

1

1,00000
1

35,1

35,10000
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<-NR->

<-PODST->

Nr

<-OPIS->

Podstawa

3.3 Element
49 KNR AT
14/110/9

50

51

3.4
52

<-JEDN->

Opis robót

<-NORMA->

Jm

<-ILOSC->

Norma

<-CENA->

<-WARTOSC->

Ilość/
Cena jedn.
Ilość jedn.

Wartość
jedn.

Centralny system zasilania UPS

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - UPS centralny,
technologia : True On Line Double Conversion, dedykowany do
zasilania serwerowni, zamontowany w szafie RACK kolor czarny
zasilacz awaryjny UPS min 40 kVA trójfazowy, tolerancja częstorliwości
40 Hz-70 Hz; Bypass oddzielny tor; Wyjście: przeciążalność 130% - 10
min, 150% - 1s; regulowana długość łańcucha bateryjnego 32-42,
złącze baterii dodatkowych; kolorowy wyświetlacz LCD dotykowy;
alarm dźwiękowy; Komunikacja: RS-232, RS495 /Modbus, port
stykowy Dry Contact, SNMP Slot, REPO, CMC,RJ45, USB/;
Odporność na zakłócenia: PN-EN 62040-2, PN-EN 62040-3;
Bezpieczeństwo: CE, PN-EN 62040-1-1; możliwość wymiany modułów
na "gorąco" HOTPLUG; redundancja modułów oraz systemu n+1;
sprawność w trybie pracy online co najmniej 90%
Robocizna
Monter-instalator - gr.V
Monter-instalator - gr.V
Materiały
Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - UPS centralny,
technologia : True On Line Double Conversion, dedykowany do
zasilania serwerowni, zamontowany w szafie RACK kolor czarny
zasilacz awaryjny UPS min 40 kVA trójfazowy, tolerancja częstorliwości
40 Hz-70 Hz; Bypass oddzielny tor; Wyjście: przeciążalność 130% - 10
min, 150% - 1s; regulowana długość łańcucha bateryjnego 32-42,
złącze baterii dodatkowych; kolorowy wyświetlacz LCD dotykowy;
alarm dźwiękowy; Komunikacja: RS-232, RS495 /Modbus, port
stykowy Dry Contact, SNMP Slot, REPO, CMC,RJ45, USB/;
Odporność na zakłócenia: PN-EN 62040-2, PN-EN 62040-3;
Bezpieczeństwo: CE, PN-EN 62040-1-1; możliwość wymiany modułów
na "gorąco" HOTPLUG; redundancja modułów oraz systemu n+1;
sprawność w trybie pracy online co najmniej 90%
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Robocizna)
KNR AL 1/106/3 Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta
podłączenia sieciowego typu LAN do komunikacji z UPS
Robocizna
Robocizna
Materiały
KARTA LAN
KNR AL 1/701/1 Montaż standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego
analogia
do zamykania systemów operacyjnych nserwerów
Robocizna
Robocizna
Materiały
Oprogramowanie do zamykania systemów operacyjnych serwerów
Element
Okablowanie OM4 pomiędzy szafami
AT 14/102/15
Układanie poziomego okablowania .Układanie odcinków pionowych,
Kabel wielomodowy kategorii min. OM4, min 2x12
Wyliczenie ilości robót:
SG-PD
2*6
SG-PD-SOR
2*6

Robocizna
Monter-instalator grupa V
Monter-instalator grupa V
Materiały
Kabel OM4
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Robocizna)
53 AT 14/102/2
Układanie poziomego okablowania .Układanie odcinków pionowych,
Kabel wielomodowy kategorii min. OM4, min 2x12
Wyliczenie ilości robót:
SG-PD
2*12
SG-PD-SOR
2*20
Robocizna
Monter-instalator grupa V
Monter-instalator grupa V
Materiały
Kabel OM4
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Robocizna)

kpl.

1

r-g
r-g

0,25
0,25

0,25000
0,25000

Kpl

1

1,00000

%

2,5

szt.

1

r-g

0,81

0,81000

szt

1

1,00000

szt.

