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Do Załącznika nr 2 do SIWZ  
Oznaczenie sprawy SR/XV-270-17-EFK/19 

 
 
  

  
PROGRAM FUNKCJONALNO-U ŻYTKOWY  

 

Dostawa, monta ż i uruchomienie aparatów RTG wraz z 
wytycznymi instalacyjnymi, remontem i dostosowaniem  

pomieszcze ń w budynku Szpitala Miejskiego im. Franciszka 
Raszei w Poznaniu  

 

 

Inwestor:  
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu 

 

Adres inwestycji:  
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei, ul. Mickiewicza 2, 60-834 Poznań 
 

 
Wykaz robót obj ętych zamówieniem  
 
GRUPA 1 33100000-1 Urządzenia medyczne 

GRUPA 2 45000000-1 Roboty budowlane 

GRUPA 2a 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

KATEGORIA 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

GRUPA 2b 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

  budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej 

KATEGORIA 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych 

KATEGORIA 45215143-1 Roboty budowlane w zakresie sal diagnostycznych 

KLASA 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty specjalistyczne 

KATEGORIA 45262700-8 Przebudowa budynków 

GRUPA 2c 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

KLASA 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

KATEGORIA 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

KATEGORIA 45312100-8 Instalowanie pożarowych systemów alarmowych – SSP 

KATEGORIA 45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 

KATEGORIA 45314300-0 Instalowanie infrastruktury okablowania 

KATEGORIA 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 

KLASA 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

KATEGORIA 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
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KATEGORIA 45331210-1 Instalowanie wentylacji i klimatyzacji 

KATEGORIA 45331230-7 Instalowanie urządzeń chłodzących 

KATEGORIA 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 

KATEGORIA 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 

KATEGORIA 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego 

GRUPA 2d 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

KLASA 45410000-4 Tynkowanie 

KLASA 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 
ciesielskie 

KATEGORIA 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

KLASA 45430000-0 Pokrywanie ścian i podłóg 

KATEGORIA 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

KATEGORIA 45442100-8 Roboty malarskie 

GRUPA 3 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

KLASA 71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 

KATEGORIA 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

KATEGORIA 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 

KLASA 71300000-1 Usługi inżynieryjne 

KATEGORIA 71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania 
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SPIS ZAWARTOŚCI PFU 
 
I. CZĘŚĆ OPISOWA  

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia   
2. Opis wymaga ń Zamawiaj ącego w stosunku do przedmiotu zamówienia  

 
II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  
III. CZĘŚĆ GRAFICZNA 
1. Plan sytuacyjny  

1. Inwentaryzacja pomieszczeń objętych zamówieniem - parter  
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia  
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie aparatów RTG wraz  
z przebudową i dostosowaniem pomieszczeń w budynku Szpitala Miejskiego im. Franciszka 
Raszei w Poznaniu. 
 
1. Sporządzenie projektu - wytycznych instalacyjnych dot. remontu pomieszczeń dawnych 
pracowni RTG na potrzeby wymiany aparatów RTG wraz z uzyskaniem niezbędnych 
materiałów wyjściowych do projektowania oraz wszelkich, wymaganych prawem opinii  
i uzgodnień - w tym projekty osłon radiologicznych.  
  
2. Demontaż istniejących urządzeń dawnej pracowni RTG wraz z całym osprzętem 
i przekazanie dokumentów z jego utylizacji. 
 
3. Remont i dostosowanie pomieszczeń po pracowni RTG, zlokalizowanych na 
parterze budynku na potrzeby wymiany aparatów RTG, wraz z niezbędnymi dla jej 
funkcjonowania instalacjami. 
 
4. Remont i dostosowanie pomieszczeń technicznych - jeśli występują. 
 
5. Opracowanie i przygotowanie drogi transportowej dla transportu RTG od wjazdu 
na teren szpitala do wnętrza pomieszczenia, w którym ma być on zlokalizowany. 
 
