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ROZDZIAŁ II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Postępowanie  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu  nieograniczonego zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29
stycznia  2004 roku Prawo Zamówień Publicznych  – tekst  jednolity:  Dz.  U.  z 2013r.  poz.907 z późn.
zmianami. (dalej zwaną „Pzp” lub „ustawą Pzp”) oraz przepisami wykonawczymi do niej.

Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy.

ROZDZIAŁ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Szczegółowy zakres robót został określony w  dokumentacji projektowej, przedmiarach   robót 
stanowiących opracowania pomocnicze -będące załącznikami do niniejszej SIWZ.  

1.Przebudowa  wybranych  sal  szpitalnych,  celem  wydzielenia  4  łazienek  w  budynku  Szpitala
bezpośrednio przy salach chorych ( II i IIIp. Szpitala), objęta pozwoleniem na budowę – decyzja nr
867/2016 Prezydenta Miasta Gliwice, zgodnie z którą prace muszą być prowadzone pod nadzorem
kierownika budowy.
Zakres  przebudowy  dotyczy  tylko  elementów  niekonstrukcyjnych,  tzn.  ścianek  działowych,
wykończenia  ścian  i  posadzek,  stolarki  drzwiowej,   wykonania  dodatkowych  kanałów
wentylacyjnych,  wymiany pionów kanalizacyjnych   oraz  prac  w zakresie  instalacji  sanitarnej  i
elektrycznej.
Jeżeli w wyniku wydzielenia łazienek na II  piętrze Szpitala zaistnieje konieczność miejscowego
usunięcia  uszkodzeń na ścianach sal  chorych,  w których  dokona się  wydzielenia łazienek,  to
Zamawiający wymaga wykonania tych prac.

2.roboty  remontowe  polegające  na  wymianie  wykładziny  podłogowej,  sufitu  podwieszanego,
paneli nad łóżkowych, malowaniu, ułożeniu tapety medycznej,  wykonaniu okładzin parapetów i
adaptacji niektórych pomieszczeń na aktualne potrzeby Oddziału – III p. Szpitala. W przedmiarze
robót  nazwy elementów  odnoszą  się  do  obecnego oznakowania  sal  i  pomieszczeń  z  tym,  że
adaptacja dotyczy:
-obecnej kuchenki, która będzie pokojem badań,
-obecnej sali chorych nr 7, która będzie pokojem dziennym,
-obecnego gabinetu zabiegowego, który będzie pokojem przygotowywania leków,
-obecnego pokoju dziennego, który będzie salą chorych nr 7.

3.roboty modernizacyjne polegające na wymianie  paneli nad łóżkowych 

Kolorystyka w pomieszczeniach ( kolor ścian, oklein oraz  płytek podłogowych i ściennych) dostosowana
winna być do kolorystyki istniejącej w obrębie Oddziału na pietrze II. Rodzaj użytych materiałów winien
być dostosowany  do materiałów użytych  na II piętrze Oddziału ( ich standard nie może być gorszy niż
materiałów użytych na II piętrze).

W miejscach, w których nie występuje sufit podwieszany, będzie dwukrotne  malowanie sufitu  białą farbą,



przed malowaniem prace przygotowawcze.

Zamawiający wymaga, by:
- płytki podłogowe były antypoślizgowe.

     - by kable ułożone na tynku, zostały wkute pod tynk,
     - drzwi i ościeżnice drewniane na korytarzu, zostały pomalowane.

Wymagania co do wykładziny podłogowej  z PCV określone zostały w przedmiarze robót. Kolorystyka
wykładziny wymaga uzgodnienia z Zamawiającym.

Wymiana paneli nad łóżkowych obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie oraz demontaż istniejących
paneli  wraz  z  przeróbką  instalacji  gazowej  oraz  wykonanie  wzmocnień  ścian  w  przypadku  nie
przenoszenia przez ściany obciążeń,a także- uzupełnianie ścian po bruzdowaniu; każde 1 stanowisko na
paneli  winno  być  wyposażone  w  2  gniazda  elektryczne  230V,  instalację  przyzywową,  oświetlenie
miejscowe,  ogólne  i  nocne.  Zamawiający  wskazuje,  że  wykonanie  instalacji  elektrycznej  należy  do
Zamawiającego.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  usytuowania  paneli  nad  łóżkowych,  w
stosunku do opisu lokalizacji  zawartego w przedmiarze robót lub zmniejszenie nich liczby( nie więcej niż
o 2 panele), jeżeli faktyczne potrzeby Zamawiającego będą mniejsze.

Zamawiający przed złożeniem oferty zaleca wykonanie wizji w budynku Szpitala.

Wykonawca  wraz  z  ofertą  dostarczy  dostarczy  próbki wykładziny  PCV (  oferowanej  do  szpitala)  w
pożądanej  przez  Zamawiającego   kolorystyce,  w  rozmiarze  minimum  50  x  50  mm  wraz  z  opisem
technicznym bądź folderem lub  katalogiem oferowanego produktu.  Wykonawca poprzez  przedłożenie
próbki  zobowiąże  się  do  dostarczenia  materiału  takiego  jak  złożone  próbki.  Próbki,  folder,  katalog
stanowią część oferty i nie podlegają zwrotowi.

Wszelkie  materiały  do  wykonania  zamówienia  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartych   w
przepisach  dopuszczających dany materiał do stosowania w szpitalnictwie.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  uzgodnienia  z  Zamawiającym  harmonogramu  prac,  a  także  do
uzgodnienia warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p. poż 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłej, niezakłóconej pracy Szpitala ( obiekt czynny całą
dobę, we wszystkie dni tygodnia); roboty powinny być prowadzone w godzinach od 7,00 – 22,00 każdego
dnia od pon. do piątku, a w soboty od 7,00 – 16,00.  Roboty uciążliwe ( powodujące nadmierny hałas)
mogą być prowadzone po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.

Zamawiający przewiduje możliwość  równoległego prowadzenia prac instalacji klimatyzacji w wybranych
pomieszczeniach na III piętrze.

Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uprzątania terenu robót.

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji  należytego wykonania umowy – 3 lata od dnia podpisania
protokołu końcowego odbioru, a w odniesieniu do paneli nad łóżkowych – 2 letniej gwarancji ( w okresie
gwarancji koszt przeglądów okresowych,  poniesie Zamawiający).

Nazwy i  kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień
Publicznych (CPV): 

45453000-7 

Rodzaj zamówienia:
Roboty remontowe i renowacyjne

ROZDZIAŁ  IV.  INFORMACJA  NA  TEMAT  PRZEWIDYWANYCH  ZAMÓWIEŃ
UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje  udzielenie  zamówienia  uzupełniającego  określonego  w  art.  67  ust.  1
pkt  6  ustawy  Pzp.

ROZDZIAŁ V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA



1.Termin wykonania zamówienia – zgodnie z ofertą Wykonawcy , jednak nie dłużej niż w terminie 35 dni od
zawarcia umowy. W ramach tego terminu Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace przygotowawcze
przed ułożeniem  wykładziny PCV, w tym wykonać wylewkę pod wykładzinę.
2.Termin wykonania umowy w części dot.dostawy , montażu i uruchomienia paneli nad łóżkowych
oraz ułożenia wykładziny PCV – 8 tygodni od zawarcia umowy.

ROZDZIAŁ VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:

1.  spełniają określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1.1.  Posiadania  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

W tym zakresie Zamawiający nie przewiduje szczegółowego opisu spełnienia tego warunku. Warunek
udziału  w  postępowaniu  będzie  oceniany  na  podstawie  oświadczenia  art.  22  ust.  1  ustawy  Pzp
wymienionego w rozdziale VII SIWZ punkt 2.1. w systemie 0-1 (zero jedynkowym) wg formuły spełnia /
nie spełnia. Z treści  załączonego oświadczenia  musi  wynikać jednoznacznie,  iż  warunek wykonawca
spełnił.

1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia.

Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę,  że w okresie  ostatnich  pięciu  lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym  okresie,  wykonał należycie,
zgodnie ze sztuką budowlaną oraz prawidłowo ukończył  co  najmniej 1 zamówienie                        o
charakterze i złożoności  porównywalnej  z  zakresem  niniejszego  zamówienia  o  wartości  minimum
50.000 zł  netto.
-  Jako zamówienia potwierdzające spełnienie warunków wiedzy i doświadczenia, Zamawiający rozumie
zamówienie zrealizowane (zakończone i odebrane protokołem częściowym lub końcowym) polegające na
robotach  budowlanych  lub  remontowych  ogólnobudowlanych  o  wartości  50.000  zł  netto (słownie
pięćdziesiąt tysięcy zł  netto bez podatku VAT).  

 Jako  dokumenty  dotyczące  realizacji  robót   z  ostatnich  5  lat  Zamawiający  uzna  dokumenty
dotyczące  robót,  które  zostały  wykonane w okresie  ostatnich  pięciu  lat  przed  upływem terminu
składania ofert.

Warunek udziału w postępowaniu będzie oceniany na podstawie oświadczenia art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
wymienionego w rozdziale VII SIWZ punkt 2.1 oraz dokumentu wraz z poświadczeniami, o których mowa
w rozdziale VII SIWZ punkt 2.2.  w systemie 0-1 (zero jedynkowym) wg formuły spełnia / nie spełnia. Z
treści  załączonych  oświadczeń  i  dokumentów  musi  wynikać  jednoznacznie,  iż  warunki  wykonawca
spełnił.

1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
 
W tym zakresie Zamawiający nie przewiduje szczegółowego opisu spełnienia tego warunku. Warunek
udziału  w  postępowaniu  będzie  oceniany  na  podstawie  oświadczenia  art.  22  ust.  1  ustawy  Pzp
wymienionego w rozdziale VII SIWZ punkt 2.1. w systemie 0-1 (zero jedynkowym) wg formuły spełnia /
nie spełnia. Z treści  załączonego oświadczenia  musi  wynikać jednoznacznie,  iż  warunek wykonawca
spełnił.

1.4. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

W tym zakresie Zamawiający nie przewiduje szczegółowego opisu spełnienia tego warunku. Warunek
udziału  w  postępowaniu  będzie  oceniany  na  podstawie  oświadczenia  art.  22  ust.  1  ustawy  Pzp
wymienionego w rozdziale VII SIWZ punkt 2.1. w systemie 0-1 (zero jedynkowym) wg formuły spełnia /
nie spełnia.  Z treści  załączonego oświadczenia  musi  wynikać jednoznacznie,  iż  warunek wykonawca
spełnił.

1. 5. Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.



W tym zakresie Zamawiający nie przewiduje szczegółowego opisu spełnienia tego warunku. Warunek
udziału  w  postępowaniu  będzie  oceniany  na  podstawie  oświadczenia  art.  22  ust.  1  ustawy  Pzp
wymienionego w rozdziale VII SIWZ punkt 2.1. w systemie 0-1 (zero jedynkowym) wg formuły spełnia /
nie spełnia. Z treści  załączonego oświadczenia  musi  wynikać jednoznacznie,  iż  warunek wykonawca
spełnił.

2.  spełniają  warunek  udziału  w  postępowaniu  dotyczący  braku  podstaw  do  wykluczenia  z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24
ust. 1 ustawy Pzp.
Warunek  udziału  w  postępowaniu  dotyczący  braku  podstaw  do  wykluczenia  będzie  oceniany  na
podstawie oświadczenia art. 24 ust. 1 ustawy Pzp wymienionego w rozdziale  VII SIWZ punkt 1.1. oraz
dokumentu,  o którym mowa w rozdziale  VII  SIWZ punkt  1.2.  w systemie 0-1 (zero jedynkowym) wg
formuły  spełnia  /  nie  spełnia. Z  treści  załączonego  oświadczenia  i  dokumentu  musi  wynikać
jednoznacznie, iż warunek wykonawca spełnił.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków opisanych w punktach 1 i 2 poprzez
złożenie stosownych oświadczeń oraz przedłożenie dokumentów, o których mowa w   Rozdziale
VII  niniejszej SIWZ w systemie 0-1 (zero jedynkowym) wg  formuły  spełnia / nie  spełnia. Nie speł-
nienie chociażby jednego z postawionych warunków udziału spowoduje wykluczenie wykonawcy
z postępowania. 
Oferta  Wykonawcy  wykluczonego  zostanie  uznana  za  odrzuconą.

Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnił warunki.

ROZDZIAŁ  VII.  INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH  I  DOKUMENTACH,  JAKIE  MUSZĄ
DOŁĄCZYĆ DO OFERTY WYKONAWCY 

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art.
24 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca składa następujące dokumenty:

1.1. oświadczenia z art. 24 ust. 1 o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ;
1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wy-
kluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;

2. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w  art. 22 ust.  1
ustawy Pzp Wykonawca składa następujące dokumenty:

2.1. oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ

2.2. wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia  działalności jest krótszy – w tym okresie,  wraz z podaniem ich rodzaju i
wartości, daty i miejsca  wykonania, zgodnie z zał. nr 8 do SIWZ oraz załączeniem dowodów dotyczących
najważniejszych  robót  określających,  czy  roboty  te  zostały  wykonane  w  sposób  należyty  oraz
wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  i prawidłowo ukończone.

Dowodami  na  potwierdzenie,  że  roboty  budowlane  zostały  wykonane w sposób należyty  oraz  zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone są: 

- poświadczenia, 
- inne dokumenty – jeżeli  z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać poświadczeń, o których mowa powyżej.

W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie,
o  którym mowa,  zostały  wcześniej  wykonane,  wykonawca nie  ma obowiązku  przedkładania  dowodów,
potwierdzających czy robota budowlana zostały wykonane należycie. 

Zgodnie z § 1 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dni 19 luty 2013 r. 
w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te
dokumenty  mogą  być  składane,  zamawiający  określa  robotę  budowlaną,  której  dotyczy  obowiązek



wskazania przez wykonawcę w wykazie:
-  należy wykazać jedną zrealizowaną (zakończoną i  odebraną protokołem częściowym lub końcowym)
robotę ogólnobudowlaną, której wartość wynosi  min. 50.000 zł netto każda (słownie pięćdziesiąt tysięcy
złotych bez podatku VAT). 
Uwaga:  Należy  wykazać  i  przedłożyć  dowody  wykonania  robót  budowlanych  w  liczbie  i  przedmiocie
wystarczającym do wykazania spełniania opisanego wyżej warunku.

3. Dokumenty  wymagane  w  przypadku  składania  oferty  przez  Wykonawcę  zamieszkałego  poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
3.3.1.  Zamiast  dokumentów,  o których mowa w pkt.  1.2.  składa dokument lub dokumenty,  wystawione
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości       
 – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  
3.3.2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w pkt. 3.3.1. zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio dla miejsca zamieszkania osoby 
lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawionych nie wcześniej niż 
w terminach określonych w pkt. 3.3.1.