1

r-g

10

10,00000

szT

1

1,00000

m

24,000

RAZEM:

12,000000
12,000000
24,000

0,0133
0,0133

0,01330
0,01330

m

2,2

2,20000

%

2,5

r-g
r-g

m

64,000

RAZEM:

24,000000
40,000000
64,000

0,0106
0,0106

0,01060
0,01060

m

1,1

1,10000

%

2,5

r-g
r-g
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<-NR->

<-PODST->

Nr

<-OPIS->

Podstawa

54 AT 14/102/4

55 KNR AT
15/118/1

56 KNR AT
15/118/2

57 KNR AT
15/118/3

58 KNR AT
15/118/3

59 Kalkulacja
indywidualna

60 Kalkulacja
indywidualna

<-JEDN->

Opis robót
Układanie poziomego okablowania, za każdy dodatkowy kabel .
Kabely kategorii min. OM4, min 2x12;
Robocizna
Monter-instalator grupa V
Monter-instalator grupa V
Materiały
Kabel OM4
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Robocizna)
Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia

<-ILOSC->

Norma

m
r-g
r-g

0,00266
0,00266

0,00266
0,00266

m

1,1

1,10000

%

2,5

0,42
0,42

%

1,5
0,42
0,42

0,15
0,15

%

1,5
0,15
0,15

punkt
r-g

0,08

%

1,5

punkt
0,08

%

1,5

0,15000
0,15000

0,08000

0,08000

1
1

kpl.
kpl

0,15000
0,15000

6

r-g

kpl

0,42000
0,42000

6

kpl.
Materiały
Prace porządkowe
Dokumentacja powykonawcza

0,42000
0,42000

6

r-g
r-g

m-g
m-g

Wartość
jedn.

6

r-g
r-g

m-g
m-g

<-WARTOSC->

88

pomiar
Robocizna
Monter-instalator - gr.V
Monter-instalator - gr.V
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Robocizna)
Sprzęt
Przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego kpl.
Środek łączności bezprzewodowej kpl.
Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - dodatek za udostępnienie
punktu pomiarowego
Robocizna
Monter-instalator - gr.V
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Robocizna)
Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - dodatek za udostępnienie
punktu pomiarowego
Robocizna
Monter-instalator - gr.V
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Robocizna)
Prace porządkowe

<-CENA->

Ilość/
Cena jedn.
Ilość jedn.

pomiar
Robocizna
Monter-instalator - gr.V
Monter-instalator - gr.V
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Robocizna)
Sprzęt
Przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego kpl.
Środek łączności bezprzewodowej kpl.
Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - każda następna linia

Materiały
Dokumentacja powykonawcza
3.5 Element
61 DC 8/106/2

<-NORMA->

Jm

1,00000
1

1

1,00000

Szafy dystrybucyjne RACK
Szafa kablowa metalowa RACK 42 U z wyposażeniem, z drzwiami
frontowymi i tyłem ażurowym w kolorze czarnym - montaż czterech szaf
- dwie wg kosztorysu nowe a dwie (80x120 i 80x100) zastosować szafy
z administracji UWAGA w kalkulacji uwzglnić 4 cokoły (do każdej z
szaf)
R = 4,000 M = 1,000 S = 1,000
Robocizna
Monterzy
Materiały
Szafa kablowa metalowa RACK 42 U 80*100 z drzwiami frontowymi i
tyłem ażurowym
Szafa kablowa metalowa RACK 42 U 80*80 z drzwiami frontowymi i
tyłem ażurowym

kpl

1

r-g

2,85

11,40000

szt

1

1,00000

szt

1

1,00000

strona nr:

14

<-NR->

<-PODST->

Nr
4

<-OPIS->

Podstawa
Rozdział

4.1 Element
62 Kalkulacja
własna

<-JEDN->

Opis robót

<-NORMA->

Jm

<-ILOSC->

Norma

<-CENA->

<-WARTOSC->

Ilość/
Cena jedn.
Ilość jedn.

Wartość
jedn.