6. Dostawę, montaż i uruchomienie aparatów RTG  wraz z przekazaniem 
Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, w tym protokołów, sprawdzeń i 
specjalistycznych pomiarów. 
 
7. Dostawę i uzupełnienie pasów odbojowych ściennych i narożników PCV. 
  
8. Przygotowanie wszelkich dokumentów, niezbędnych do uzyskania zgód na 
użytkowanie pracowni RTG.   
 
Zadanie powinno być zrealizowane kompleksowo i w sposób kompletny z punktu widzenia 
celu, któremu ma służyć, wraz z dokonaniem niezbędnych odbiorów i przekazane 
Zamawiającemu „pod klucz”, to jest umożliwiające użytkowanie pracowni bez ponoszenia 
dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. Prace projektowe, adaptacyjne, montażowo-
instalacyjne i rozruchowe muszą być wykonane w sposób pozwalający na stworzenie 
warunków dla prawidłowej pracy RTG, zapewnienie bezpieczeństwa dla pacjentów, 
personelu i osób znajdujących się w pomieszczeniach sąsiadujących z pracownią (w 
piwnicy, na parterze i na piętrze budynku oraz poza budynkiem w strefie oddziaływania 
promieniowania).  
 
Przed przystąpieniem do wykonania zadania Wykonawca jest zobowiązany do 
sprawdzenia stanu faktycznego pomieszczeń z natury, a projektanci Wykonawcy 
dokonają inwentaryzacji pomieszczeń, wyposażenia technologicznego i instalacji w 
zakresie niezbędnym do wykonania zadania.  
 
Roboty określone w przedmiocie zamówienia należy wykonać siłami własnymi lub 
podwykonawcami, w systemie „generalnego wykonawstwa”, zgodnie z opracowaną i 
zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją, obowiązującymi przepisami, normami i 
sztuką budowlaną. Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców jak za własne.  
 
Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca. 
Zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie aprobaty techniczne, 
certyfikaty i atesty, wymagane przepisami prawa. Wszystkie materiały przed wbudowaniem 
wymagają zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
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1.1. Charakterystyka pomieszcze ń objętych przedmiotem zamówienia   
Pomieszczenia, w których zaplanowano pracownię RTG, znajdują się na parterze 
budynku i obejmują zespół pomieszczeń obecnej pracowni RTG, pomieszczenia 
socjalne i toaletę personelu oraz  korytarz.  

 
Nad pomieszczeniami objętymi opracowaniem znajduje się jedna kondygnacja użytkowa.  
  
Budynek wyposażony jest we wszystkie niezbędne instalacje z wewnętrznych sieci 
szpitalnych. 
 
Powierzchnia objęta przedmiotem zamówienia jest zawarta w obrębie istniejących 
dwóch pracowni RTG wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi.  
 
Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia jest zobowiązany do wykonania 
wszelkich prac odtworzeniowych, związanych z realizacją pracowni RTG.  
Stan techniczny istniejących pomieszczeń należy ocenić na podstawie wizji lokalnej. 
 
1.2. Zakres robót budowlanych   
1.2.1. Roboty demonta żowe w pomieszczeniach obj ętych przebudow ą  
1. Demontaż wszystkich instalacji i osprzętu w obrębie opracowania.  
2. Demontaż urządzeń wentylacyjnych, obsługujących pracownię RTG.   
3. Demontaż sufitów podwieszanych w pomieszczeniach oraz na trasie prowadzenia nowych 
instalacji.  
4. Demontaż osprzętu RTG.  
5. Skucie uszkodzonych okładzin z płytek ceramicznych.   
6. Skucie wierzchnich warstw posadzkowych i podłoży betonowych dla wykonania nowych 
kanałów i fundamentów.  
7. Demontaż listew i narożników ochronnych. 
8. Inne niezbędne prace rozbiórkowo-demontażowe. 
9. Wywóz gruzu i śmieci 
 