4. W  zakresie  warunków  udziału  w  postępowaniu  opisanych  w  rozdziale VI  SIWZ punkty od 1.2 do
1.5 ,  Wykonawca  może  polegać  na  wiedzy  i  doświadczeniu,  potencjale  technicznym,  osobach
zdolnych  do  wykonania  zamówienia   lub  zdolnościach  finansowych  lub  ekonomicznych   innych
podmiotów,  niezależnie  od  charakteru  prawnego  łączących  go  z  nimi  stosunków.  Wykonawca  w
takiej  sytuacji  zobowiązany  jest  udowodnić  Zamawiającemu,  iż  będzie  dysponował  tymi  zasobami  w
trakcie  realizacji  zamówienia,  w  szczególności  przedstawiając  w  tym  celu  pisemne  zobowiązanie
tych  podmiotów  do  oddania  mu  do  dyspozycji   niezbędnych  zasobów  na  potrzeby  wykonania
zamówienia.   Zobowiązanie  takie  należy  złożyć   w  oryginale  lub  kopii   poświadczonej  za
zgodność  notarialnie  lub  przez  podmiot  udostępniający  zasoby.
Podmiot,  który  zobowiązał  się  do  udostępnienia  zasobów  zgodnie  z  art.  26  ust.  2b  ustawy  Pzp,
odpowiada  solidarnie  z  Wykonawcą  za  szkody  Zamawiającego  powstałe  w  skutek  nieudostępnienia
tych  zasobów,  chyba  że  za  nieudostępnienie  zasobów  nie  ponosi  winy.  
Jeżeli  Wykonawca,  wykazujący  spełnienie  warunków,  opisanych  w  rozdziale  VI  SIWZ,  polega  na
zasobach  innych  podmiotów  na  zasadach  określonych  powyżej  (zgodnie  z  art.  26  ust.  2b  ustawy),
Zamawiający,  w  celu  oceny,  czy  Wykonawca  będzie  dysponował  zasobami  innych  podmiotów  w
stopniu  niezbędnym  dla  należytego  wykonania  zamówienia  oraz  oceny,  czy  stosunek  łączący  wyko-
nawcę  z  tymi  podmiotami  gwarantuje  rzeczywisty  dostęp  do  ich  zasobów,  może  żądać dokumentów
dotyczących  w  szczególności:

 zakresu  dostępnych  wykonawcy  zasobów  innego  podmiotu,

 sposobu  wykorzystania  zasobów  innego  podmiotu,  przez  wykonawcę,  przy  wykonywaniu  za-
mówienia,

 charakteru  stosunku  jaki  będzie  łączył  wykonawcę  z  innym  podmiotem,

 zakresu  i  okresu  udziału  innego  podmiotu  przy  wykonywaniu  zamówienia.

 Żądanie dokumentów jw. nastąpi w przypadku, gdy wykonawca nie udowodni w wystarczający spo-
sób dysponowania zasobami niezbędnymi dla należytego wykonania zamówienia.

5.  Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie  konkurencji  i  konsumentów  albo  informacji  o  tym,  że  nie  należy  do  grupy  kapitałowej  wg
załącznika nr 7 do SIWZ.

6. Inne oświadczenia i dokumenty, które należy przedłożyć wraz z ofertą.

6.1. Oświadczenia, że Wykonawcy:
6.1.1.zapoznali się z treścią SIWZ oraz wszystkimi załącznikami stanowiącymi jej integralną cześć i nie
wnoszą do nich zastrzeżeń, 

6.1.2. w przypadku przyznania im zamówienia, zobowiązują się do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez zamawiającego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr



4 do SIWZ,

6.1.3. uważają się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni od daty upływu
terminu składania ofert,
6.1.4. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczają, że załączone do oferty dokumenty opisują stan
prawny i faktyczny na dzień upływu terminu składania ofert, 

Oświadczenia z punktu 6.1. należy złożyć -na formularzu oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

6.2. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie
zamówienia  publicznego.  Pełnomocnictwo  należy  dołączyć  w  oryginale  bądź  kopii,  notarialnie
potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

UWAGA: Wykonawcy  mogą  składać  wszystkie  wykazy,  informacje  czy  oświadczenia  także  na
własnych  drukach,  pod  warunkiem,  że  będą  one  opracowane  według  schematu  druków
załączonych do niniejszej SIWZ.

W  przypadku  przedstawienia  przez  wykonawcę,  w  celu  wykazania  spełniania  warunków,
dokumentów, w których występuje waluta inna niż polska, w celu jej przeliczenia stosowany będzie:
- średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia NBP nie opublikował średnich kursów walut, Zamawiający
przyjmie pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP.

ROZDZIAŁ VIII.  INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA JEDNEJ OFERTY,
PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW ORAZ UCZESTNICTWA PODWYKONAWCÓW

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej
oferty, przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum firm, spółkę cywilną) pod warunkiem, że
taka oferta będzie spełniać następujące wymagania:

a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  –  nie  dotyczy  spółki  cywilnej,  o  ile  upoważnienie  /
pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź
wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 
UWAGA: pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą,
albo z umowy podmiotów składających ofertę wspólną.
b)  Oferta  musi  być  podpisana  w  taki  sposób,  by  prawnie  zobowiązała  wszystkich  Wykonawców
występujących wspólnie ( tj. przez każdego z wykonawców lub  pełnomocnika)
c)  Każdy  z  Wykonawców wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  zobowiązany  jest  złożyć
dokumenty wymienione w rozdziale VII w pkt 1.1. i 1.2. oraz 5 SIWZ.
d) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art.  22 ust.  1 ustawy Pzp, o których
mowa w rozdziale VII – punktu  2.1. SIWZ Wykonawcy składający ofertę wspólną mogą złożyć łącznie, pod
warunkiem, iż oświadczenie to zostanie podpisane w imieniu wszystkich podmiotów występujących wspólnie
(przez pełnomocnika)  lub przez wszystkie  podmioty składające ofertę  wspólną;  Zamawiający dopuszcza
również złożenie Oświadczenia przez każdego z Wykonawców odrębnie.
e) Wspólnie Wykonawcy tworzący jeden podmiot mogą złożyć dokumenty, wymienione w rozdziale VII SIWZ
punkt 2.2.
UWAGA: Wspólne złożenie dokumentów o których mowa prowadzić ma do wskazania spełnienia warunków
udziału w postępowaniu i opisanych w SIWZ (wystarczająca będzie, jeżeli dokumenty te złoży tylko jeden z
wykonawców  wspólnie  składających  ofertę,  o  ile  potwierdzenie  to  będzie  spełniać  warunki  udziału  w
postępowaniu postawionych w SIWZ.
f) Inne dokumenty, o których mowa w rozdziale VII stosuje się odpowiednio.
g) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Wykonawcą występującym jako pełnomocnik
pozostałych.
h)  Jeżeli  oferta  konsorcjum  zostanie  wybrana  jako  najkorzystniejsza,  Zamawiający  będzie  żądał  przed
zawarciem umowy do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

2. PODWYKONAWCY
a) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
b) Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy  udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w
ofercie  wskazać,  jaką część (zakres  zamówienia)  wykonywać  będzie  w jego imieniu  podwykonawca.



Należy w tym celu wypełnić  odpowiednio załącznik nr 1 do SIWZ – formularz oferty. W przypadku, gdy
Wykonawca  nie  zamierza  wykonywać  zamówienia  przy  udziale  podwykonawców,  należy  wpisać  w
formularzu  „nie  dotyczy”  lub  inne  podobne  sformułowanie.  Jeżeli  Wykonawca  zostawi  ten  punkt
formularza  nie  wypełniony (puste  pole).  Zamawiający uzna,  iż  zamówienie  zostanie  wykonane siłami
własnymi, bez  udziału podwykonawców.   
c) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonywania przez wykonawcę kluczowej części
zamówienia.
d) Wykonawca ponosi wobec zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez 
podwykonawcę.

ROZDZIAŁ IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI

1.  Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  wszelkie  informacje  zamawiający  i  wykonawcy
przekazują  pisemnie  (poczta  tradycyjna),  faksem  (fax.  Zamawiającego  32  –  331-  65  -84) z
zastrzeżeniem punktu 2.

2. Do przekazywania oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienia warunków udziału w
postępowaniu oraz warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, a także pełnomocnictwa oraz
listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji  i  konsumentów albo informacji  o tym, że nie należeniu do grupy kapitałowej,
stosuje się wyłącznie formę pisemną pod rygorem nieważności.

3. Jeżeli  Zamawiający  lub  Wykonawca  przekazują  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz
informacje  faksem każda  ze  stron  na  żądanie  drugiej  ma obowiązek potwierdzić  fakt  otrzymania
korespondencji.
4.  Domniemywa  się,  iż  pismo wysłane przez  Zamawiającego na nr  faxu podany przez  Wykonawcę
zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma.
5. Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej  bądź o unieważnieniu postępowania Zamawiający
zamieszcza dodatkowo na stronie internetowej pod następującym adresem:  

      www.szwg.pl  

ROZDZIAŁ X. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
2. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynął  do  Zamawiającego  nie  później  niż  do  końca  dnia,  w  którym upływa  połowa  wyznaczonego
terminu składania ofert.
3. Jeżeli  wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym
mowa wyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
wniosku, o którym mowa wyżej.
4.  Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ
bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej, gdzie zamieszczona będzie
SIWZ.
5.  W szczególnie  uzasadnionych przypadkach Zamawiający  może,  w każdym czasie  przed upływem
terminu  do  składania  ofert  zmodyfikować  treść  dokumentów  zawierających  SIWZ.  Dokonane  w  ten
sposób modyfikacje Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcą, którym przekazano
SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza także na stronie.
6. Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści
SIWZ.
7.  Treść  niniejszej  SIWZ  zamieszczona  jest  na  stronie  internetowej,  pod  następującym  adresem:
www.szwg.pl.   Wszelkie zmiany treści SIWZ, jak też wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania co do treści
SIWZ, Zamawiający zamieszczać będzie także pod wskazanym wyżej adresem internetowym.
8. Specyfikację Istotnych Warunków Specyfikację Zamówienia wraz z załącznikami można uzyskać w
Szpitalu Wielospecjalistycznym sp. z o.o. w godzinach urzędowania. Czas pracy Zamawiającego:
od poniedziałku do piątku w godz. 7,25 – 15,00.
9. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekaże w terminie do 5 dni roboczych Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia. 

ROZDZIAŁ  XI.  OSOBY  ZE  STRONY  ZAMAWIAJĄCEGO  UPRAWNIONE  DO

http://www.szwg.pl/
http://www.szwg.pl/


POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Dagmara Molatta -kierownik Działu Administracyjno – Ekonomicznego tel. 32 -238 – 20 -91 ( do 95)

ROZDZIAŁ XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane. 

ROZDZIAŁ  XIII OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Okres związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest

1 (pierwszym) dniem terminu związania z ofertą. 
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,

z tym, że Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania oferty
zwrócić się do wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony nie dłużej
jednak niż 60 dni.

4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

ROZDZIAŁ XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Na ofertę składać się musi wypełniony druk oferty wg zał. nr 1 do SIWZ. Do oferty należy  dołączyć
dokumenty i oświadczenia o których mowa w rozdziale VII SIWZ oraz próbkę wykładziny z dokumentami
ją charakteryzującymi (vide pkt.III SIWZ)
2. Brak w ofercie druku oferty traktowane będzie przez Zamawiającego jako nie zgodne z SIWZ i odrzu-
cone w trybie art. 89 ustawy Pzp.
3. Oferta winna być sporządzona pisemnie w języku polskim pod rygorem nieważności w formie umożli -
wiającej bezbłędne odczytanie (pismo maszynowe lub techniczne),
4.  Każdy  wykonawca  złoży  tylko  jedną  ofertę  oraz  poniesie  wszelkie  koszty  związane
z  przygotowaniem  i  złożeniem  oferty;  złożenie  więcej  niż  jednej  oferty  zawierającej  propozycje
alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
5.  Druk  oferty  i  wszystkie  załączniki  (oświadczenia  i  oryginalne  dokumenty  własne)  muszą  być
podpisane przez uprawnionego(ych) przedstawiciela(i) wykonawcy wraz z pieczątką imienną, zgodnie z
dokumentem rejestrowym lub przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy, co
musi być potwierdzone załączonymi dokumentami; zaleca się, by każda strona zawierająca jakąkolwiek
treść była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę.
6. Do  oferty  należy  dołączyć  dokumenty  i  oświadczenia  o  których  mowa  w  rozdziale  VII  SIWZ.
Dokumenty,  w  tym  oświadczenia,  dołączone  do  oferty,  mogą  być  przedstawione  w  formie
oryginału  lub  kopii  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  przez  Wykonawcę (uwaga! - przez
osobę/y  upoważnioną/e   do   reprezentowania   Wykonawcy)   z   zastrzeżeniem   pisemnego
zobowiązania  innego  podmiotu,  o  którym  mowa  w  rozdziale  VII   SIWZ pkt  4,  które  musi  zostać
złożone  w  oryginale  lub  kopii  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  notarialne  lub  przez
podmiot   udostępniający   zasoby.   W  przypadku   Wykonawców  wspólnie   ubiegających   się   o
udzielenie  zamówienia  oraz  w  przypadku  podmiotów,  o  których  mowa  w  rozdziale  VII  SIWZ pkt
4 kopie  dokumentów  dotyczących  odpowiednio  Wykonawcy  lub  tych  podmiotów  są  poświadczone
za  zgodność  z  oryginałem  odpowiednio  przez  Wykonawcę  lub  te  podmioty. 
7. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł  zmiany lub poprawki  muszą być jednoznaczne i
naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej lub upoważnionej.
8. Oferta musi być złożona w w dwóch nie przejrzystych kopertach  trwale zaklejonych oraz opisanych w
następujący sposób:

Szpital Wielospecjalistyczny sp. z o.o., 44-100 Gliwice ul. Kościuszki 1
Oferta na: „Prace modernizacyjne i remontowe na Oddziale Ginekologii, 
Położnictwa i Patologii Ciąży”
Nie otwierać przed dniem: 1.08.2016r., godz.7,45.

Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie
otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.



UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do miejsca
wskazanego w pkt 9.

9. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Szpital Wielospecjalistyczny sp. z o.o., 44-
100 Gliwice ul. Kościuszki 1 ( sekretariat zarządu), nie później niż do 1.08.2016r. do godz. 7,40, 

10. Wszystkie oferty otrzymane od wykonawców po terminie określonym w pkt. 9, zostaną  zwrócone
wykonawcom nie otwarte niezwłocznie.
11. Wszystkie zapisane strony wraz z załącznikami muszą być złączone w sposób uniemożliwiający wy-
sunięcie się którejkolwiek kartki.
12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający
otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upłynięciem terminu skła-
dania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu należy przygotować, opieczętować
i oznaczyć zgodnie z postanowieniem pkt. 8 a koperta winna być dodatkowo oznaczona określeniami
"ZMIANA" lub "WYCOFANIE". 
13. Zaleca się przy sporządzeniu skorzystanie z wzorów (formularz oferty, oświadczenia) przygotowa-
nych przez Zamawiającego. Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach z zastrzeże-
niem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego w przygotowanych
wzorach.