SYSTEM STAŁEGO URZĄDZENIA GAŚNICZEGO I
INSTALACJI WYKRYWCZO-STERUJĄCEJ
Gazowa instalacja gaśnicza
Dobór, zakup, montaż i uruchomienie kompaktowego systemu
gaśniczego.System oparty na czystym, płynnym środku gaśniczym
Novec 1230 zgodny z normami EN i wytycznymi oraz posiadający
stosowne certyfikaty, takie jak VdS, CNPP i inne. Mnimalne ciśnienie
na dyszy wynoszącego 10 bar, zapewniające szybkie i pełne parowanie
cieczy Novec co minimalizuje czas gaszenia.System przeciwpożarowy
należy dobrać . W obszarze gaszenia zaplanować zainstalowanie
system rurowego oraz dysz gaśniczych. Wielkość systemu rurowego, a
także ilość dysz gaśniczych należy ustalić na podstawie oszacowania
danego ryzyka pożarowego oraz określonych cech pomieszczenia.
Środek gaśniczy jest magazynowany w formie ciekłej w specjalnych
butlach, w których stosuje się poduszkę ciśnieniową z azotu
umieszczoną nad właściwym środkiem gaśniczym, uzyskując dzięki
temu ciśnienie operacyjne na poziomie 25, 42 czy 50 barów. System
gaśniczy monitorowany jest przez główny panel detekcyjno-kontrolny
załączający akustyczny i dźwiękowy sygnalizator alarmowy w tym do
pomieszczenia stałego nadzoru. Panel kontrolny otwiera zawór
elektryczny na butli ze środkiem gaśniczym celem uwolnienia środka
gaśniczego do sieci rurowej. Centrala wykrywania pożar współpracuje
z czujką lub czujkami ognia, dyszą lub dyszami gaśniczymi i klapą
KPL
odciążeniowa
Materiały
Dobór, zakup, montaż i uruchomienie kompaktowego systemu
gaśniczego.System oparty na czystym, płynnym środku gaśniczym
Novec 1230 zgodny z normami EN i wytycznymi oraz posiadający
stosowne certyfikaty, takie jak VdS, CNPP i inne. Mnimalne ciśnienie
na dyszy wynoszącego 10 bar, zapewniające szybkie i pełne parowanie
cieczy Novec co minimalizuje czas gaszenia.System przeciwpożarowy
należy dobrać . W obszarze gaszenia zaplanować zainstalowanie
system rurowego oraz dysz gaśniczych. Wielkość systemu rurowego, a
także ilość dysz gaśniczych należy ustalić na podstawie oszacowania
danego ryzyka pożarowego oraz określonych cech pomieszczenia.
Środek gaśniczy jest magazynowany w formie ciekłej w specjalnych
butlach, w których stosuje się poduszkę ciśnieniową z azotu
umieszczoną nad właściwym środkiem gaśniczym, uzyskując dzięki
temu ciśnienie operacyjne na poziomie 25, 42 czy 50 barów. System
gaśniczy monitorowany jest przez główny panel detekcyjno-kontrolny
załączający akustyczny i dźwiękowy sygnalizator alarmowy w tym do
pomieszczenia stałego nadzoru. Panel kontrolny otwiera zawór
elektryczny na butli ze środkiem gaśniczym celem uwolnienia środka
gaśniczego do sieci rurowej. Centrala wykrywania pożar współpracuje
z czujką lub czujkami ognia, dyszą lub dyszami gaśniczymi i klapą
odciążeniowa
kpl

4.2 Element
Instalacja wykrywczo-sterująca
63 KNR AL 1/101/1 Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych
szt.
Robocizna
Robocizna
r-g
Materiały
Montaż kompaktowej centrali
Kpl
64 KNR AL 1/109/1 Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah
szt.
Robocizna
Robocizna
r-g
Materiały
Akumulator bezobsługowy o poj.12V/7 Ah
szt
65 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 [YnTKSYekw
m
1x2x0,8]wciągane do koryt
Robocizna
Robotnicy
r-g
Materiały
przewód YnTKSYekw 1x2x0,8 mm2
M
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały)
%
66 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 [HTKSH
m
PH90 1x2x0,8] wciągane do koryt
Robocizna
Robotnicy
r-g
Materiały
Przewód sygnalizacyjny b/hHTKSH PH90 1X2X0,8
M
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały)
%