 
1.2.2. Roboty do wykonania w pomieszczeniach obj ętych przebudow ą 
  
1. Wykonanie uzupełnień tynków kat. IV na ścianach istniejących.  
2. Wykonanie nowych podłoży betonowych pod posadzki w miejscach po rozkuciach.  
3. Nowe wykończenie i uzupełnienia ścian i posadzek w pomieszczeniach (PCV i Gres).   
4. Wykonanie sufitów podwieszanych.    
5. Montaż listew, pasów i narożników ochronnych    
6. Sprawdzenie istniejących instalacji wod-kan, cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,  
elektrycznych, teletechnicznych. 
7. Prace naprawcze po robotach budowlanych – uzupełnienia tynków, szpachlowanie itp. 
8. Szpachlowania i malowanie.    
1.3. Właściwo ści funkcjonalno-u żytkowe   
W pomieszczeniach objętych przedmiotem zamówienia Zamawiający planuje 
zlokalizowanie pracowni dla 2 RTG wraz z niezbędnymi pomieszczeniami towarzyszącymi.   
 
2. Opis wymaga ń Zamawiaj ącego w stosunku do przedmiotu zamówienia  
 
2.1.  Wymagania w zakresie dokumentacji technicznej   
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji - wytycznych instalacyjnych i 
projektu osłon radiologicznych, stanowiącej podstawę do wykonania prac budowlanych, 
objętych przedmiotem zamówienia oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót, zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym. Po zakończeniu prac 
wykonawca przekaże komplet dokumentacji powykonawczej dla wszystkich branż.   
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Wykonawca wykona na swój koszt wszelkie niezbędne materiały do projektowania, 
ekspertyzy, badania, pomiary.  
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do uzgodnienia ostateczną koncepcję pomieszczeń 
pracowni i będzie na bieżąco uzgadniał z Zamawiającym rozwiązania projektowe w zakresie 
zastosowanych rozwiązań technicznych i materiałowych oraz wyposażenia pomieszczeń. 
Wykonawca uzyska od służb technicznych Zamawiającego wytyczne w zakresie 
przyłączenia projektowanej pracowni do sieci szpitalnych - jeśli nastąpi taka potrzeba.   
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni pełnienie nadzoru - kierownika 
projektu -  nad realizacją robót objętych dokumentacją projektową. 
 
2.2. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budow lanych   
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
Dokumentacją techniczną, Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru.  
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce 
normami, instrukcjami i przepisami.  
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania 
harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy 
wykonaniu robót określonych kontraktem. 
 
Przekazanie placu budowy  
Inwestor, w terminie określonym w warunkach kontraktowych, przekaże Kierownikowi 
projektu teren objęty remontem.  
 
Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania 
projektowe, niezbędne do wykonania prac objętych kontraktem, w formie określonej 
przez Inwestora.  
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz 
przekazanych obiektów i materiałów, do chwili odbioru końcowego przez Komisję. 
Uszkodzone lub zniszczone elementy, materiały, urządzenia itp. Wykonawca naprawi, 
odtworzy na własny koszt. 
 
Zabezpieczenie placu budowy  
Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami oraz w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru umieści w miejscach oraz 
ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablice informacyjne, których treść i forma 
będą zgodne z  wytycznymi Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców oraz wszelkie inne środki, niezbędne do ochrony robót, pracowników, 
społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w wynagrodzenie ryczałtowe. 
 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 
wykańczania robót, Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki 
mające na celu stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 
terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
lub własności społecznej i innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 
Stosując się do tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na: 
¨ lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,  
¨ środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i 
gazami, możliwością powstania pożaru. 
 
Ochrona przeciwpo żarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 
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magazynowych i innych pomieszczeń wykorzystywanych w trakcie trwania prac 
budowlanych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w 
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, 
wywołanym sposobem realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 
  
Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają tego 
odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. 
 