ROZDZIAŁ XV. POSTANOWIENIA W SPRAWIE DOKUMENTÓW ZASTRZEŻONYCH

1. Złożona oferta wraz z załącznikami będzie  jawna, z wyjątkiem informacji  stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  co,  do  których
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert  zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane
oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust.
4  ustawy z 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Z 2003r. Nr 153 poz. 1503 z
pózn. zm.) 
2. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust 4 ustawy Pzp.
3.   W przypadku,  gdy Wykonawca nie wykaże, ze zastrzeżone informacje stanowią tajemnice
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 11.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r.     Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), Zamawiający uzna
zastrzeżone informacje za jawne, o czym poinformuje Wykonawcę.
4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być zgrupowane i stanowić oddzielną część
oferty,  opisaną  w  następujący  sposób:  „tajemnice  przedsiębiorstwa  –  tylko  do  wglądu  przez
Zamawiającego”.

5.  Po  otwarciu  złożonych  ofert,  Wykonawca,  który  będzie  chciał  skorzystać  z  jawności
dokumentacji  z  postępowania  (protokołu),  w  tym  ofert,  musi  wystąpić  w  tej  sprawie  do
Zamawiającego.

ROZDZIAŁ XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Wykonawca poda cenę za wykonanie zadania na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do
SIWZ.
2. Podana  cena  ofertowa  musi  zawierać  wszystkie  koszty  związane  z  realizacją  zamówienia,

wynikające  z  opisu  przedmiotu  zamówienia,  z  dokumentacji  projektowej  oraz  z  załączonego
przedmiaru  robót  pełniącego  wyłącznie  funkcję  pomocniczą  .  Cena  ta  będzie  stała  (cena
ryczałtowa) i nie może się zmienić, za wyjątkiem przypadków opisanych w rozdziale XX SIWZ.

3.  Cenę ryczałtową oferty należy podać w następujący sposób: łącznie z należnym podatkiem VAT .
Stawka podatku VAT wynosi 23 % .
4. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich, cyfrowo (do drugiego miejsca po przecinku).
5.Wykonawca poda cenę za montaż, dostawę 1 panela 3 stanowiskowego oraz 2 stanowiskowego, w
przypadku ograniczenia zamówienia o te panele nad łóżkowe

ROZDZIAŁ  XVII.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW

 Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

a) cena ofertowa – 95 pkt



b) termin wykonania umowy ( zakres opisany w pkt.1,2 rozdział III SIWZ) – 5 pkt

   Każdy z Wykonawców w poszczególnych kryteriach otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną
w następujący sposób:

ad. a) cena ofertowa - wg następującego wzoru:

N
I P = -----    x    A

B
gdzie poszczególne litery oznaczają:
I P – ilość punktów,
N – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,
B – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),
A – waga danego kryterium wyrażona w punktach - 95 pkt.

ad. b) termin wykonania umowy ( zakres opisany w pkt.1,2 rozdział III SIWZ z tym, że w 
ramach tego terminu Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace przygotowawcze przed ułożeniem
wykładziny PCV, w tym wykonać wylewkę pod wykładzinę) – wyliczony w następujący sposób: za 
każdy 1 dzień skrócenia terminu wykonania umowy w stosunku do maksymalnego okresu, który 
wynosi 35 dni, Wykonawca otrzyma 1 pkt., lecz nie więcej niż 5  pkt. za 5 i więcej dni skrócenia 
terminu

Uwaga:  Przy  obliczaniu  punktów,  Zamawiający  zastosuje  zaokrąglenie  do  dwóch  miejsc  po
przecinku.
Uwaga: W przypadku braku wpisania w formularzu oferty terminu wykonania umowy lub wpisania
terminu  dłuższego  od  maksymalnego  wynoszącego  35  dni,  Zamawiający  uzna,  że  zachodzi
sprzeczność  treści  oferty  z  treścią  SIWZ.  Powyższe  będzie  obligowało  Zamawiającego  do
odrzucenia oferty  w myśl art.89 ust.1 pkt.2 ustawy PZP.

   Zamawiający  za  najkorzystniejszą  uzna  ofertę,  która  nie  podlega  odrzuceniu,  spełnia  wszystkie
postanowienia SIWZ oraz uzyska największą łączną liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych
kryteriów.

XVIII.   MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA  I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Szpital Wielospecjalistyczny sp. z o.o., 44-100
Gliwice ul. Kościuszki 1 ( sekretariat zarządu), nie później niż do 1.08.2016r.do godz.7,40

2. Zamawiający dokona otwarcia kopert z ofertami w dniu 1.08.2016r.do godz.7,45

ROZDZIAŁ  XIX.  INFORMACJE  O  TRYBIE  OTWARCIA  I  OCENY  OFERT  ORAZ
FORMALNOŚCI,  JAKIE  POWINNY ZOSTAĆ  DOPEŁNIONE PO WYBORZE  OFERTY W
CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia kopert Zamawiający poda skład komisji przetargowej
oraz podstawy jej powołania oraz bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia.  Podczas  otwierania  kopert  z  ofertami  Zamawiający
ogłosi nazwy oraz adresy Wykonawców, a także ceny oferty i okres gwarancji. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający
prześle mu wszystkie informacje, o których mowa w pkt. 1 niniejszego rozdziału.

3. W  toku  badania  ofert  Zamawiający  sprawdzi,  czy  poszczególni  Wykonawcy  nie  podlegają
wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 i  ust. 2 ustawy pzp. Ofertę wykonawcy
wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

4. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, oferta niezgodna z ustawą Pzp lub sprzeczna z
treścią SIWZ podlega odrzuceniu. Wszystkie przesłanki,  w których Zamawiający jest zobowiązany
do odrzucenia oferty, zawarte  są w art. 89 ust. 1 Pzp.

5. W  toku  dokonywania  oceny  złożonych  ofert  Zamawiający  może  żądać  udzielenia  przez
Wykonawców wyjaśnień  dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

6. Zamawiający  poprawia  w  ofercie:  oczywiste  omyłki  pisarskie,  oczywiste  omyłki  rachunkowe,  z
uwzględnieniem konsekwencji  rachunkowych  dokonanych  poprawek,  inne  omyłki  polegające  na



niezgodności  oferty  ze  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia,  nie  powodujące  istotnych
zmian  w  treści  oferty;  niezwłocznie  zawiadamiając  o  tym  wykonawcę,  którego  oferta  została
poprawiona.

7. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości
Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami okre-
ślonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa
o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawia-
jący zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty ma-
jących wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:

8. 1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności
projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być
niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. 
zm.);
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
Ciężar dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.

9. Zamawiający  udzieli  zamówienia  wykonawcy,  którego  oferta  odpowiada  zasadom  określony
w ustawie  z  dnia 29 stycznia  2004 r.  Pzp i  w specyfikacji  istotnych warunków zamówienia  oraz
została  uznana  za  najkorzystniejszą  zgodnie  z  przyznanymi  w  ramach  ustalonych  kryteriów
punktami. W przypadku gdy wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przedstawi nieprawdziwe
dane lub uchylał się będzie od zawarcia umowy wówczas Zamawiający wybierze tę z pozostałych
ważnych  ofert,  która  uzyskała  najwyższą  liczbę punktów (pod warunkiem,  że  nie  upłynął  termin
związania ofertą). 

10. Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  jednocześnie  zawiadamia
Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

a)  wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  podając nazwę (firmę)  albo imię  i  nazwisko,  siedzibę  albo miejsce
zamieszkania  i  adres  wykonawcy  z  uzasadnieniem jej  wyboru  oraz  nazwy  firm,  siedziby  albo  miejsca
zamieszkania,  którego  ofertę  wybrano  i  adresy  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  a  także  punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne.
d) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta.

11. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
i  w  miejscu  publicznie  dostępnym,  w  swojej  siedzibie  informację,  o  której  mowa  w  pkt.  1.
W zawiadomieniu wysłanym do wykonawcy, którego oferta została  wybrana, Zamawiający określi
termin i miejsce zawarcia umowy.

12. Zawarcie  umowy nastąpi  w terminie  nie krótszym niż 5 dni  od dnia  przekazania zawiadomienia
zgodnie  z  art.  27  ust.  2  ustawy  Pzp,  potwierdzonym  przez  zamawiającego  drogą  pisemną,  o
wyborze oferty. 

13. Zamawiający  może  zawrzeć  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego  przed  upływem  w/w
terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta.

14. Zgodnie z § 19 wzoru umowy Wykonawca winien ubezpieczyć budowę - polisa OC na 50.000 zł.
Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca przedkłada Zamawiającemu kopię ww. dokumentu.

ROZDZIAŁ XX. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY I JEJ ZMIAN

    Informacje na temat umowy i jej zmian zawarte są w zał. nr 4 do SIWZ „Wzór umowy”.

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której będzie dokonany wybór Wykonawcy.
2. Dopuszcza się wszelkie zmiany umowy:
1) wywołane przyczynami zewnętrznymi, które w sposób obiektywny uzasadniają potrzebę tej zmiany np.
zmiany  terminu,  niepowodujące  zachwiania  równowagi  ekonomicznej  pomiędzy  Wykonawcą  a
Zamawiającym; przedłużenie terminu nastąpi o czas trwania przyczyn zewnętrznych,
2)  w zakresie  zmniejszenia  wynagrodzenia  Wykonawcy,  w przypadku  zmniejszenia  zakresu  przedmiotu
umowy  o  nie  więcej  niż  2  sztuki  paneli  nad  łóżkowych;  zmniejszenie  wynagrodzenia  nastąpi  o  kwoty



wskazane w ofercie Wykonawcy,
3) w zakresie zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Wykonawca  jest  obowiązany  wykazać  Zamawiającemu,  iż  proponowany  inny  podwykonawca  lub
wykonawca  samodzielnie  spełnia  je  w  stopniu  nie  mniejszym  niż  wymagany  w  trakcie  postępowania
o udzielenie zamówienia). 
3. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem
nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.
4.  Strona  występująca  o  zmianę  postanowień  zawartej  umowy  zobowiązana  jest  do  uzasadnienia
i udokumentowania  zaistnienia  okoliczności  o  których  mowa  w  ust.  2  niniejszego  paragrafu.  Wniosek
o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

5. Wszelkie pytania dotyczące treści „wzoru umowy” rozpatrywane będą przez Zamawiającego zgodnie z art.
38 ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy
działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198 g ustawy).
2.Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

3. Środki  ochrony  prawnej   wobec ogłoszenia  o  zamówieniu  oraz  specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia (dalej: SIWZ), przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych
do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

4. Terminy wnoszenia odwołań:
4.1.Odwołanie wnosi się w terminie:
5 dni od dnia przesłania informacji o czynności stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały
przesłane faxem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
4.2.Odwołanie  wobec  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu  oraz  wobec  postanowień  SIWZ,  wnosi  się
w terminie:
5  dni od  dnia  zamieszczenia  ogłoszenia  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  lub  SIWZ na  stronie
internetowej.
4.3.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 4.1. i 4.2. 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.

5. 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.
5.1.  Z  uwagi  na  wartość  przedmiotowego  zamówienia,  która  jest  mniejsza  od  tzw.  „kwoty  unijnej”,
tj. kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, odwołanie przysługuje
wyłącznie wobec czynności:
a) opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c) odrzucenia oferty odwołującego.
5.2.  Odwołanie  powinno  wskazywać  czynności  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.
5.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5.4. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
a) nie zawiera braków formalnych;
b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód
jego uiszczenia dołącza się do odwołania).
5.5.  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 za pomocą



faxu lub drogą elektroniczną.

6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego  przysługuje skarga do
sądu.
6.1. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z
dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy pzp nie
stanowią inaczej.
6.2. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego za
pośrednictwem  Prezesa  Izby  w  terminie  7  dni od  dnia  doręczenia  orzeczenia  Izby,  przesyłające
jednocześnie  jej  odpis  przeciwnikowi  skargi.  Złożenie  skargi  w placówce  pocztowej  operatora
wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
6.3. W terminie  21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes
Urzędu może także  przystąpić  do toczącego się  postępowania.  Do czynności  podejmowanych  przez
Prezesa  Urzędu  stosuje  się  odpowiednio  przepisy  ustawy  z  dnia  17  listopada  1964  r.  –  Kodeks
postępowania cywilnego o prokuraturze.
6.4. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać
oznaczenie  zaskarżonego  orzeczenia,  przytoczenie  zarzutów,  zwięzłe  ich  uzasadnienie,  wskazanie
dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmianę orzeczenia w całości lub w części.
6.5. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania
ani występować z nowymi żądaniami.

7. 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 art. 180 ust. 2.
7.1.  W przypadku  uznania  zasadności  przekazanej  informacji  zamawiający  powtarza  czynność  albo
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej
czynności.
7.2. Na czynności, o których mowa powyżej, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust 2.

ROZDZIAŁ XXIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych;

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej;

4. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych;

5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia;

6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej;

7. Zamawiający  nie  przewiduje  zwrotu  kosztów  udziału  w  postępowaniu(za  wyjątkiem  zaistnienia
sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy);

8. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp; 

9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt. 6 ustawy Pzp.

10. Zamawiający nie przewiduje wpłaty wadium.

11. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Załączniki:

1. Formularz oferty

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

4.  wzór umowy

5. Przedmiary robót 

6. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

7. Wykaz robót budowlanych

8. specyfikacja techniczna wykonania robót i ich odbioru

9. Próbki wykładziny PCV



Załącznik Nr 1 

..........................................................
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OFERTA

Nazwa Wykonawcy *...........................................................................................................................

Adres ................................................................................................................................................

Tel. .................................................Fax. .................................e-mail………………….......................

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na następującą robotę budowlaną: 

„Prace modernizacyjne i remontowe na Oddziale Ginekologii, Położnictwa i
Patologii Ciąży”

Oferujemy wykonanie  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w
SIWZ,  specyfikacjach  technicznych,  dokumentacji  projektowej,  obliczone  na  podstawie
przedmiaru robót. 

              

Cena oferty: ….................................... zł brutto

w tym   23 % stawka podatku VAT

Cena netto……………………………...brutto…………………….panela nad łóżkowego 3 
stanowiskowego

Cena netto……………………………...brutto…………………….panela nad łóżkowego 2 
stanowiskowego

Termin wykonania umowy ( zakres opisany w pkt.1,2 rozdział III SIWZ z tym, że w ramach tego
terminu Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace przygotowawcze przed ułożeniem  wykładziny

PCV, w tym wykonać wylewkę pod wykładzinę) )- …............................dni licząc od zawarcia
umowy.

1. Deklarujemy udzielenie 3 letniej gwarancji na wykonane roboty budowlane i zabudowane materiały oraz 2
letnią gwarancję na panele nad łóżkowe.

2.  Oświadczamy że:
2.1.zapoznaliśmy się z treścią SIWZ oraz wszystkimi załącznikami stanowiącymi jej integralną cześć i nie
wnosimy do nich zastrzeżeń,
2.2.  w  przypadku  przyznania  nam  zamówienia,  zobowiązujemy  się  do  zawarcia  umowy  w  miejscu
i  terminie wskazanym przez zamawiającego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym
załącznik nr 4 do SIWZ,
2.3.  uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj.  30 dni  od daty upływu



terminu składania ofert,
2.4. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan 
prawny i faktyczny na dzień upływu terminu składania ofert.