1

1

1,00000
1

14,1

14,10000

1

1,00000
1

0,75

0,75000

1

1,00000
300

0,0352

0,03520

1,04

1,04000

2,5
350
0,0352

0,03520

1,04

1,04000

2,5
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<-NR->

<-PODST->

Nr

<-OPIS->

Podstawa

67 KNNR 5/206/1

68 KNRW
508/407/1

69 KNR 508/303/8
(1)

70 KNR AL 1/403/1

71 KNR AL 1/401/1

72 KNR AL 1/108/3

73 KNR AL 1/108/3

74 KNR AL 1/108/5

75 KNR AL 1/108/5

76 KNR AL 1/402/1

77 KNR AL 1/402/1

78 KNR AL 1/602/3

<-JEDN->

Opis robót
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 [HDGs 3x2,5
PH90] układane n.t. na betonie
Robocizna
Robotnicy
Materiały
Przewód HDGs 3x1,5 mm2
Kołki rozporowe plastykowe
Uchwyt izolacyjny do mocowania przewodów 7.5-22mm UP22
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały)
Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik
nadprądowy 1-biegunowy
Robocizna
Robotnicy
Materiały
Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S301 B16A
Montaż na gotowym podłożu puszek instalacyjnych

<-NORMA->

Jm

<-ILOSC->

Norma

m
r-g

0,402

0,40200

m
szt
szt

1,04
2,7
2,7

1,04000
2,70000
2,70000

%

2,5

szt
0,18

0,18000

szt

1

1,00000
12

r-g
r-g

0,0735
0,3645

0,07350
0,36450

szt

1,02

1,02000

%

2,5

szt.

6
0,81

0,81000

1

1,00000
6

1,55

1,55000

1

1,00000
2

2,95

2,95000

1

1,00000
2

2,95

2,95000

1

1,00000
1

7,36

7,36000

1

1,00000
2

7,36

7,36000

1

1,00000
2

0,6

0,60000

1
1
1

1,00000
1,00000
1,00000
2

r-g

0,6

0,60000

szt
szt
szt

1
1
1

1,00000
1,00000
1,00000

szt
szt.
r-g
szt
szt.
r-g
SZT
szt.
r-g
szt
szt.
r-g
szt
szt.
r-g
szt
szt.
r-g
szt
szt
szt
szt.

szt.
r-g

Wartość
jedn.

6

r-g

r-g

<-WARTOSC->

300

szt
Robocizna
Elektromonter grupa II
Elektromonter grupa III
Materiały
Puszka instalacyjna
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały)
Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjonalnym do
samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek
Robocizna
Robocizna
Materiały
Gniazdo g40
Montaż czujek pożarowych
Robocizna
Robocizna
Materiały
Czujka dymu
Montaż sygnalizatora drzwiowy
Robocizna
Robocizna
Materiały
Sygnalizator drzwiowy
Montaż sygnalizatora zadziałania
Robocizna
Robocizna
Materiały
Wskaźnik zadziałania WZ-31
Montaż sygnalizatora akustycznego
Robocizna
Robocizna
Materiały
Sygnalizator ostrzegawczy SA-K7 akustyczny z zespołem diod LED
Montaż sygnalizatora optycznego
Robocizna
Robocizna
Materiały
Sygnalizator optyczny se1
Montaż przycisku uruchamiania
Robocizna
Robocizna
Materiały
Przycisk - uruchomienia żółty
Ramka maskująca żółta
Instrukcja START GASZENIE
Montaż przycisku wstrzymania
Robocizna
Robocizna
Materiały
Przycisk wstrzymania - niebieski
Ramka maskująca niebieska
Instrukcja STOP GASZENIE
Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 8
elementów liniowych
Robocizna
Robocizna

<-CENA->

Ilość/
Cena jedn.
Ilość jedn.

1
1,62

1,62000
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<-NR->

<-PODST->

Nr

<-OPIS->

Podstawa

<-JEDN->

Opis robót

79 KNR AL 1/602/2 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 4
elementów liniowych
Robocizna
Robocizna
80 KNNR 5/1101/1 Tabliczki znamionowe - informacyjne-ostrzegawcze
Robocizna
Robotnicy
Materiały
Instrukcja wstrzymania IW-1
Instrukcja uruchomienia IU-1
Instrukcja ostrzegawcza IO-1
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały)
81 Kalkulacja
Test szczelności
indywidualna
Materiały
Pomiary powykonawcze
82 Kalkulacja
Wykonanie dokumentacji powykonawczej
indywidualna
Materiały
Wykonanie dokumentacji powykonawczej
4.3 Element
Doszczelnienie pomieszczenia
83 Kalkulacja
Doszczelnienie pomieszczenia serwerowni
indywidualna
Materiały
Doszczelnienie pomieszczenia Pianka, masa uszczelniająca
4.4 Element
Podłoga technologiczna
84 Kalkulacja
Dostawa podłogi podniesionej (dystansowej) ( klasa ogniowa F 30 ) z
indywidualna
wykładziną antystatyczną, antypoślizgową PCV, wysokości H 350 mm konstrukcja wsporcza
Wyliczenie ilości robót:
4,9*3,32+1,9*1,83