  
Ochrona własno ści publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na 
powierzchni ziemi oraz pod ziemią na terenie objętym pracami budowlanymi.   
 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w 
czasie trwania budowy, przy obecności właściciela tych obiektów, instalacji lub urządzeń. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji lub 
urządzeń podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomić Inspektora 
nadzoru oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia instalacji lub urządzeń, Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i władze lokalne oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
niezbędnej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia 
urządzeń i instalacji nadziemnych i podziemnych, wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 
Bezpiecze ństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej, są uwzględnione w wynagrodzeniu 
ryczałtowym.  
 
Ochrona i utrzymanie robót   
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót, od daty rozpoczęcia robót do chwili wystawienia przez Inspektora 
Nadzoru protokółu odbioru końcowego robót. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do 
czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, były w zadowalającym stanie przez cały 
czas prowadzenia robót, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w 
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru roboty 
budowlane mogą zostać wstrzymane, a Wykonawca powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Inspektora. 
 
Stosowanie si ę do przepisów prawa  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. Ponadto w sposób ciągły 
będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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Materiały  
Do wykonania robót Wykonawca może użyć tylko materiały posiadające dokumenty 
dopuszczające je do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej :  
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku 
wyrobów, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi 
ST. 
 
Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom Specyfikacji technicznej   
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji technicznych, zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie 
przyjęciem i nie zapłaceniem. 
  
Przechowywanie i składowanie materiałów   
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą potrzebne 
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu budowy, w miejscu 
uzgodnionym przez kier działu technicznego szpitala lub poza Placem budowy, w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
  
Sprzęt  
Podstawowym warunkiem doboru sprzętu jest osiągnięcie efektu określonego w 
specyfikacji i dokumentacji technicznej. Podstawowy oraz drobny sprzęt (rusztowania, 
betoniarki, agregat tynkarski, dźwigi, wibratory, koparki, spycharki, samochody itp.) 
powinien być dobrany w zależności od rodzaju robót. 
 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do używania 
jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych 
robót. Sprzęt używany do wykonania robót powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji i dokumentacji technicznej oraz przez 
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 oraz musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie 
dokumentów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem, potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania ( tam gdzie jest to wymagane przepisami odrębnymi ). Wybrany 
sprzęt po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i 
warunków wyszczególnionych w Umowie, nie zostaną przez Inspektora Nadzoru 
dopuszczone do wykonywania Robót. 
  
Transport  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w specyfikacji i dokumentacji technicznej, wskazaniami Inspektora 
Nadzoru, w terminie określonym Umową. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą 
spełniać wymagania dotyczące przepisów o ruchu drogowym, w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom Umowy, na polecenie Inspektora Nadzoru zostaną usunięte z 
terenu budowy. Wykonawca będzie utrzymywać 
w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy na własny koszt. 
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Wykonanie robót   
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, przepisami 
Prawa Budowlanego, obowiązującymi w Polsce normami oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją techniczną, 
Specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wszystkich elementów Robót zgodnie z Dokumentacją techniczną lub poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w 
czasie trwania Robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru. Sprawdzenie 
wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru, nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność wykonania. Decyzje Inspektora 
Nadzoru, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i części Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji technicznej, ST, normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z dotychczasowej praktyki zawodowej, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
 
Dokumenty po świadczaj ące jako ść wbudowanych materiałów   
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów oraz orzeczenia o jakości 
materiałów, będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót i winny być udostępnione na każde 
życzenie Inspektora Nadzoru. 
 
Odbiór robót   
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
-odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
-odbiorowi częściowemu,  
-odbiorowi końcowemu,  
-odbiorowi w trakcie trwania gwarancji. 
 
Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu   
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją techniczną, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
 
Odbiór cz ęściowy   
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
Odbiór ko ńcowy   
Odbiór końcowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę w zawiadomieniu do Zamawiającego. Odbiór 
końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przejęcia dokumentów, o których mowa 
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poniżej. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i ST. 
 
W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających w robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez 
komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach. 
 