3.Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących czynności (części)  zamówienia**:

Część/zakres zamówienia Nazwa (firma) podwykonawcy ***

*  Uwaga:  w  przypadku  Wykonawców  składających  ofertę  wspólną  należy  wskazać  wszystkich  Wykonawców
występujących  wspólnie  lub  zaznaczyć,  iż  wskazany  podmiot  (Pełnomocnik/Lider)  występuje  w  imieniu
wszystkich  podmiotów  składających  ofertę  wspólną.  Poniżej  wskazać  podmiot/podmioty  uprawnione  do
wystawienia faktury za zrealizowane prace.

….............................................................................................................................................

…...............................................................................................................................................

**  w  przypadku  gdy  Wykonawca  nie  powierza  czynności  (części)  zamówienia  podwykonawcy   należy
pozostawić punkt  4  niewypełniony lub wpisać „nie dotyczy”
*** Uwaga: Nazwę (firmę) podwykonawcy należy podać wyłącznie wówczas, gdy Wykonawca 
powołuje się na zasoby podwykonawcy, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy tj. w celu 
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.

................................
(miejscowość i data)

.............................................................................
(podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy)



Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE

(art. 22 ust.1 ustawy Pzp)

Nazwa wykonawcy : …………………………………………………………………………..

Adres wykonawcy:…………………………………………………………………………….

NIP…………………………………………….REGON……………………………………..

tel…………………………faks…………………………. e-mail……………………………………

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na następujące zadanie:

„Prace modernizacyjne i remontowe na Oddziale Ginekologii, Położnictwa i
Patologii Ciąży”

Oświadczam, że mogę ubiegać się o zamówienie i spełniam warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy z dnia
29 stycznia  2004 roku Prawo Zamówień Publicznych  (tekst  jedn.  Dz.u.  Z 2013 r  poz.907 z późn.  zm.)
dotyczące:
 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 posiadania wiedzy i doświadczenia;
 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia;
 sytuacji ekonomicznej i finansowej.

………………………………………dnia…………….

                                                                      Podpisano:
                                                                                     ………………………………………………
                                                                                    / upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy
                                                                                                   podpis, pieczątka imienna /



Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE
(art. 24 ust. 1 ustawy Pzp)

Nazwa wykonawcy: ……………………………………………………………………………

Adres wykonawcy: …………………………………………………………………………….

NIP……………………………………………..REGON……………………………………..

tel…………………………………..faks……………………………e-mail………………………………….

Przystępując  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w
trybie  przetargu  nieograniczonego  na następujące zadanie:

       „Prace modernizacyjne i remontowe na Oddziale Ginekologii, Położnictwa 
i Patologii Ciąży”

oświadczam/my,  że:

brak  jest  podstaw  do  wykluczenia  nas  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w  okolicznościach,  o
których  mowa  w  art.  24  ust.  1  ustawy  Prawo Zamówień Publicznych.(tekst jedn. Dz.u. Z 2013 r poz.907
z późn. zm.)

……………………………………………dnia…………………
    
                                                                                  podpisano:

                                                                  ………………………………………………….
                                                                     (upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy
                                                                                       podpis, pieczątka imienna)



Załącznik nr 4 do SIWZ

WZÓR UMOWY

zawarta w Gliwicach dnia …………………….. 2016 roku pomiędzy:

…..............................................., reprezentowaną przez …………………………….. – …………………………,
zwaną dalej Zamawiającym,

a

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

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

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

W  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu
nieograniczonego  w  oparciu  o  art.  39  i  następne  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004 r.  Prawo  zamówień
publicznych  (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) została zawarta umowa następującej treści:

§1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Prace modernizacyjne i
remontowe  na  Oddziale  Ginekologii,  Położnictwa  i  Patologii  Ciąży”  na  warunkach
określonych w niniejszej umowie.

2. W  ramach  umowy  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  przedmiotu  zamówienia
obejmującego zakres robót szczegółowo określony w specyfikacji przetargowej oraz w przedmiarze
robót.
Integralną częścią umowy są następujące dokumenty:
a)  Specyfikacja  Istotnych  Warunków Zamówienia  (SIWZ) wraz  z  udzielonymi  odpowiedziami  na
etapie przetargu,
b) oferta Wykonawcy na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

3. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami          i
danymi, które są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy i uwzględnił je w ryczałtowej cenie
umownej bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów i
nie wnosi w tym zakresie uwag. 

4. 1.Termin wykonania zamówienia – ………...dni; w ramach tego terminu Wykonawca zobowiązany
jest wykonać prace przygotowawcze przed ułożeniem  wykładziny PCV, w tym wykonać wylewkę
pod wykładzinę.
2.Termin wykonania  umowy w części  dot.dostawy ,  montażu i  uruchomienia paneli  nad
łóżkowych oraz ułożenia wykładziny PCV – 8 tygodni od zawarcia umowy.

5. W przypadku  gdyby  w trakcie  realizacji  umowy zaszła  konieczność  podjęcia  przez  Wykonawcę
jakichkolwiek czynności, które to czynności nie zostały wprost wymienione w niniejszej umowie, jak i
dokumentach przetargowych, a wynikających z przepisów prawa lub niezbędnych dla prawidłowej
realizacji umowy, Wykonawca wykona te czynności z najwyższą starannością, w ramach umownego
wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 3 umowy.

§2

Wykonawca oświadcza,  że  posiada  konieczne  doświadczenie  i  profesjonalne  kwalifikacje  niezbędne do
prawidłowego wykonania umowy i zobowiązuje się do:

-  wykonania  przedmiotu  umowy  przy  zachowaniu  należytej  staranności  określonej
w art. 355 § 2 Kodeksu Cywilnego;

-   na  żądanie  Zamawiającego  informowania  w  formie  pisemnej  Zamawiającego  o  przebiegu
wykonywania umowy.

Nadzór  nad  robotami  objętymi  przedmiotem zamówienia  ze  strony  Zamawiającego  sprawował  będzie  :



…................................................., a z ramienia Wykonawcy:..............................................................................

§3

1. Wysokość  wynagrodzenia  przysługującego  Wykonawcy  za  wykonanie  przedmiotu  umowy
ustalona została na podstawie przedstawionej oferty i ma ona charakter ryczałtowy, nie podlega
waloryzacji  oraz uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania
całości przedmiotu umowy, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania, w tym również
koszty usunięcia wad w okresie rękojmi i gwarancji.

2. Całkowite  wynagrodzenie  ryczałtowe  za  przedmiot  umowy  ustala  się  na  kwotę
netto  .................................  słownie:  .........................................  plus  podatek  VAT  ........  %
….............................  tj.  ….…....................  zł  brutto
słownie: ............................................................................................................................................
....

3. Wykonawca w ciągu 3 dni  od daty zakończenia robót ma obowiązek przedłożenia kompletu
dokumentów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z § 9.

4. Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru robót, o którym mowa,
Wykonawca ma prawo wystawić rachunek lub fakturę VAT.

5. Zapłata  wynagrodzenia  nastąpi  w  terminie  do  14  dni  od  daty  dostarczenia  Zamawiającemu
prawidłowo  wystawionego  rachunku  lub  faktury  VAT,  wszystkich  wymaganych  atestów  i
certyfikatów   wraz  z  końcowym  protokołem  odbioru  potwierdzającym  należyte  wykonanie
przedmiotu umowy.

6. Dopuszcza się częściową zapłatę wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w oparciu o
cząstkowe protokoły odbioru z tym, ze łączna wysokość wynagrodzenia nie może przekroczyć
70 % wynagrodzenia całkowitego.

7. W przypadku gdy przedmiot umowy realizowany był  z udziałem podwykonawców,  do faktury
VAT/rachunku Wykonawca dołącza oświadczenia podwykonawców o uregulowaniu wobec nich
należności. Brak wyżej wymienionego protokołu i oświadczenia skutkuje tym, iż wynagrodzenie
Wykonawcy określone niniejszą umową nie jest wymagalne.

8. Rzeczy nabyte, które przez Wykonawcę zostały wbudowane i stały się częściami składowymi
stanowią  własność Zamawiającego.  Wykonawca jest  zobowiązany do dołożenia  szczególnej
staranności  w  celu  zapewnienia  odpowiedniej  ochrony  rzeczy  stanowiących  własność
Zamawiającego.

§4.

Od daty przekazania placu budowy do daty odbioru końcowego Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt
do:

1. odpowiedniej  organizacji  placu  budowy,  zabezpieczenia  magazynowego  i  ochrony  mienia,
odpowiedniego oznakowania terenu budowy, wykonywania zabezpieczeń w rejonie prowadzonych
robót,  wywieszenia tablic informacyjnych i ostrzegawczych,

2. utrzymania  terenu  budowy  w stanie  wolnym  od  przeszkód  komunikacyjnych,  nadzoru  nad  bhp,
ustalania i utrzymywania porządku,

3. ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego,
4. wykonania  przedmiotu  zamówienia  przy  pomocy  osób  posiadających  odpowiednie  kwalifikacje,

przeszkolonych w zakresie bhp i przepisów przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni
sprzęt, narzędzia i odzież,

5. zapewnienia  nadzoru  nad  realizowanym  zadaniem  oraz  nadzoru  nad  personelem  w  zakresie
porządku i dyscypliny pracy,

6. dostarczenia atestów zastosowanych materiałów, 
7. usuwania z terenu budowy i  składania wszelkich urządzeń pomocniczych  i zbędnych materiałów

oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych,
8. uporządkowania terenu budowy po zakończeniu zadania i przekazania go Zamawiającemu 

w terminie odbioru końcowego,
9. umożliwienia wstępu na teren budowy przedstawicielom Zamawiającego oraz udostępnienia danych

i informacji wynikających z ustawy Prawo budowlane,
10. bieżącego  usuwania odpadów.

§5



1. Dokonanie przez Wykonawcę przelewu wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy wymaga
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
2.  Brak zgody, o której mowa w ust. 1 nie stanowi podstawy żadnych roszczeń Wykonawcy                       w
stosunku do Zamawiającego.  

§6
 

1.   Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot  umowy  zgodnie  z umową o roboty budowlane,
SIWZ,  obowiązującymi  normami,  sztuką  budowlaną,  przepisami  BHP  i  ppoż.  i  innymi  przepisami
powszechnie obowiązującymi.
2.    Wykonawca  ponosi   pełną   odpowiedzialność   cywilną   za   szkody  i   straty   oraz  następstwa
nieszczęśliwych   wypadków   i   zdarzeń   losowych dotyczących pracowników   i   osób   trzecich oraz   ich
mienia,   powstałych   w   związku z realizacją umowy. 
3.   Zamawiający    zastrzega    sobie    możliwość    potrącenia    z    wynagrodzenia  Wykonawcy
ewentualnych kwot wynikających z wyrządzonej szkody w mieniu Zamawiającego lub innych osób.
4. Zamawiający 

§7

1. Zamawiający przekaże plac budowy w dniu zawarcia umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego rozpoczęcia robót budowlanych niezwłocznie po

przekazaniu placu budowy.

§8

1. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  umożliwienia  wstępu  na  teren  budowy  pracowników  organów
Państwowego  Nadzoru  Budowlanego  oraz  udostępnienia  im  niezbędnych,  wymaganych
dokumentów.

2. Wykonawca jest zobowiązany w razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robót lub ich części,
naprawić je i doprowadzić do stanu poprzedniego.

§9

Strony ustalają następujące zasady odbioru końcowego przedmiotu umowy:
1.  Na dzień odbioru końcowego Wykonawca przedłoży komplet  dokumentów:  certyfikaty,  atesty  użytych
materiałów .
4. Jeżeli  w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone istotne wady i usterki dające się usunąć, to
Zamawiający może odmówić odbioru wyznaczając termin ich usunięcia.
5.  W  przypadku  stwierdzenia  podczas  odbioru  wystąpienia  wad  nienadających  się  do  usunięcia,
Zamawiający może:

a/  obniżyć  odpowiednio  wynagrodzenie,  jeżeli  wady  te  nie  uniemożliwiają  użytkowania  obiektu.
Wysokość tego obniżenia ustalona zostanie na podstawie opinii biegłego powołanego przez obie strony
na koszt Wykonawcy,
b/  odstąpić  od  umowy albo  żądać wykonania  przedmiotu  odbioru po raz  drugi,  pod warunkiem,  że
zasadność tego stwierdzi biegły powołany przez obie strony, na koszt Wykonawcy. Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 14 dni od ustalenia, że ponowne wykonanie przedmiotu umowy nie jest
zasadne.

6. Wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru, jak i terminy wyznaczone na usunięcie usterek           i
wad, będą zawarte w protokole odbioru, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i
Wykonawcy.
7.  O  fakcie  usunięcia  wad  i  usterek  Wykonawca  zawiadamia  Zamawiającego,  żądając  jednocześnie
wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wady.
8. Zamawiający w trakcie czynności odbioru może przerwać te czynności, jeżeli stwierdzone wady              i
usterki uniemożliwiają użytkowanie obiektu – do czasu ich usunięcia.
9. Końcowym potwierdzeniem wykonania prac jest przyjęty końcowy protokół odbioru robót.

§10*

1.  Następująca  /  e  część/i  (zakres)  zamówienia  zostanie/ą  zlecona/e  podwykonawcy/om:  robota
budowlana  podlegająca  na  …..........................................  /  dostawa  …...........................  usługa
polegająca na  …................................, którą wykona …................................................. ( podać nazwę i
adres podwykonawcy, o ile jest znany);
2.  Na  wskazaną  część  (zakres)  zamówienia,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zawarcia  z



podwykonawcą umowy w formie pisemnej.
3.  Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca,  zamierzający  zawrzeć  umowę  o
podwykonawstwo,  której  przedmiotem   są roboty  budowlane,  zobowiązany  jest  do  przedłożenia
Zamawiającemu projektu  umowy ( a także projektu jej zmiany), przy czym                  podwykonawca lub
dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę wykonawcy          na  zawarcie umowy o
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy; 
4. Umowę  o
podwykonawstwo  na  roboty  budowlane  Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca
przedłoży  Zamawiającemu  do  akceptacji  bez  względu  na  kwotę  wynagrodzenia  Podwykonawcy  /
dalszego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający w terminie 7

dni  (licząc  od  dnia  następnego  od  daty  jej  otrzymania  przez  Zamawiającego)  nie  zgłosi  na  piśmie
zastrzeżeń do tego projektu umowy oznacza to, że akceptuje jej treść i wyraża zgodę na jej zawarcie.
Kopię zawartej umowy o roboty budowlane poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dostarczyć
zamawiającemu w terminie 7 dni od jej zawarcia. 
5.  Zamawiającemu przysługuje  prawo wniesienia sprzeciwu do zawartej  umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem  są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.        Niezgłoszenie w/w
terminie  pisemnego sprzeciwu do przedłożonej  umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację
umowy przez zamawiającego.
6.  Do  zawarcia  przez  podwykonawcę  umowy  z  dalszym  podwykonawcą  wymagana  jest  zgoda
Zamawiającego i Wykonawcy.
7.  Zamawiający  określa  następujące  wymagania  dotyczące  umowy  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego
odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu: 
1) w umowach o podwykonawstwo należy uwzględnić nie dłuższy niż 30 - dniowy termin         płatności
wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom,
2) w umowach o podwykonawstwo należy uwzględnić okres gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez
Wykonawcę nie krótszy  od gwarancji Wykonawcy wobec Zamawiającego           i odpowiedni zakres
odpowiedzialności przyjętej przez Wykonawcę.