85 Kalkulacja
indywidualna

<-NORMA->

Jm

<-ILOSC->

Norma

<-CENA->

szt.
0,81

0,81000
4

r-g

0,0735

0,07350

szt
szt
szt

1
1
1

1,00000
1,00000
1,00000

2,5

szt.
kpl

1
1

szt
kpl

1

1,00000

1
1

m2

Materiały
Dostawa i montaż podłogi podniesionej (dystansowej) ( klasa ogniowa
F 30 ) z wykładziną antystatyczną, antypoślizgową PCV, wysokości H
350 mm, konstrukcja wsporcza
M2
Montaż podłogi podniesionej (dystansowej) ( klasa ogniowa F 30 ) z
kpl.
wykładziną antystatyczną, antypoślizgową PCV
Materiały
Podłoga podniesion ( klasa ogniowa F 30 ) lub równoważna
kpl

1,00000
1

kpl
kpl

Wartość
jedn.

1

r-g
szt

%

<-WARTOSC->

Ilość/
Cena jedn.
Ilość jedn.

1,00000

19,745

RAZEM:

19,745000
19,745

1

1,00000
1

1

1,00000
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Zestawienie robocizny
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nazwa zawodu
Elektromonter grupa II
Elektromonter grupa III
Monter grupa IV
Monter-instalator - gr.V
Monter-instalator grupa V
Monterzy
Robocizna
Robotnicy

Jm
r-g
r-g
r-g
r-g
r-g
r-g
r-g
r-g
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)

Ilość
0,882
4,374
11,4
17,752
2,46336
11,4
180,2
543,17054
771,6419

Wartość

Ilość

Wartość

Zestawienie materiałów
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Nazwa materiału
Akumulator 12V 17Ah
Akumulator bezobsługowy o poj.12V/7 Ah
Czujka dymu
Czujka magnetyczna
Czujnik w samodzielnej obudowie do pomiaru temperatury i wilgotności wewnątrz budynków. Czujnik
współpracuje z urządzeniami do monitoringu serwerowni
6. Czujnik zalania umożliwiający wykrycie wycieku wody w pomieszczeniu. współpracujący z urządzeniami do
monitoringu warunków środowiskowych w serwerowni
7. Czytnik biometryczny
8. Data kabel Kat. 6A F/UTP
9. Dobór, zakup, montaż i uruchomienie kompaktowego systemu gaśniczego.System oparty na czystym, płynnym
środku gaśniczym Novec 1230 zgodny z normami EN i wytycznymi oraz posiadający stosowne certyfikaty, takie
jak VdS, CNPP i inne. Mnimalne ciśnienie na dyszy wynoszącego 10 bar, zapewniające szybkie i pełne
parowanie cieczy Novec co minimalizuje czas gaszenia.System przeciwpożarowy należy dobrać . W obszarze
gaszenia zaplanować zainstalowanie system rurowego oraz dysz gaśniczych. Wielkość systemu rurowego, a
także ilość dysz gaśniczych należy ustalić na podstawie oszacowania danego ryzyka pożarowego oraz
określonych cech pomieszczenia. Środek gaśniczy jest magazynowany w formie ciekłej w specjalnych butlach,
w których stosuje się poduszkę ciśnieniową z azotu umieszczoną nad właściwym środkiem gaśniczym,
uzyskując dzięki temu ciśnienie operacyjne na poziomie 25, 42 czy 50 barów. System gaśniczy monitorowany
jest przez główny panel detekcyjno-kontrolny załączający akustyczny i dźwiękowy sygnalizator alarmowy w tym
do pomieszczenia stałego nadzoru. Panel kontrolny otwiera zawór elektryczny na butli ze środkiem gaśniczym
celem uwolnienia środka gaśniczego do sieci rurowej. Centrala wykrywania pożar współpracuje z czujką lub
czujkami ognia, dyszą lub dyszami gaśniczymi i klapą odciążeniowa
10. Dokumentacja powykonawcza
11. Dostawa i montaż podłogi podniesionej (dystansowej) ( klasa ogniowa F 30 ) z wykładziną antystatyczną,
antypoślizgową PCV, wysokości H 350 mm, konstrukcja wsporcza
12. Doszczelnienie pomieszczenia Pianka, masa uszczelniająca
13. Drzwi stalowe antywłamaniowe klasy RC4, białe lub kolor foliowane, z wyposażeniem standardowym
wewnętrzne o wym. 90x200 cm dostosowane do kontroli dostępu z dodatkowym zamkiem i kontaktronem
14. Farba emulsyjna
15. Gips budowlany szpachlowy
16. Gniazdo g40
17. Instrukcja ostrzegawcza IO-1
18. Instrukcja START GASZENIE
19. Instrukcja STOP GASZENIE
20. Instrukcja uruchomienia IU-1
21. Instrukcja wstrzymania IW-1
22. Kabel Kat. 6A F/UTP
23. Kabel OM4
24. Kantech Pakiet oprogramowania E-SPE VS DVD
25. KARTA LAN
26. Klej kostny extra
27. Kołki rozporowe plastykowe
28. kontroler (sterownik) dla 4 wejść kontrolowanych
29. Masa uszczelniająca CP 673 S Hilti (310ml)
30. Monitoring serwerowni z wyjściami sterującymi. System dający możliwość pobierania danych z 8 czujników,
detekcję zmiany stanów z 4 styczników bezpotencjałowych oraz kontrole 2 przekaźników nisko prądowych.
Urządzenie przekazuje informacje o stanach alarmowych poprzez E-mail oraz SNMP trap.
31. Montaż kompaktowej centrali