Dokumenty do odbioru ko ńcowego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru 
ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
-dokumentację projektową z naniesionymi zmianami i oświadczenie kier projektu  
-wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań materiałów zgodnie z ST,  
-protokoły badań, sprawdzeń,  
-dokumenty poświadczające jakość wbudowanych materiałów,  
W przypadku, gdy według Komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą, wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Zarządzone przez 
komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających 
wyznaczy komisja. 
 
Odbiór w trakcie trwania gwarancji   
Odbiór w trakcie trwania gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór w trakcie trwania gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych powyżej. 
 
 
2.3. Szczegółowe wymagania w zakresie wykonania rob ót budowlanych  
 
2.3.1. Przygotowanie terenu robót   
Wykonawca ma obowiązek ustawienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 
kontenera do składowania i wywożenia pozostałości z rozbiórek oraz systematycznego 
opróżniania go przez pojazd specjalistyczny.  
Wykonawca ma obowiązek ustawienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 
zaplecza budowy nietrwale powiązanego z gruntem, który posłuży do składowania 
materiałów budowlanych. Wykonawca nie będzie składował tych materiałów na wolnym 
powietrzu ani w obiektach Zamawiającego.  
Wszystkie prace i działania Wykonawca powinien wcześniej zgłaszać i uzgadniać z 
pracownikami działu technicznego szpitala. 
 
2.3.2. Architektura i wyko ńczenie pomieszcze ń  
Rozwiązania projektowe muszą uwzględniać wymagania funkcjonalne i programowe 
wyszczególnione przez Zamawiającego oraz wymagania producenta aparatu RTG.  
Wykończenie pomieszcze ń 
W pomieszczeniach objętych przebudową przewidziano nowe wykończenie pomieszczeń:  
-odnowienie tynków na ścianach istniejących, jeśli tego wymagają i wykończenie 
gładzią gipsową, wykonanie fundamentów pod aparaty RTG zgodnie z nową 
lokalizacją i warunkami wskazanymi w wytycznych instalacyjnych 
- wykonać nowe (zgodne z wytycznymi instalacyjnymi) prowadzenia kanałów 
elektrycznych w posadzce z wykończeniem blachami nadkanałowymi 
-okładziny ściennej z płytek w miejscach ubytków,    
-malowanie farbą lateksową zmywalną, odporną na działanie środków dezynfekcyjnych 
do pełnej wysokości     
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-posadzki z wykładziny PCV rulonowej elektroprzewodzącej – w miejscach ubytków i 
po kanałach elektrycznych oraz nowych fundamentowań (pod wykładzinę PCV należy 
stosować masę samopoziomującą, cokoły wykonać przez wywinięcie wykładziny na 
ścianę)  
-sufity podwieszane rozbieralne, kasetonowe z płyt z wełny mineralnej, gładkie o 
fakturze tynku, o obniżonej krawędzi,  
-narożniki ochronne na ściany aluminiowe wykończone osłoną z tworzywa 
sztucznego, wys. 150 cm – wszystkie krawędzie zewnętrzne, 
-obudowy instalacji – z płyt GK na stelażu, z uwzględnieniem wymagań ochrony 
przeciwpożarowej   
Wymagania dotycz ące materiałów wyko ńczeniowych   
-wykładzina prądoprzewodząca PCV EC rulonowa,  właściwości antystatyczne R = 105 Ω, 
(dożywotnia gwarancja na utrzymanie parametrów przewodzenia, doskonała odporność 
chemiczna, przeciwpoślizgowa R9, trudnozapalna, o grubości min. 2,0 mm; klasa użytkowa 
34, np. Colorex EC firmy Forbo lub równoważna. Wykładzina powinna być odporna na 
ścieranie, działanie promieni UV i środków dezynfekcyjnych,    
-farba lateksowa emulsyjna matowa, pozwalająca ścianom „oddychać”, szybko schnąca, 
odporna na działanie promieni UV, nietoksyczna, niepalna, odporna na ścieranie i 
działanie środków dezynfekcyjnych, przyjazna dla środowiska – w kolorach jasnych 
pastelowych   
-odbojnice szerokości 20 cm i grubości około 30 mm, narożniki chronne z profili PCV,  
Wymagania dotycz ące mebli i wyposa żenia ruchomego  
Zamawiający nie przewiduje nowych mebli - istniejące należy w sposób należyty 
zabezpieczyć w trakcie trwania prac adaptacyjnych  
 