     8.  W  przypadku  zgłoszenia  przez Zamawiającego  zastrzeżeń,  Wykonawca  zobowiązany    
     jest do przedstawienia Zamawiającemu projektu  umowy z naniesionymi poprawkami w terminie
      2   dni roboczych od dnia ich przekazania przez Zamawiającego.

9.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia    
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem  kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej  zawarcia,  zastrzeżeniem 
postanowień zawartych w ust. 10. niniejszego paragrafu.
10. Obowiązek,   o  którym mowa   w  ust.  9  nie  dotyczy  umów  o  podwykonawstwo,  których
przedmiotem  są  dostawy  lub  usługi  o  wartości  mniejszej  niż  0,5%  wartości  niniejszej  umowy.
Wyłączenie,  o  którym  mowa   w  zdaniu pierwszym,  nie dotyczy  umów  o  podwykonawstwo         o
wartości większej niż 50.000,00 zł.
11. Zasady określone w ust. 1-10 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
12.  Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialności  za  właściwe  i  terminowe  wykonanie  całego
przedmiotu  umowy,  w  tym  także  odpowiedzialność  za  jakość,  terminowość  oraz  bezpieczeństwo
realizowanych  zobowiązań  wynikających  z  umów  o  podwykonawstwo.  Wykonawca  będzie
odpowiedzialny za działania ,  uchybienia i  zaniedbania podwykonawcy jak za własne działanie  lub
zaniechanie.  W  szczególności  Wykonawca  ponosi  wobec  Zamawiającego  pełną  odpowiedzialność
zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz art. 415, 429, 430 i 474 kodeksu cywilnego.
13. W trakcie realizacji  umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować    z
podwykonawcy bądź wprowadzić podwykonawcę w zakresie nie przewidzianym w ofercie; zmiana ta
wymaga zawarcia aneksu do umowy.
14. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca      jest
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z
zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. 
15.  Wykonawca  uprawniony  jest  do  wystawienia  faktury  Zamawiającemu  po  dokonaniu  płatności
wymagalnego wynagrodzenia   podwykonawcom lub  dalszym podwykonawcom.  Warunkiem zapłaty
wynagrodzenia  należnego  wykonawcy  za  odebrane  roboty  jest  przedstawienie  dowodów  zapłaty
wymagalnego   wynagrodzenia   podwykonawcom  i  dalszym  podwykonawcom,  biorących  udział  w
realizacji odebranych zakresów prac. 
16. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których   mowa w
ust.15, wstrzymuje się wypłatę należnego  wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części
równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.



17.  Zamawiający  dokona  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.  Obowiązkiem  podwykonawcy,  dalszego  podwykonawcy  jest
udokumentowanie  zasadności  takiego  żądania  fakturą  zaakceptowaną  przez       Wykonawcę
i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót objętych fakturą.
12. 18. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 17 dotyczy 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.
19.  Bezpośrednia  zapłata  obejmuje  wyłącznie  należne  wynagrodzenie,  bez  odsetek,  należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
20.  Ustala  się  kary  umowne  należne  od  Wykonawcy  na  rzecz  Zamawiającego  w  następujących
wypadkach i wysokościach:
a) brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom         w
wysokości 500,00 zł
b) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokości 100,00 zł
c) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,lub projektu          jej zmiany
w wysokości 100,00 zł
d) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii  umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokości 100,00 zł
e) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 500,00 zł.
21.  Umowy  o  podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo oraz ich zmiany stanowić będą część
składową niniejszej umowy. 
13. 22. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie, a dotyczących bezpośredniej zapłaty
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy stosuje się
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.  ( tekst jedn. dz. u. Poz. 907, z
poźn. zm)

§11

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady w rozumieniu kodeksu cywilnego na prace objęte
niniejszą umową. Okres rękojmi jest tożsamy z okresem gwarancji,  tj.  3 lat i liczy się od dnia dokonania
odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
2.  W okresie  rękojmi  Wykonawca zobowiązuje  się  do  bezpłatnego usunięcia  wad  i  usterek  przedmiotu
umowy w terminie maksymalnym 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego powiadomienia                    o
wadzie i usterce, chyba że Strony uzgodnią pisemnie inny termin. 
3.  Jeżeli  Wykonawca  w  wyznaczonym  przez  Zamawiającego  odpowiednim  terminie  nie  przystąpi  do
usuwania  wad lub  usterek  zgodnie  z  ust.  2  albo  w  odpowiednim terminie  wad lub  usterek  nie  usunie,
Zamawiający  po uprzednim zawiadomieniu  Wykonawcy powierzy  ich  usunięcie  osobie  trzeciej  na  koszt
Wykonawcy, pokrywając go z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w §13.
Jeżeli koszt usunięcia wady lub usterki przekracza wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy kwoty poniesionych kosztów                 w takim zakresie, w
jakim nie może ona zostać pokryta z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
4. Niezależnie od uprawnień wymienionych w niniejszym paragrafie, Zamawiającemu przysługuje prawo do
żądania  naprawienia  poniesionej  szkody.  W  szczególności  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zwrotu
Zamawiającemu wszelkich kwot, które zostały zapłacone przez Zamawiającego                             w
nieuzasadnionej wysokości na skutek działań lub zaniechań Wykonawcy. Jeżeli  szkoda poniesiona przez
Zamawiającego  przekracza  wartość  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  oraz  kar  umownych,
Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy naprawienia szkody w takim zakresie,               w jakim nie
może ona zostać pokryta z zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz naliczonych kar umownych.

§12

1. Wykonawca  udziela  Zamawiającemu  gwarancji  na  przedmiot umowy.
2. Termin gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosi 3 lata, a na dostarczone panele nad łóżkowe -2

lata,  od daty odbioru końcowego.              W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się usuwać
nieodpłatnie wady przedmiotu umowy ujawnione po odbiorze końcowym.

3. Zgłoszenia wad, usterek lub awarii należy dokonać pisemnie (w tym faksem, drogą elektroniczną) lub w
nagłych przypadkach telefonicznie.



4.  Termin  usunięcia  wad wyznacza  Zamawiający  w porozumieniu  z  Wykonawcą,  a  w  przypadku  braku
takiego porozumienia, termin jednostronnie wyznaczy Zamawiający. 

5.  Powierzenie  usunięcia  wad  innemu podmiotowi  (tj.  zastępcze  wykonanie),  nastąpi  na  koszt  i ryzyko
Wykonawcy bez utraty uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji jakości. 

6. Udzielona gwarancja nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody
w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

§13
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony będą stosować kary umowne  w przypadku:
1) przekroczenia ustalonych terminów wykonania robót Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę
umowną w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia,
2)  za  opóźnienie  w  usunięciu  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  lub  w  okresie  gwarancji  i  rękojmi
Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości  0,5 % wynagrodzenia  brutto  za
przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
3) odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może
nałożyć  na  Wykonawcę  obowiązek  zapłaty  kary  umownej  w  wysokości  10%  wynagrodzenia  brutto  za
przedmiot umowy, bez względu na stan zaawansowania wykonania umowy,
4) odstąpienia Wykonawcy od umowy z powodów leżących po jego stronie, Zamawiający może nałożyć na
Wykonawcę obowiązek zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, 
5)  braku  zapłaty  lub  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcom  lub  dalszym
podwykonawcom  –  w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy za każdy ww. przypadek,
6) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane lub projektu  jej  zmiany –  w wysokości  5  % wynagrodzenia  brutto  za przedmiot  umowy za
każdorazowy przypadek,
7) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w terminie określonym w § 10 ust. 7 – w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy za
każdorazowy przypadek,
8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 % wynagrodzenia
brutto za przedmiot umowy za każdorazowy przypadek,
9) przerwy w wykonywaniu  robót bez pisemnej zgody Zamawiającego – za każdy 1 dzień przerwy – 200 zł,
2. Kary umowne, o wartościach określonych w ust. 1, mogą być potrącane przez Zamawiającego 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia dodatkowego odszkodowania na zasadach ogólnych,
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§15

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której będzie dokonany wybór Wykonawcy.
2. Dopuszcza się wszelkie zmiany umowy:
1) wywołane przyczynami zewnętrznymi, które w sposób obiektywny uzasadniają potrzebę tej zmiany np.
zmiany  terminu,  niepowodujące  zachwiania  równowagi  ekonomicznej  pomiędzy  Wykonawcą  a
Zamawiającym; przedłużenie terminu nastąpi o czas trwania przyczyn zewnętrznych,
2)  w zakresie  zmniejszenia  wynagrodzenia  Wykonawcy,  w przypadku  zmniejszenia  zakresu  przedmiotu
umowy  o  nie  więcej  niż  2  sztuki  paneli  nad  łóżkowych;  zmniejszenie  wynagrodzenia  nastąpi  o  kwoty
wskazane w ofercie Wykonawcy,
3) w zakresie zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Wykonawca  jest  obowiązany  wykazać  Zamawiającemu,  iż  proponowany  inny  podwykonawca  lub
wykonawca  samodzielnie  spełnia  je  w  stopniu  nie  mniejszym  niż  wymagany  w  trakcie  postępowania
o udzielenie zamówienia). 
3. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem
nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.
4.  Strona  występująca  o  zmianę  postanowień  zawartej  umowy  zobowiązana  jest  do  uzasadnienia
i udokumentowania  zaistnienia  okoliczności  o  których  mowa  w  ust.  2  niniejszego  paragrafu.  Wniosek
o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

§16

1.  W  razie  zaistnienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy  nie  leży



w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z
tytułu wykonania części umowy. Wynagrodzenie to zostanie ustalone w oparciu                        o kosztorys
ofertowy przedłożony przez  Wykonawcę  na  etapie  przed  podpisaniem umowy,  który  stanowi  integralną
część umowy.
3. Zamawiający może również odstąpić od umowy w przypadku gdy:
1) Wykonawca nie wyraża zgody na zawarcie aneksu do umowy wskazującego część zamówienia, której
realizacja  zostanie  powierzona podwykonawcy lub  nie  zawarł  umowy z  ujawnionym podwykonawcą  wg
wzoru  zaakceptowanego  przez  Zamawiającego,  w  sytuacji,  gdy  Zamawiający  poweźmie  informację  o
realizacji robót przez nieujawnionego podwykonawcę,
2) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w terminie 3 dni od dnia przekazania placu
budowy lub nie stawił się w celu przekazania placu budowy,
3) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwała dłużej niż 7 dni,
4) Wykonawca nienależycie realizuje roboty, w szczególności w sposób niezgodny z umową, dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, wskazaniami Zamawiającego.
4. Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy,  z  przyczyn  wskazanych  w  ust.  3,  w  terminie  14  dni  od
dowiedzenia się o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.

§17

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny,
ustawy Prawo zamówień publicznych,  Prawo budowlane, a także przepisy innych obowiązujących aktów
prawnych.

§18
Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zama-
wiającego. 

§19

Wykonawca zapewnia, że od dnia podpisania umowy i przez cały okres jej obowiązywania będzie posiadał
ważną i opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej przedmiotowej budowy na kwotę
nie niższą niż 50.000 zł. Kopię polisy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w dniu podpisania umowy
wraz  z potwierdzeniem zapłaty wymaganych składek.

§20

Postanowienia niniejszej umowy obowiązują od dnia podpisania umowy.  

§21

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA:    ZAMAWIAJĄCY: 

* treść § 10 zostanie usunięta z treści umowy w przypadku gdy Wykonawca nie zamieści w ofercie informacji
o zamiarze powierzenia części robót innemu podmiotowi.



Załącznik  nr  6

OŚWIADCZENIE

Składając  ofertę  w  przetargu  nieograniczonym  na następujące zadanie:

„Prace modernizacyjne i remontowe na Oddziale Ginekologii,
Położnictwa i Patologii Ciąży”

oświadczam/y,  że  należę/należymy  do  grupy  kapitałowej  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  16.02.2007r.  o
ochronie  konkurencji  i  konsumentów  (Dz.  U.  nr  50,  poz.  331  ze  zm.)  i  przedkładam/y  poniższą  listę
podmiotów  należących  do  tej  samej  grupy  kapitałowej*:

…………………………………………………………………………………………………

…...................................................................................................................................

…...................................................................................................................................

…...................................................................................................................................

lub

oświadczam/y,  że  nie  należę/ nie należymy  do  grupy  kapitałowej  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia
16.02.2007r.  o  ochronie  konkurencji  i  konsumentów  (Dz.  U.  nr  50,  poz.  331  ze  zm.)*.

*niepotrzebne  skreślić

.....................................................
miejscowość, data

           .......................................................
                                                                      (podpisy i pieczątka imienna – upełnomocnieni
                                                                                 przedstawiciele wykonawcy)



Załącznik  nr  7

WYKAZ  ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANYCH
W SPOSÓB NALEŻYTY -      

w zakresie niezbędnym w celu oceny spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia.

Nazwa oferenta ……………………………………………………………………………………..
Adres oferenta ……………………………………………………………………………………….

Nr telefonu …………………………………… Nr faxu ……………………………………...........

Lp. Rodzaj robót budowlanych
( opis robót )

Data rozpoczęcia
i zakończenia

Miejsce wykonania Wartość wykonanych 
robót 

Do powyższego wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane 
w sposób należyty  oraz wskazujące , że zostały wykonane zgodnie z zasadami

sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Dowodami są dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót ze wskazaniem, że zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone lub:
a) poświadczenie,  
b) inne dokumenty – jeżeli  z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a).

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz, którego roboty budowlane wskazane w wykazie,
zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.



………………………………………dnia……………………….

podpisano:
………………………………………………

   / upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy
      podpis, pieczątka imienna /



                                                                                                                    Załącznik nr 8

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

1.  WYMAGANIA OGÓLNE

1.1. Nazwa zamówienia

„Prace modernizacyjne i remontowe na Oddziale Ginekologii, Położnictwa i
Patologii Ciąży”

Zamawiającym jest Szpital Wielospecjalistyczny sp. z o.o., 44-100 Gliwice ul. Kościuszki 1

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  ogólne  wykonania  i
odbioru robót, wspólne dla wszystkich rodzajów robót objętych przedmiotem zamówienia
publicznego.