Jm
szt
szt
szt
SZT

1
1
6
2

szt

14

szt
szt
m

5
2
66

kpl
kpl

1
1

M2
kpl

19,745
1

M2
dm3
kg
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
m
szt
szt
kg
szt
szt
kg

kpl
Kpl

1,89
29,22556
169,26
6
4
2
2
4
4
33
220
1
1
0,5642
1 860
1
36

3
1

strona nr:

18

Lp.
Nazwa materiału
Jm
Ilość
32. Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - UPS centralny, technologia : True On Line Double Conversion,
dedykowany do zasilania serwerowni, zamontowany w szafie RACK kolor czarny zasilacz awaryjny UPS min 40
kVA trójfazowy, tolerancja częstorliwości 40 Hz-70 Hz; Bypass oddzielny tor; Wyjście: przeciążalność 130% 10 min, 150% - 1s; regulowana długość łańcucha bateryjnego 32-42, złącze baterii dodatkowych; kolorowy
wyświetlacz LCD dotykowy; alarm dźwiękowy; Komunikacja: RS-232, RS495 /Modbus, port stykowy Dry
Contact, SNMP Slot, REPO, CMC,RJ45, USB/; Odporność na zakłócenia: PN-EN 62040-2, PN-EN 62040-3;
Bezpieczeństwo: CE, PN-EN 62040-1-1; możliwość wymiany modułów na "gorąco" HOTPLUG; redundancja
modułów oraz systemu n+1; sprawność w trybie pracy online co najmniej 90%
Kpl
1
33. Montaż zasilacza do 12 V DC/32 W - 3 pinowy
szt
1
34. Narożniki ochronne z kątowników stalowych
szt
4,85212
35. Oprogramowanie do zamykania systemów operacyjnych serwerów
szT
1
36. Optyczny czujnik dymu przeznaczony do wykrywania dymu i sygnalizacji alarmu pożarowego
szt
5
37. Płyta gipsowa dekoracyjna 60x60 cm
szt
91,52
38. Podłoga podniesion ( klasa ogniowa F 30 ) lub równoważna
kpl
1
39. Pomiary powykonawcze
kpl
1
40. półka mocowana do szafy rack
szt
1
41. Prace porządkowe
kpl
1
42. Przewód HDGs 3x1,5 mm2
m
312
43. Przewód kabelkowy TKSY 6x1x0,5 mm2
M
52
44. Przewód LgYżo 450/750V 1x50,0˙mm2
M
31,2
45. Przewód LgYżo 450/750V 25˙mm2
M
520
46. Przewód sygnalizacyjny b/hHTKSH PH90 1X2X0,8
M
364
47. Przewód YDY 450/750V 3x1,5˙mm2
m
52
48. przewód YnTKSYekw 1x2x0,8 mm2
M
312
49. Przycisk "Exit"
szt
1
50. Przycisk - uruchomienia żółty
szt
2
51. Przycisk ppoż
szt
2
52. Przycisk wstrzymania - niebieski
szt
2
53. Przycisk wyjścia ewakuacyjnego
szt
1
54. Puszka instalacyjna
szt
12,24
55. Ramka maskująca niebieska
szt
2
56. Ramka maskująca żółta
szt
2
57. Rura osłonowa PE-HD dla kabli optotelekomunikacyjnych fi 50x4,3mm
m
524,16
58. Sygnalizator optyczny se1
szt
2
59. Sygnalizator drzwiowy
SZT
2
60. Sygnalizator ostrzegawczy SA-K7 akustyczny z zespołem diod LED
szt
1
61. System monitoringu serwerowni po IP z alarmowaniem SMS. Urządzenie umożliwia podłączenie 40 czujników
oraz 12 detektorów monitorujących warunki środowiskowe w serwerowni, centrum danych lub innym
pomieszczeniu technicznym. Centrala umożliwia także powiadomienie w postaci wiadomości E-mail, SMS,
SNMP Trap lub w postaci zwarcia styku na przekaźniku.
szt
1
62. Szafa kablowa metalowa RACK 42 U 80*80 z drzwiami frontowymi i tyłem ażurowym
szt
1
63. Szafa kablowa metalowa RACK 42 U 80*100 z drzwiami frontowymi i tyłem ażurowym
szt
1
64. Szafka rozdzielaczowa SR z wyposażeniem
szt
2
65. Szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej
kg
338,52
66. Uchwyt izolacyjny do mocowania przewodów 7.5-22mm UP22
szt
810
67. Uchwyty do rur PVC 20˙mm
szt
1 050
68. Uchwyty montażowe do szafy rack Rack mounting brackets 19"
szt
4
69. Wieszak stalowy do ruszt.u pod Płyta g-k
szt
21,44
70. Woda
m3
0,11848
71. Wskaźnik zadziałania WZ-31
szt
2
72. Wykonanie dokumentacji powykonawczej
kpl
1
73. Wykonanie wewnętrznych linii zasilających
kpl
1
74. Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S301 B16A
szt
6
75. Zwora elektromagnetyczna
szt
2
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)