2.3.3. Konstrukcja   
Posadowienie aparatów RTG   
Pod urządzenie projektuje się płytę fundamentową z betonu C30/37 zbrojoną siatkami. 
Przed decyzją o fundamentowaniu należy sprawdzić stateczność stropów.  
Zamurowania w ścianach   
Zamurowania wykonać z cegły ceramicznej pełnej klasy 15 na zaprawie cementowo-
wapiennej marki M5. Stary i nowy mur łączyć na strzępia. 
  
Likwidacja zarysowa ń:  
Rysy o rozwarciu nieprzekraczającym 0,5 mm wyeliminować poprzez szpachlowanie, rysy o 
rozwarciu 0,5 – 1,0 mm poza szpachlowaniem wymagają mostkowania za pomocą 
elastycznej zaprawy polimerowo-cementowej np. Zentrifix F92 firmy MC-Bauchemie Sp. z 
o.o. lub według systemu o równorzędnych parametrach, dodatkowo przezbrojonej siatką 
poliestrową;  
Wzmocnienie zarysowanych partii muru – rysy i pęknięcia o rozwarciu powyżej 1 mm: zaleca 
się zabezpieczenie rys i pęknięć muru poprzez zastosowanie zbrojenia. Proponuje się 
wzmocnienie muru w systemie np. HELIFIX lub BRUT lub według systemu o równoważnych 
parametrach. 
Przy naprawie pęknięć lokalnych tok postępowania jest następujący: 
-wykuć lub wyciąć szczeliny w poziomych spoinach na głębokość 35-40 mm na długość 500 
mm poza pęknięcie w rozstawie pionowym, co 5 warstw cegieł, a)  
-wyczyścić spoiny i spłukać dokładnie wodą 
-wprowadzić w szczelinę zaprawę np. HeliBond MM2 lub o równoważnych parametrach, b)  
-osadzić pręt zbrojeniowy np. HeliBar w zaprawie, 
-wprowadzić następną warstwę zaprawy cementowej np. MM2 lub o równoważnych, 
parametrach pozostawiając ok. 10 mm w celu późniejszego uzupełnienia spoiny zaprawą 
stosowaną w pozostałych spoinach obiektu, 
-okresowo zwilżać spoinę 
-uzupełnić wypełnienie szczeliny odpowiednią zaprawą. W przypadku pęknięcia blisko 
naroża muru, pręt powinien być zamocowany w przyległej ścianie na odcinku min. 500 mm. 
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Transport RTG   
Należy zaplanować trasę transportu i wprowadzenia aparatów do pomieszczenia, w 
którym mają one docelowo stanąć, uwzględniając ich ciężar i gabaryty.  
 
2.3.4. Instalacje wodno-kanalizacyjne   
Stan istniej ący   
Budynek posiada instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji doprowadzonej do miejsc, 
gdzie są istniejące punkty poboru. Oprócz tego jest w nim wykonana instalacja 
wodociągowa przeciwpożarowa, oparta na hydrantach. Całość instalacji z rur stalowych 
ocynkowanych. Instalacja kanalizacyjna doprowadzona jest do istniejących urządzeń 
sanitarnych.  
 
Wymagania dotycz ące nowej instalacji  
Należy zdemontować grzejnik c.o. i wymienić na higieniczny  
Nie przewiduje się przebudowy instalacji wod - kan i c.o.  
 