1.3.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja  Techniczna Wykonania  i  Odbioru  Robót,  stanowi  obowiązujący dokument
przetargowy  i  kontraktowy  wchodzący  w  skład  Specyfikacji  Istotnych  Warunków
Zamówienia jako załącznik zawierający zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania
robót budowlanych i instalacyjnych ( objętych przedmiotem zamówienia), obejmujący w
szczególności wymagania materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny
prawidłowości wykonania poszczególnych robót 

1.4. Zakres Robót objętych S T       

1.4.1. Zakres robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót.
Roboty budowlane w szczególności obejmują:

45000000-7 Roboty budowlane
45110000-1 Roboty przygotowawcze
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45421152-4 Wykonanie ścianek działowych
45262321-7 Wyrównywanie podłóg
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych i obudów z płyt g-k
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45431000-7 Kładzenie płytek
45431200-9 Kładzenie glazury
45442100-8 Roboty malarskie



Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

1.5. Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych

- Wykonanie zabezpieczeń z folii
- Wywóz gruzu 

1.6. Informacje o terenie budowy

Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, ciepłownicza, zimnej wody i
kanalizacyjna.
Inwestycja znajduje się wewnątrz budynku użyteczności publicznej.

1.7. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  prac  i  ich  zgodność  z  dokumentacją
kontraktową  i  techniczną,  specyfikacjami  technicznymi  i  instrukcjami  zarządzającego
realizacją umowy.

1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  i  administracyjnymi,
Dziennik Budowy oraz  ST. 

1.7.2. Zgodność Robót z ST.

Specyfikacje  Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią
część umowy (kontraktu),  a  wymagania  wyszczególnione choćby w jednym z  nich  są
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca  nie  może wykorzystywać  błędów lub  opuszczeń w dokumentacji,  a  o  ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z
ST.

Dane określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  Cechy materiałów i  elementów
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni  zgodne z ST i wpłynie to na
niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  będą  niezwłocznie
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.7.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 



powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robót 
budowlanych.

1.7.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do 
przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 
terenem. Będzie unikał szkodliwych działań szczególnie w zakresie zanieczyszczeń 
powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i 
otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót.

1.7.5. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie

Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów BHP, a w szczególności 
zobowiązany jest wykluczyć pracę pracowników w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni odzież ochronną dla pracowników 
zatrudnionych na placu budowy.
Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, 
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

1.7.6. Organizacja planu budowy

Wykonawca będzie zobowiązany do:
- Utrzymania porządku na placu budowy;
- Składowania materiałów i elementów budowlanych;
- Utrzymania w czystości placu budowy.

1.8. Określenia podstawowe

Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami , stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku robót.

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.

Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających 
zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń 
technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór 
części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed 
zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór 
końcowy”.

Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności zwanym też 
„odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od wykonawcy 
gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich 
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora. Odbioru dokonuje się po 
zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z 



uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie
terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych.

Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 
budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową.

2. MATERIAŁY

2.1. Warunki ogólne

Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  mogą  być  stosowane  wyłączenie  wyroby
budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych,  określonych  w
art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a także w szpitalnictwie.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny,  aby  wszystkie  materiały,  elementy  budowlane  i
urządzenia  wbudowane,  montowane  lub  instalowane  odpowiadały  wymaganiom
określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania
lub wydobywania materiałów i  odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań
laboratoryjnych  oraz  próbki  do  zatwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru.  Wykonawca
zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ciągłych  badań  określonych  w  ST  w  celu
udokumentowania że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania
ST w czasie postępu robót.
Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone
Polskimi  Normami,  aprobatami  technicznymi,  o  których  mowa  w  Szczegółowych
Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę
wywiezione z terenu budowy.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

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

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli  Dokumentacja  Kosztorysowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego



zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi  o
swoim zamiarze co najmniej 3 dni przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego .

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizację umowy mogą być 
niedopuszczone do realizacji robót.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną na stan i jakość transportowanych materiałów.

4. TRANSPORT

Wykonawca  transportować  będzie  materiały  na  teren  IIIp.  wydzielonym  korytarzem
bocznym (klatkach schodowa), bez użycia windy.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy
oraz na korytarzach szpitala.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją kosztorysową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru.
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji kosztorysowej i w ST, a także w normach i wytycznych.
Polecenia  dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót.
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
                                         
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  Zamawiającemu do
aprobaty  zamierzony  sposób  wykonywania  Robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i
organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Kosztorysową, ST
oraz poleceniami i ustaleniami.



Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a)   część ogólną opisującą:

- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
- BHP

6.2.  Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli  Robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem i  wykonaniem,  aby
osiągnąć założoną jakość Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca
zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów
oraz Robót. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. .
Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać badania tych materiałów,
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez
Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych   badań  pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiający.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie  badania i  pomiary będą przeprowadzone zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można
stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera .

6.5. Raporty z badań

Wykonawca  będzie  przekazywać   kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak  najszybciej,
jednak nie później niż w terminie określonym przez Zamawiającego.

6.6.   Certyfikaty i deklaracje

Zamawiający dopuści 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 lub 
- aprobatą  techniczną,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną                 w pkt. 1. i
które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, 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 Zamawiajacemu.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dn.11.08.2004r.  w sprawie  sposobów deklarowania zgodności  wyrobów
budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem budowlanym  (Dz.U.  nr  198  poz.
2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz.
881)

6.7.  Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Wszelkie  dokumenty  muszą  zostać  sporządzone  zgodnie  z  wymogami  ustawy  z
dn.07.07.1994r.  Prawo  Budowlane  (tekst  jednolity  Dz.U.nr  207  z  2003r.  poz.  2016  z
późniejszymi  zmianami)  oraz  rozporządzeniami  wykonawczymi  w  szczególności  z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953).

Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
końca  okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika  Budowy
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu
Robót,  stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i  gospodarczej  strony
budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem
osoby,  która  dokonała  zapisu,  z  podaniem  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska
służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego.

 Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

przebieg  Robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i
przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inżyniera,

- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia  i  daty  odbiorów  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,
częściowych i ostatecznych odbiorów Robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki



przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

- wyniki  prób  poszczególnych  elementów  budowli  z  podaniem,  kto  je
przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą
przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń
Wykonawcy Robót.

   Pozostałe dokumenty budowy

Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  pkt  (1)-(3),
następujące dokumenty:

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
- protokoły przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoły odbioru Robót,
- protokoły narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  Terenie  Budowy  w  miejscu
odpowiednio  zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie
dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne   i  przedstawione  do  wglądu  na  życzenie
Zamawiającego.
7. ODBIÓR ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom
odbioru:

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi wstępnemu
d) odbiorowi końcowemu.

Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z:
 dokumentacją kosztorysową 
 kosztorysem ofertowym
 ustaleniami z inwestorem
 wiedzą i sztuką budowlaną
 Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót
 wszystkimi  innymi  obowiązującymi  przepisami  prawa  polskiego  dotyczącymi

danego zakresu robót.

8.1. 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  może być  dokonany  w  czasie
umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez hamowania  ogólnego
postępu Robót.
Odbioru Robót  dokonuje Zamawiający;  brak żądania  uczestniczenia Zamawiającego w
odbiorze, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za umowę.
Gotowość  danej  części  Robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie.

 
8.2.  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.

8.3. Odbiór wstępny Robót.

Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  Robót  w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy.
Odbioru  ostatecznego  Robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w
obecności  Wykonawcy. 
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, ew.wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania
Robót z Dokumentacją Kosztorysową i ST .
W toku odbioru ostatecznego 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  lub  Robotach  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i
ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  Robót  w
poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  Dokumentacją
Kosztorysową  i  ST z  uwzględnieniem tolerancji  i  nie  ma większego  wpływu  na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając
pomniejszoną  wartość  wykonywanych  Robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w
Dokumentach Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  Robót  jest  protokół
odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące
dokumenty:

1. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.

2. Dziennik Budowy 



3. Wyniki ew.pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
zgodnie z ST i  ew. PZJ.

4. Deklaracje zgodności lub certyfikat
5. Rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na

przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) 

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja                               w porozumieniu z
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  Roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5.  Odbiór końcowy.

Odbiór  końcowy  polega  na  ocenie  wykonanych  Robót  związanych  z  usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie  „Odbiór wstępny Robót”.

PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Obowiązujące w Polsce normy i normatywy,
2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze 
zm.),
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków, 
jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych
5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych ARKADY-
1987r.;
7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami ( Dz. 
U. z 2000 Nr 71
poz. 838 z późniejszymi zmianami).
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).



TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE

MATERIAŁY

Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w ST.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z 
rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych 
oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

 Piasek (PN-EN 13139:2003)

 Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w
szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

 Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich – średnioziarnisty.

 Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne



- Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiadać wymogom normy PN-B-14503.
- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie
wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
- Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z
dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie
będzie niższa niż +5°C.
- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w 
zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Gładź szpachlowa

Gładź szpachlowa przeznaczona do wykonywania gładzi gipsowych i napraw powierzchni 
ścian i sufitów. Wykonywanie gładzi gipsowych, może odbywać się na podłożach 
mineralnych, takich jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, ściany betonowe, 
podłoża gipsowe. Należy zwrócić uwagę na działanie korozyjne gipsu i wilgoci na stal. 
Szpachli nie należy stosować na elementy ze stali, a pozostające w kontakcie z gipsem, 
należy zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym.

 Tynki gipsowe

Suche mieszanki gipsowe, składające się ze specjalnie dobranych spoiw, wypełniaczy i 
domieszek modyfikujących własności robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki 
te są gotowe do użycia natychmiast po zarobieniu wodą zarobkową. Modyfikowane 
spoiwa gipsowe ze względu na przeznaczenie można podzielić na:
- gipsy tynkarskie,
- gipsy szpachlowe,
- tynki cienkowarstwowe,
- gładzie.
Gipsy tynkarskie są to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypełniaczy 
mineralnych oraz chemicznych środków modyfikujących, nadających uzyskanej zaprawie 
plastyczność, łatwość obróbki i podnoszących przyczepność do podłoża. Poszczególne 
typy gipsów tynkarskich charakteryzuje różne zużycie na każdy mm grubości wyprawy: 
lekki - 0,8 kg/m2, standard - 1,2 kg/m2 oraz obróbka i zastosowanie.
Obecnie stosowane są następujące typy gipsów tynkarskich:
- gips tynkarski maszynowy GTM przeznaczony do wykonywania
wewnętrznych wypraw tynkarskich sposobem zmechanizowanym,
- gips tynkarski maszynowy GTM lekki,
- gips tynkarski ręczny GTR przeznaczony do ręcznego tynkowania,
- gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubości 3-
6 mm.
Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich są przeznaczone do stosowania na 
wszystkie podłoża mineralne (beton, cegła ceramiczna, cegła silikatowa, beton 
komórkowy).
Tynków gipsowych nie powinno się wykonywać jedynie na podłożach drewnianych,
metalowych oraz z tworzyw sztucznych. Gipsy szpachlowe są mieszankami na bazie 
gipsu półwodnego z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz chemicznych środków



modyfikujących. Zawierają komponenty, dzięki którym uzyskane zaprawy są plastyczne i 
łatwe w obróbce. Gipsy szpachlowe typu G służą do wyrównywania i szpachlowania 
podłoży gipsowych, np. płyt gipsowych, tynków gipsowych. Gipsy szpachlowe F 
przeznaczone są do spoinowania połączeń płyt g-k wraz z siatką zbrojącą oraz 
wypełnienia niewielkich uszkodzeń powierzchni ścian i sufitów z płyt g-k wewnątrz 
pomieszczeń. Gipsy szpachlowe B stosowane są do wyrównywania podłoży wykonanych 
z betonu, tynków cementowych i cementowo-wapiennych oraz wykonywania gładzi na 
tych podłożach. Mogą być nakładane na gładkie podłoża budowlane lub na odnawialne 
stare podłoża tynkarskie. Tynki cienkowarstwowe i gładzie są to gotowe mieszanki 
produkowane na bazie spoiwa gipsowego lub mączki anhydrytowej z dodatkiem 
wypełniaczy mineralnych oraz składników poprawiających plastyczność i reologię. Gładzie
gipsowe i tynki cienkowarstwowe służą do
wykonywania pocienionych wypraw na równych podłożach betonowych oraz na tynkach 
cementowych i cementowo-wapiennych wewnątrz pomieszczeń.

 Płyty i płytki ceramiczne

Płytki powinny odpowiadać następującym normom wskazanym w przedmiarze
Listwa wykańczająca

Dobrana kolorystycznie, rozmiarowo do glazury

 Klej do płytek

Kleje do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 
lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spełniać 
wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

 Zaprawa fugowa

Stosować zaprawę fugową wodoodporną.

 Silikon do fug

Stosować silikon o dobrej przyczepności do podłoży na które będzie nanoszony, z 
dodatkiem środka grzybobójczego, w kolorze fugi.

 Materiały pomocnicze

Materiały pomocnicze do wykonywania okładzin to:
- listwy dylatacyjne i wykończeniowe,
- środki ochrony płytek i spoin,
- środki do usuwania zanieczyszczeń,
- środki do konserwacji okładzin.

Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne warunki wykonania robót podano w OST. Temperatura w pomieszczeniach, w 
których wykonuje się tynki i okładziny z płytek ceramicznych nie powinna być niższa niż 
5°C.
Do wykonywania tynków i okładzin wewnętrznych można przystąpić dopiero po:
- wykonaniu ścianek działowych,
- obsadzeniu stolarki, przy czym powinna być ona należycie zabezpieczona, założeniu 



instalacji i orurowań,
- zamurowaniu bruzd do przewodów instalacyjnych.
 Ogólne zasady wykonywania tynków

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne. 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.
 
 Przygotowanie podłoży

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez
zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

Tynki w technologii tradycyjnej

Tynki cementowo-wapienne przewidziano na ścianach murowanych. Tynki wykonywać po 
wykonaniu instalacji. 
Przy wykonywaniu tynków wymagane jest stosowanie podtynkowych,
nierdzewnych listew narożnikowych. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z 
obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut 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.
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie.

. Wykonanie tynków dwuwarstwowych kat III
Tynk dwuwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy
wykonać z zaprawy cementowej w stosunku 1:1 o konsystencji odpowiadającej 10-12
cm zagłębienia stożka pomiarowego. Grubość obrzutki powinna wynosić 3-4 mm.
Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
Konsystencja zaprawy powinna odpowiadać 7-10 cm. zanurzenia stożka
pomiarowego. Grubość narzutu powinna wynosić 8-15 mm. Narzut powinien być
zatarty na gładko. Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne w tynkach
narażonych na zawilgocenie w stosunku 1:0,3:4, w pozostałych 1:2:10. Dopuszczalne 
odchyłki – od płaszczyzny 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej dł. Łaty kontrolnej 2 
m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:-
- pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm.
- poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej
powierzchni między przegrodami pionowymi.
Boniowanie – Wykonać jako szczeliny w tynku szerokości 4 cm, na głębokość narzutu – 
ok. 1,5 cm. Narożniki powstałe w w wyniku uformowania boni należy zabezpieczyć 
profilem narożnikowym – jedno ramię należy dociąć tak aby dostosować jego szerokość 
do głębokości boni. Spód boni stanowić będzie obrzutka zatarta na gładko.