Wartość

Zestawienie sprzętu
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Nazwa sprzętu
Przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego kpl.
Środek łączności bezprzewodowej kpl.
Środek transportowy (1)
Wyciąg
Wyciąg szybowy z napędem elektrycznym 1,50 t

Jm
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń)

Ilość
Wartość
3,42
3,42
1,52825
0,18082
0,96
9,50907
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Tabela elementów scalonych
Nr

1

Nazwa

Wartość z
narzutami

ROBOTY BUDOWLANE

1.1 Pomieszczenie serwerowni głównej - SG
1.2 Pomieszczenie serwerowni - PD
ROBOTY BUDOWLANE
Razem ROBOTY BUDOWLANE netto

2

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.1 UZUPEŁNIENIE ROZDZIELNI
2.2 Wewnętrzne linie zasilające
2.3 Pomiary elektryczne
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Razem INSTALACJE ELEKTRYCZNE netto

3

INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Monitoring warunków środowiskowcyh (MWS)
System kontroli Dostępu (SKD)
Centralny system zasilania UPS
Okablowanie OM4 pomiędzy szafami
Szafy dystrybucyjne RACK
INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

4

SYSTEM STAŁEGO URZĄDZENIA GAŚNICZEGO I INSTALACJI WYKRYWCZO-STERUJĄCEJ

4.1
4.2
4.3
4.4

Gazowa instalacja gaśnicza
Instalacja wykrywczo-sterująca
Doszczelnienie pomieszczenia
Podłoga technologiczna
SYSTEM STAŁEGO URZĄDZENIA GAŚNICZEGO I INSTALACJI WYKRYWCZO-STERUJĄCEJ

Razem INSTALACJE NISKOPRĄDOWE netto

Razem SYSTEM STAŁEGO URZĄDZENIA GAŚNICZEGO I INSTALACJI WYKRYWCZO-STERUJĄCEJ netto

Suma elementów kosztorysu
Razem WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA SERWEROWNI W SYSTEMY ORAZ ELEMENTY PODNOSZĄCE BEZPIECZEŃSTWO
PRZETWARZANIA DANYCH netto
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