2.3.5. Instalacje chłodu, wentylacji mechanicznej 

i klimatyzacji Zało żenia ogólne.  
W zakresie instalacji wentylacji i klimatyzacji należy wykonać następujące prace: 

Przegląd i wymiana filtrów w istniejącej instalacji wentylacji, uzupełnienie płynów i 
sprawdzenie krotności wymian powietrza w pomieszczeniach  

 
2.3.6. Instalacje elektryczne   
1. Stan istniej ący  
Instalacje elektryczne w pomieszczeniach przeznaczonych do adaptacji zasilane są z 
istniejącej tablicy obiektowej. Nie przewiduje się zmiany funkcji pomieszczeń, wszystkie 
instalacje elektryczne i teletechniczne w pomieszczeniach przeznaczonych do adaptacji 
należy sprawdzić, uzupełnić, dostosować do potrzeb nowych aparatów RTG, sprawdzić 
oporności i ewentualnie dokonać wymiany na właściwe przekroje. Rozdzielnie RTG należy 
dostarczyć dostosowane dla nowych aparatów. Sieć komputerowa musi spełniać potrzeby 
RTG i warunki obrazowania    
Rozmieszczenie korytek kablowych i kanałów kablowych należy wykonać zgodnie z 
wytycznymi producenta. 
Wszystkie w rozdzielniach obwody wyprowadzić przez listwy zaciskowe. Wykonawca i 
dostawca rozdzielnicy zobowiązany jest do wykonania opisu aparatów. Na drzwiach 
rozdzielnicy umieścić opisy poszczególnych obwodów zasilających. Wszelkie aparaty tj. 
wyłączniki i bezpieczniki należy oznakować w taki sposób, by była możliwość rozpoznania, 
do której grupy należą. 
Rozdzielnice powinny spełnić normę: PN-EN 61439-1:2011 - Rozdzielnice i sterownice 
niskonapięciowe -- Część 1: Postanowienia ogólne. 
  
Instalacje elektryczne w pomieszczeniach szpitalnych o charakterze zabiegowo-operacyjnym 
(grupa 2) muszą spełniać wymagania dotyczące niezawodności i bezpieczeństwa. 
 
II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  
 
1. Dokumenty potwierdzaj ące zgodno ść zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikaj ącymi z odr ębnych przepisów   
Planowana pracownia rezonansu magnetycznego zlokalizowana będzie w budynku niskim 
szpitala MSWiA w Poznaniu. Jest to obiekt szpitalny, w którym obecnie na parterze 
zlokalizowane są pracownie diagnostyki obrazowej. Nowa pracownia powstaje w miejscu 
istniejącej pracowni RTG. Funkcja podstawowa pozostaje zatem bez zmian – diagnostyka 
obrazowa. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby nowej pracowni nie powoduje zmiany bryły 
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i kubatury budynku, nie ulegnie zmianie też zagospodarowanie wokół budynku. Planowana 
inwestycja nie wymaga więc ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
 
2.   Przepisy prawne i normy zwi ązane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego  

· Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 
1986 ze zm.)  

· Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. 
zmianami)  

· Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z 
późn. zmianami)  

· Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 z późn. 
zmianami)  

· Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie zgodności (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z późn. 
zmianami)  

· Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z 
późn. zmianami)  

· Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 z późn. 
zmianami)  

· Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z późn. 
Zmianami) 

· Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628 z późn. zmianami)  
· Ustawa z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112 poz. 654)  
· Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 

2014 r. poz. 1446 z późn. zmianami)  
· Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14.10.2015 r. w 

sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, 
badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków 
(Dz.U. 2015 poz. 1789)  

· Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2012 poz. 739)  

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 
75 poz. 690 z późn. zmianami)  

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)  

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r w 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 
(Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1137 z późn. zmianami)  

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 z późn. zmianami)  

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8.11.2004 r w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 
2004 nr 249 poz. 2497 z późn. zmianami)  

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.01.2011 r w sprawie próbek 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2011 nr 23 poz. 122)  

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.10.2004 r w sprawie europejskich 
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich 
wydawania (Dz.U. 2004 nr 237 poz. 2375)  

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011)  
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· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23.12.2002 r w sprawie sposobu nadawania i 
wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą (Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2077 z 
późn. zmianami)  