 Wykonywanie tynków gipsowych



Przyczepność tynku gipsowego zależy głównie od rodzaju podłoża. Do właściwości 
podłoża należy zawsze dostosować rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technikę wykonawczą. 
Należy zawsze przed rozpoczęciem prac tynkarskich sprawdzić, czy nie występuje jeden z
czynników, które mogą powodować odpadanie tynków gipsowych:
- niewłaściwie przygotowane podłoże betonowe, zapylone lub zabrudzone
smarami technologicznymi,
- zamarznięte podłoże, bardzo 
- tynkowanie mokrego betonu,
- brak lub niewłaściwy środek gruntujący.
Suche podłoże betonowe pod tynki gipsowe powinno być zagruntowane środkami 
gruntującymi redukującymi chłonność podłoża i zwiększającymi przyczepność. Do podłoży
betonowych i żelbetowych przeznaczone są środki gruntujące głównie w postaci dyspersji 
polimerowych, wypełnione grubym wypełniaczem mineralnym. Tworzą one warstwę 
kontaktową w postaci tzw. Mostka adhezyjnego, pozwalającego na oddzielenie podłoża 
betonowego od tynku gipsowego w celu zapobiegania niekorzystnym reakcjom na ich 
styku. Cechą zasadniczą środków gruntujących zastosowanych do mostkowania musi być 
dobra przyczepność oraz odporność
na środowisko alkaiczne. W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości podłoża i 
występowania rys, należy dodatkowo zastosować zbrojenie tynku siatką tynkarską. W 
przypadku podłoża w postaci ścian murowanych z cegieł lub tzw. murów mieszanych 
należy zadbać, aby także spoiny miały podobną chłonność. Ubytki muszą być wypełnione 
zaprawą oraz pokryte środkiem gruntującym. Płyty drewnopochodne oraz bloczki 
styropianowe przed tynkowaniem należy zagruntować środkiem z dodatkiem wypełniacza 
mineralnego. Grubość tynku na tych podłożach powinna wynosić min. 15 mm, przy czym 
w jednej trzeciej grubości warstwy musi być ułożone zbrojenie z siatki z tworzywa. Mostki 
adhezyjne do robót tynkowych z użyciem fabrycznie przygotowanych mieszanek 
określane są w instrukcjach
producentów. Należy nanosić je za pomocą wałka lub inną techniką malarską. Aby 
utrzymać jednorodność zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, należy ją odpowiednio
często mieszać w pojemniku
Przed rozpoczęciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschnąć. Niedozwolone 
jest nanoszenie mostków adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotności 
przekraczającej 4%. Zaprawy muszą być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta
przez wsypanie odmierzonej ilości mieszanki do określonej ilości wody. W przypadku 
postępowania odwrotnego powstaną grudy, a zaprawa będzie trudna do właściwego 
zamieszania. W celu dokładnego wymieszania należy stosować mieszadła mechaniczne, 
np. nakładki na wiertarki Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencję masła i nie 
zawiera żadnych grudek. Ponieważ tynki na bazie gipsu mają szybki czas wiązania, 
należy przygotować taką ilość zaprawy, która zostanie wykorzystana w ciągu 45 minut. Po 
upływie tego czasu masa tynkarska traci swoje plastyczne właściwości. Bardzo istotne 
jest, aby każdy kolejny zarób gipsowy wykonany był w czystym naczyniu, ponieważ 
związane pozostałości mogą znacznie przyspieszyć czas wiązania i utrudnić pracę. Prace 
tynkarskie można rozpocząć w pomieszczeniach, w których zakończono wszelkie prace 
instalacyjne,
zabezpieczono nieosłonięte powierzchnie metalowe przed korozyjnym działaniem gipsu, 
zbadano i przygotowano podłoże, zasłonięto folią okna, ościeżnice i grzejniki.
Jednowarstwowe tynki gipsowe gładkie (wewnętrzne) nanosi się maszynowo na
odpowiednio przygotowane podłoże tynkarskie w taki sposób, aby w efekcie otrzymać 
jednolitą, gładką powierzchnię. Nałożony, ściągnięty, lekko stwardniały tynk powinien być 
skrapiany równomiernie wodą, a następnie „szlamowany" przy użyciu pacy z gąbką. 
Wchodzące w skład tynku drobne cząsteczki oraz spoiwo są w trakcie tej czynności 
„wyciągane" i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko równomiernie rozprowadzone. 



Ponieważ mleczko nie pokrywa zagłębień i nierówności, istotne jest zatem, aby tynkarz 
bardzo starannie wygładził i wyrównał powierzchnię tynku, co ma zasadniczy wpływ na 
jakość gotowej powierzchni. Po krótkim okresie twardnienia powierzchnię należy 
wygładzać przy użyciu odpowiednich narzędzi (kielni, pacy nierdzewnej), dzięki czemu 
zewnętrzna
powierzchnia tynku ulega zagęszczeniu i uzyskuje się zamkniętą, chociaż nie pozbawioną 
porów powierzchnię. Zbyt wczesne wygładzenie może spowodować tworzenie się 
pęcherzyków powietrza. Tynki jednowarstwowe na gładkich powierzchniach betonowych 
mają dodatkową tendencję do powstawania pęcherzyków powietrza i ich eliminacja 
wymaga zwiększonego nakładu pracy. W tym celu można na powierzchni betonowej 
nałożyć dodatkową warstwę szpachli lub wykonać podkład gruntujący. Najpóźniej jeden 
dzień po wykonaniu tynku można „ściąć" pęcherzyki powietrza pacą, a powstałe niewielkie
zagłębienia wypełnić zaprawą tynkarską i wygładzić. Przygotowaną masę szpachlową 
nakłada się na ścianę równą warstwą o grubości 1-5 mm za pomocą szpachelki z 
tworzywa
sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskając materiał do podłoża. Masę 
naniesioną na ścianę wyrównuje się pacą, a po stwardnieniu ewentualne nierówności 
można usunąć, szlifując powierzchnię odpowiednią siatką lub papierem ściernym. 
Następnie powierzchnię należy ponownie zaszpachlować jak najcieńszą warstwą i 
delikatnie przeszlifować. W przypadku, gdy należy wygładzić powierzchnię w ciągu 
jednego dnia i uniknąć jednego szlifowania, efekt ten można uzyskać, stosując technologię
„mokre na mokre". Drugą warstwę gładzi nanosi się wówczas już po 20 minutach od 
nałożenia pierwszej warstwy. Po wykonaniu tynków wewnętrznych należy zapewnić dobrą 
wentylację pomieszczeń. Do utwardzenia niezbędna jest dostateczna wymiana powietrza 
oraz niezbyt szybkie odparowanie wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbędne w tym celu 
czynności należy określić na miejscu albo uzgodnić oddzielnie. Niedopuszczalne jest 
bezpośrednie nagrzewanie tynku, co
oznacza, że strumień gorącego powietrza nie może być skierowany bezpośrednio na
powierzchnię tynku. Zastosowanie odwilżaczy powietrza powoduje zbyt szybkie
„wyciągnięcie" wody wiążącej z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia.

5.6. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych.

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być:
- ściany betonowe
- otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych
- płyty gipsowo kartonowe.
Przed przystąpieniem do robot okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość
przygotowania podłoża. Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione 
resztek środków antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków.
Połączenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W
przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać 
zaprawę cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku ścian z 
elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy,
wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej M4-M7. W przypadku 
podłoży nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z 
instrukcja producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno 
spełniać następujące wymagania:
- powierzchnia czysta, niezapylona, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze
starych powłok malarskich,
- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii
prostej, mierzone łata kontrolna o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy



liczbie odchyłek nie większej niż 3mm na długości łaty, odchylenie powierzchni od
kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości kondygn.,
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe ni8 2 mm na 1m.
- Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na
kompozycjach klejących na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi,
tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki
niższej niż M4.
Wykonanie okładzin:
- Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować
wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według,
wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek.
- Podłoże płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość
spoin.
- Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny 
mieć jednakową szerokość, większą niż połowa płytki. 
- Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prosta, gładka łatę
drewniana lub aluminiowa. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy.
- Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. Następnie
przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejąca. Wybór
kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie.
- Kompozycje klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie
przeczesuje” się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod katem około 50°.
Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą
powierzchnie podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek.
- Prawidłowo dobrana wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że
kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.
Powierzchnia z nałożona warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub 
pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość
warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju
i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm.
- Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika to z
rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być
docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim
dla niej miejscu. Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i
„mikroruchami” ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej
wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu
płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać
młotkiem gumowym.
- Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po uło8eniu wykładziny
podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednia wysokość.
- Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek.
- Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można
też usunąć wkładki dystansowe.
- W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne
elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. Drobne płytki
(tzw. mozaikowe) są powierzchnia licowa naklejane na papier przez co możliwe jest
klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska
się do ściany deszczułka do uzyskania wymaganej powierzchni lica.
- W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. slupów) należy używać
odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier
usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą.



- Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia
płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji
stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed
spoinowaniem należy zwilżyć je wodą- mokrym pędzlem.
- Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę
fugową) po powierzchni okładziny pocą gumowa. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć
w przestrzenie miedzy płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek.
- Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotna gąbka. Świeżą zaprawę
można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt
spoiny.
- Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką
gąbką.
- Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza 
należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotna 
gąbka.
- Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie
brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i
innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia
odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone
specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien być
uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawiane im
wymagania. Impregnowane mogą być także płytki.
Ponadto :
- Płytki należy kleić na czyste i wysezonowane podłoże zachowując wymagany przez
producenta reżim technologiczny. Płytki układać na zaprawie klejowej nanoszonej
ząbkowaną szpachlą. Fugowanie przeprowadzać po związaniu kleju. Uszczelnienia
naroży wykonać silikonem o barwie stosowanej fugi. 
- Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub 
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych
okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża.
- Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane
mury z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.
- Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co 
najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny

5.7. Wykonywanie gładzi szpachlowej

Szpachlowanie ścian ma na celu poprawienie ich właściwości estetycznych oraz
technicznych. Do wykonania tych czynności używa się szpachli gipsowych lub akrylowych.
Przed przystąpieniem do szpachlowania należy odpowiednio przygotować podłoże. Od 
prawidłowego przygotowania zależy efekt końcowy oraz trwałość wykonanych prac. 
Podłoże kruche, pylące należy zagruntować odpowiednim mleczkiem gruntującym, rysy i 
pęknięcia należy pogłębić i poszerzyć. Miejsca te wzmacnia się wtapiając siatkę z włókna 
szklanego zaprawą gipsową. Tak przygotowane podłoże możemy szpachlować wcześniej 
wybraną szpachlą. Dla uzyskania gładkiej powierzchni ściany używamy siatek ściernych 
lub specjalnego papieru ściernego o numeracji od 100 do 150. Do ostatecznego 
wygładzenia powierzchni ściany można zastosować szpachle akrylowe. Są to gotowe 
masy szpachlowe,
które nakłada się cienka warstwa o grubości ok. 1 mm.
 PRZEPISY ZWIĄZANE



PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.
PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.
PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.
PN-B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.
PN-B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
PN-EN 87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja,
właściwości i znakowanie.
PN-EN 1322 Kleje do płytek. Definicje i terminologia.
PN-EN ISO 10545 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady
ochrony.
PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

ŚCIANKI DZIAŁOWE Z PŁYT G-K
Ustalania poniższe mają zastosowanie, jeżeli z dokumentacji projektowej nie
wynika inaczej:

1.1. Ścianki wewnętrzne i wypełnienia

1.1.1. Ścianka działowa lekka (płyta woda –ognień)– 12,5 cm
- 1x płyta cementowa GKFI – 1x1,25 cm,
- stelaż stalowy - Profil poziomy stalowy UW-100, profil pionowy stalowy CW-100,
- płyta z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych gr. 10,0 cm,
- 1x płyta cementowa GKFI – 1x1,25 cm,

1.1.2. Ścianka zakrywająca szacht :
- 2xg-k (GKFI) – 2x1,25 cm
- Stelaż stalowy - Profil poziomy stalowy UW-50, profil pionowy stalowy CW-50,
- Wełna twarda gr. 5 cm,

1.2.  Wymagania szczegółowe 

2.2.1.Do wykonania rusztów ścian, okładzin ścian powinny być stosowane płyty wodo-
ognioochronne GKFI , kształtowniki zimnogięte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-
89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 
10142+A1: 1997.
Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką 
cynkową (nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się :
- grubością ≥7μm (100g/m2 lub ≥19 μm (275g/m2) 
- przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1
- wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1
Kształtowniki potrzebne do wykonania okładziny ściennej:
- Kształtowniki profilowane U 100x0,60



- Kształtowniki profilowane C 100x0,60
- Kształtowniki profilowane U 50x0,60
- Kształtowniki profilowane C 50x0,60

2.2.2. Akcesoria stalowe
służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą:
- łączniki wzdłużne,
- uchwyty bezpośrednie długie,
- uchwyty bezpośrednie krótkie,
- kołki rozporowe plastikowe, metalowe,
- kołki szybkiego montażu,
- kołki wstrzeliwane.
Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla 
kształtowników stalowych.

2.2.3. Inne akcesoria
Akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy:
- taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana
papierowa – do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
narożnych i obwodowych,

2.2.4. Klej gipsowy
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin 
ważności i warunki stosowania określają instrukcje stosowania opracowane przez 
poszczególnych Producentów.

2.2.5. Wkręty
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia 
kształtowników między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane 
- wkręty stalowe, blachowkręty samogwintujące.

2.2.6. Masa szpachlowa – gips budowlany szpachlowy
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i 
obwodowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do 
spoinowania.
Do końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa 
przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas 
szpachlowych określają instrukcje Producentów dla poszczególnych wyrobów.
5.  WYKONANIE ROBÓT

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót

- Płyty gipsowe przechowywać w pomieszczeniach suchych układając na poziomym
podłożu.
- Płyty przenosi sie w pozycji pionowej krawędzią podłużną poziomo.
- Przy składowaniu należy zwrócić uwagę na nośność podłoża.
- Pomieszczenie może być wyłożone płytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokładnie
osuszone i gdy zakończone są wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.
- Ciecie płyt: za pomocą noża zarysowuje sie licowa stronę płyty tak, by karton był
przecięty. Po załamaniu płyty zostaje przecięty karton od spodu. Przy cieciu płyt należy 



uważać, aby nie przygotować elementu w tzw. lustrzanym odbiciu.

5.2. Zakres robót przygotowawczych

- Ścianki działowe i obudowy z g-k
- Wyznaczenie przebiegu ścian na posadzce i suficie
- Wytrasowanie miejsc montażu obudów
- sprawdzenie katów i poziomów pomieszczenia i instalacji
- potwierdzenie odpowiedniej dla montażu wilgotności pomieszczenia

5.3.  Zakres robót zasadniczych

Ścianki działowe g-k
- Zamocowanie do podłogi i stropu elementów poziomych (profile "U") oraz elementów 
pionowych (profile "C"), rozpiętych pomiędzy elementami poziomymi
- Rozstaw słupków (profili "C") ma być nie większy niż połowa szerokości płyty i musi być 
tak dobrany, aby łączenia płyt wypadały na słupkach
- Profile C wstawia się pionowo pomiędzy półki profili U i nie stabilizuje się ich położenia; 
profil C jest przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przyłożeniu płyty w momencie 
mocowania płyt g-k do elementów rusztu
- Rozstaw profili musi być taki, aby był spełniony warunek, że rozstaw przemnożony przez 
liczbę całkowita będzie równy szerokości płyty g-k
- Profile C skraca się do wymaganego wymiaru ręcznymi nożycami do blachy lub
specjalna gilotyna dźwigniowa.
- Długość profili C winna być mniejsza o 10 do 20 mm od wysokości pomieszczenia.
- W ścianach z płyt gipsowo-kartonowych ościeżnice należy montować na etapie
wykonywania rusztu.
- Można stosować ościeżnice zarówno drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest 
dopasowanie szerokości ramiaka oscieżnicy do grubości ściany.
- Słupki przyościeżnicowe powinny być wykonane z profili "UA" z blachy o grubości 2 mm.
Wymagają one pewnego utwierdzenia w stropie i podłodze. Służą do tego specjalne
kątowniki przykręcane na końcach profili "UA" i zamocowane do stropu i podłogi.
- Przy wznoszeniu ścian o wysokości do 3 m i lekkich skrzydłach drzwiowych dopuszcza 
się stosowanie słupków przyoscieżnicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm.
- Bezpośrednio nad ościeżnica musi być wstawiony odcinek profilu "U" łączący słupki 
przyościeżnicowe, tworząc rodzaj nadproża.
- Między płytami nie powinna pozostawać zbyt duża szczelina, którą trzeba by było
wypełniać masa szpachlowa.
- Płyty powinny być ustawiane pionowo i przykręcane do profili pionowych
- Jeśli istnieje konieczność sztukowania płyt, to przycięty kawałek płyty powinien być
mocowany raz na górze, a raz na dole po to, aby poziome połączenia płyt nie wypadały w 
jednej linii.
- Nie można łączyć płyt na krawędzi otworu. Połączenie takie powinno być odsunięte od 
krawędzi otworu co najmniej o 15 cm.
- Po zamontowaniu płyty g-k nie powinny dotykać ani do podłogi ani do sufitu po to, by 
płyty mogły się swobodnie odkształcać pod wpływem obciążeń zewnętrznych, ciężaru 
własnego i zmian wilgotności.
- Płyty przykręcić jednostronnie do rusztu wkrętami w rozstawie 20-25 cm, regulując
ustawienie słupków.
- Ułożyć płyty z wełny mineralnej pomiędzy profilami rusztu tak, aby nie dotykała ona płyt 
g-k (gr. płyt z wełny powinna być o 1 cm mniejsza niż szerokość profili rusztu).
- Po ułożeniu wełny należy zamocować płyty z drugiej strony rusztu w taki sposób, aby 



połączenia płyt nie wypadły na tym samym, ale na sąsiednim słupku.
Obudowy z g-k
- Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-55 do elementów
konstrukcyjnych.
- Zamocowanie kształtowników profilowanych C-55.
- Przymocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów.

Ścianki działowe z płyt g-k ognioodporne EI60
Do obłożenia ścian należy stosować płytę gipsowo-kartonową ogniochronną (GKF) o 
grubości co najmniej 12,5 mm. Ważną rolę w tworzeniu odporności ogniowej przegrody 
stanowi wypełnienie z wełny mineralnej - skalnej lub szklanej. W ścianach powyżej 3 
metrów, można stosować pionowe podparcie wełny. Wełnę wkłada się do wewnątrz ściany
na wcisk. Szerokość pasa wełny musi być minimum o 1 cm większa od odległości 
pomiędzy pionowymi elementami konstrukcji nośnej ściany. Korzystne jest układanie 
dwuwarstwowe z przesuniętymi stykami co eliminuje ewentualne powstanie mostków 
termicznych. Wskazane jest, aby jej gęstość była większa lub równa 30kg/m3. Dla 
uszczelnienia ogniowego ściany po obwodzie, należy
stosować materiały niepalne. Kiedy szczelina jest mniejsza niż 5 mm, dopuszcza się 
użycie uszczelnień z materiałów palnych (np. systemowa piankowa samoprzylepna taśma 
akustyczna). W tym wypadku szczelina musi być dodatkowo zapełniona odpowiednią 
masą szpachlową gipsowa, warstwą równą grubości opłytowania. Można nie szpachlować
styku, kiedy opłytowanie całą swoją grubością w pełni zakryje szczelinę. Odporność 
ogniowa ściany wzrasta z grubością poszycia z płyt GKF a także może równolegle wraz ze
wzrostem gęstości lub grubości warstwy wełny (np. wełna 100 kg/m3 grubości 40 mm, 
ogniowo jest równa wełnie 50kg/m3 grubości 50 mm, a dwie poprzednie odpowiadają 
wełnie 30kg/m3 grubości 80 mm).
Klasyfikacje ogniowe ścian pożarowych z wypełnieniem z wełny mineralnej Według 
klasyfikacji ogniowych wykonanych w Zakładzie Badań Ogniowych ITB Warszawa, dla 
ścian działowych - pożarowych, możliwe są różne rozwiązania techniczne dające różne 
klasy odporności od F-1 (EI60 do F-2 (EI120). Producenci systemów suchej zabudowy 
zalecają użycie różnych rodzajów wełny mineralnej (kamiennej lub szklanej) w zależności 
od przyjętych w systemie i zgłoszonych do aprobaty. Odporności F-1(EI60) ściany 
zbudowanej w systemie suchej zabudowy, z
wykorzystaniem płyt g-k GKF, o grubości 12,5 mm można uzyskać używając wypełnienia z
wełny mineralnej o gęstości przynajmniej 35kg/m3 i minimalnej grubości 50 mm. Przejścia 
instalacji przez ścianę pożarową. Zaletą użycia w ściankach działowych jako wypełnienia 
wełny mineralnej jest łatwość prowadzenia wewnątrz ścianki instalacji elektrycznej.
Wełna łatwo poddaje się i tworzy wolną przestrzeń na kable elektryczne. Podobnie z
osadzaniem puszek elektrycznych w ścianie pożarowej. Należy pamiętać, że puszki 
elektryczne pod gniazda wtykowe, włączniki, rozdzielacze można wbudowywać w 
dowolnym miejscu ściany pożarowej, oprócz sytuowania dwóch gniazd po obu stronach 
bezpośrednio naprzeciw siebie.
Dopuszczalne jest prowadzenie w ścianie pojedynczych przewodów elektrycznych. 
Powstałe przy tym otworki uszczelnić zaprawą gipsową. Oceny pożarowej projektowanych
elementów suchej zabudowy dokonuje się przede wszystkim pod katem reakcji jego 
elementów (konstrukcja stalowa, wieszaki, płyty g-k, wełna mineralna) na potencjalny 
ogień. Podstawowymi elementami oceny jest zastosowanie materiałów niepalnych i 
uniemożliwiających kapanie i
odpadanie oraz rozszczelnienie konstrukcji. Wymagania materiałowe określają normy i 
badania prowadzone przez Instytut Techniki Budowlanej.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA



PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe
PN-B-79406:1997 Płyty warstwowe gipsowo-kartonowe
PrPN-EN 13872 Metody badania hydraulicznie wiążących podłogowych zapraw
szpachlowych i/lub wyrównujących. Oznaczanie zmiany wymiarów
PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badań

        

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych związanych z wykonaniem zadania.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie wszystkich izolacji przeciwwilgociowych. Obejmują prace
związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem powłok, wykonywanych 
na miejscu.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją



W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:
- oczyszczenie ścian,
- osuszenie ścian,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian, podłóg,
- ułożenie izolacji wodoszczelnej powłokowej w pomieszczeniach mokrych,

1.4.Określenia podstawowe

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi
normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem 
izolacji przeciwwilgociowych oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z
umową, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga
akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania
podano w OST .

2.2. Izolacje

2.2.1.Izolacje powłokowe z emulsji asfaltowych lub inne materiały o podobnych 
właściwościach posiadające wymagane aprobaty techniczne dopuszczające do 
stosowania w budownictwie. Wewnętrzne ściany łazienki – izolacja pozioma z bezszwowej
powłoki mineralnej. Materiały powinny spełniać wymagania PN-69/B- 10260.

2.2.2. Powłoka gruntująca - używana jest do przygotowania podłoża przed naklejeniem 
glazury i płytek podłogowych na tynku gipsowym, płytach gipsowo-kartonowych i 
gipsowych płytach włóknistych. 
Powłoka służy do gruntowania podłoży pod samopoziomujące masy posadzkowe oraz 
masy uszczelniające.

2.2.3. Płynna folia uszczelniająca na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, do wykonywania
hydroizolacji podpłytkowych, w pełni elastyczna.
Szczególne właściwości produktu:
- gotowa do użycia
− wodoszczelna
− łatwa i bezproblemowa obróbka
− możliwość nanoszenia wałkiem
− wysoka elastyczność (wytrzymałość przy zerwaniu
ok. 310 %).
Preparat ten stosuje się przede wszystkim w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych, 
takich jak np. natryski, prysznice, łazienki, toalety, kuchnie, pralnie, farbiarnie, itp. Może 
być stosowana na podłożach betonowych, jastrychach cementowych, tynkach 
tradycyjnych (cementowych i cementowo-wapiennych) oraz na podłożu



z cegły ceramicznej, silikatowej, na bloczkach gazobetonowych i keramzytobetonowych 
oraz na podłożach zawierających gips (płyty GK, suche jastrychy, jastrychy anhydrytowe). 
Może być stosowana także w systemach
ogrzewania podłogowego.

2.2.4. Taśma dylatacyjna - uszczelniająca 
Wodoszczelna, elastyczna taśma uszczelniająca do wykonywania uszczelnienia
dylatacji oraz tworzenia elastycznego uszczelniania spoin podłogowych i ściennych
Właściwości:
- elastyczna
- wodoszczelna
- wytrzymała na rozciąganie
- do wewnątrz i na zewnątrz
- odporna na starzenie
- odporna na warunki atmosferyczne
- odporna na roztwory soli, kwasów i ługów, alkalia, rozpuszczalniki,
- łatwa w obróbce
Znajduje zastosowanie, jako element uszczelniający szczelin dylatacyjnych, naroży
ścian i podłóg, krawędzi, konstrukcji budowlanych. Wykorzystywana w miejscach
występowania zwiększonych naprężeń oraz w miejscach szczególnie narażonych
na działanie wilgoci takich jak: ściany fundamentowe , balkony, baseny, toalety, łazienki, 
kuchnie.
5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

5.1.1. Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi być czyste, nośne, stabilne i wolne od oleju, tłuszczu, luźnych i 
niezwiązanych cząstek oraz innych zanieczyszczeń mogących pogorszyć przyczepność.
Ponadto podłoże musi być równe, bez wystających fragmentów i wtrąceń, jak również 
ubytków, spękań, raków itp. 

5.1.2. Szczegółowe wykonanie
Należy zaizolować powierzchnię posadzki wraz ze ścianami na wysokość licowania ścian 
płytkami w łazienkach. 
Do zabezpieczania przed wilgocią, wodą nie będącą pod ciśnieniem i wodą ciśnieniową, 
podłoży i ścian, służą zaprawy oraz masy uszczelniające. Najpopularniejsze są tzw. 
"płynne folie", z których wykonuje się kilkuwarstwowe uszczelnienia, przy czym pomiędzy 
nanoszeniem kolejnych warstw powinno upłynąć kilka godzin (wstępne przeschnięcie w 
optymalnych warunkach termiczno-wilgotnościowych). Spoiny narożne, przejścia, 
przyłącza sanitarne, przepusty rurowe oraz odpływy podłogowe uszczelnia się dodatkowo 
specjalnymi taśmami i kołnierzami uszczelniającymi. Warstwy uszczelniające nanosi się 
na podłoże
przez malowanie lub szpachlowanie. Po wyschnięciu tworzą one szorstką powłokę o
niewielkiej grubości, o doskonałej przyczepności dla okładzin ceramicznych. Przyjmuje się,
że uszczelnienie powinno sięgać aż do sufitu. Świeżo wykonane
powierzchnie tynku oraz posadzki mogą być uszczelniane po min. 14 dniach od czasu ich 
wykonania. Powierzchnie uszczelnione należy chronić przez około 3 dni przed 



oddziaływaniem wody pod ciśnieniem.
W trakcie prac przy użyciu zapraw z dodatkiem bitumu, należy unikać silnego 
nasłonecznienia, a także suchego podłoża. W przypadku suchej i ciepłej pogody tj. 
powyżej +28°C lub w pomieszczeniach ogrzewanych należy tynk lub posadzkę przykryć 
wilgotną tkaniną płócienną, np. po workach.
Powłoka może być stosowany na podłożu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji 
wykonuje się za pomocą pędzla malarskiego, a w przypadku większych powierzchni za 
pomocą szczotki lub miotły dekarskiej, względnie wałkiem. Przy ciepłej, suchej i wietrznej 
pogodzie emulsja wysycha już po kilku minutach. Natomiast w przypadku chłodnej i 
wilgotnej pory roku schnie godzinami. Podłoża suche i chłonne należy najpierw 
zagruntować. W tym celu, w zależności od stopnia chłonności podłoża, należy wykonać 
we własnym zakresie rozcieńczenie emulsji wodą, tj. dodając 30-70% wody. Po 
wyschnięciu powierzchni zagruntowanej można wykonać jedno-, względnie dwukrotne 
pokrycie nierozcieńczonym gruntem.
Po wyschnięciu warstwy gruntującej nanosi-my w 2 procesach roboczych płynną folię
uszczelniającą. 
W przypadku temperatur powyżej +20°C należy liczyć się z szybkim tworzeniem się błony 
na nakładanej warstwie płynnej folii. Bardzo dobre, elastyczne uszczelnienie uzyskuje się 
poprzez wklejenie pomiędzy 2 warstwy preparatu włókniny elastycznej i niezależnie od 
podłoża i obciążenia wodą, przykrycie krawędzi poziomych i pionowych (połączeń 
ściana/podłoga i ściana/ściana) specjalną
taśmą uszczelniającą , a następnie nałożenie na tę taśmę płynnej folii . Przed 
wyschnięciem uszczelnienie wykonane z płynnej folii należy chronić przed wilgocią .
6.2.  Wymagania szczegółowe

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez
producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających
przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z
dokumentacją oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany 
zgodnie z postanowieniami normy państwowej.
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy.

 PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.
PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.



PODŁOŻA I  POSADZKI,  OKŁADZINY PODŁOGOWE
zgodnie z technologią i wskazaniami producenta

PRZEPISY ZWIĄZANE

PNEN -14041 Posadzki z wykładziny dywanowej
PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
PN-B-06250 Beton zwykły.
PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i
ocena zgodności
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.
PN-EN 87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje,
klasyfikacja, właściwości i znakowanie.
PN-EN 1322 Kleje do płytek. Definicje i terminologia.
PN-EN ISO 10545 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

POWŁOKI MALARSKIE
PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych.
Terminy ogólne.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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