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z 
późn. zmianami)  

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie ogólnych 
zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych ( Dz.U. Nr 47, poz. 401) 

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 
953 z późn. zmianami)  

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)  

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r w określania metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389)  

· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.11.2010 r w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397)  

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133 z późn. 
zmianami)  

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 
202 poz. 2072 z późn. Zmianami) 

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001 r w sprawie rodzajów 
obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie 
inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. 2001  

nr 138 poz. 1554)  
· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3.03.2008 r w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2008 nr 47 poz. 281)  
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 32.06.2003 r w sprawie wzorów 

wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na 
budowę (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1127 z późn. zmianami)  

· Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578 z 
późn. zmianami)  

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.11.2002 r w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia 
w środowisku pracy (Dz.U. 2002 nr 217 poz. 1833)  

· Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996 r w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla 
zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy 
wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. 1996 nr 
19 poz. 231)  

· Załącznik nr 3b do zarządzenia nr 65/2007/DSOZ wymagania NFZ wobec pracowni 
diagnostycznych  

· Rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z 28.11.2007 r. w sprawie wspólnego 
słownika zamówień CPV 
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3.  Inwentaryzacja pomieszcze ń objętych Zamówieniem   
Do niniejszego PFU Zamawiający załącza inwentaryzację architektoniczną pomieszczeń 
objętych przedmiotem zamówienia. Inwentaryzacja ta jest elementem pomocniczym dla 
Wykonawcy i nie zwalnia go z wykonania własnych szczegółowych pomiarów, niezbędnych 
do prawidłowej realizacji zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania 
inwentaryzacji elementów konstrukcyjnych i wszystkich instalacji w zakresie potrzebnym do 
projektowania i zrealizowania robót budowlanych i montażowych. 
  
4. Przył ączenie obiektu do sieci wod-kan, cieplnych, energet ycznych, 

teletechnicznych  
Budynek jest wyposażony we wszystkie media, niezbędne do funkcjonowania 

zlokalizowanych w nim funkcji, z wewnętrznych sieci szpitala. Media te są 
również wystarczające do zasilenia planowanej pracowni MR. Na etapie 
projektowania Wykonawca winien uzgodnić ze służbami technicznym szpitala 
sposób zasilania planowanych pomieszczeń i miejsca włączenia do 
istniejących wewnętrznych sieci szpitalnych. 

 
5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwi ązane z 

budow ą i jej przeprowadzeniem    
Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany wykonać dokumentację 
powykonawczą, obejmującą wszystkie zmiany w stosunku do projektu, dokonane w trakcie 
realizacji. Dokumentacja powinna być podpisana przez kierownika budowy, a wszystkie 
zmiany winny być potwierdzone przez projektantów odpowiednich branż. Wykonawca 
przekaże zamawiającemu dokumentację powykonawczą w dwóch egzemplarzach. 
  
5.1.  Warunki zwi ązane z wykonaniem robót   
Prace adaptacyjne na potrzeby pracowni RTG będą wykonywane w czynnym obiekcie 
szpitalnym  

i muszą być prowadzone w sposób nieuciążliwy dla normalnego funkcjonowania szpitala. 
W związku z tym Zamawiający narzuca Wykonawcy następujące wymagania w trakcie 
realizacji robót:  
- uzgadnianie z Działem Techniczno-Eksploatacyjnym czasowych wyłączeń 
instalacji elektrycznych i sanitarnych (jeśli będą bezwzględnie konieczne)  

- uzgadnianie z personelem medycznym, wyznaczonym przez zamawiającego do 
kontaktów z Wykonawcą, czasu wykonywania robót uciążliwych oraz czasu pracy 
pracowników Wykonawcy  

- realizowanie robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla pacjentów i personelu 
medycznego (hałas, utrzymanie porządku w trakcie i po ukończeniu pracy, 
ograniczona ilość pracowników) 

- zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych 
- zabezpieczenie funkcjonujących części obiektu przed uciążliwościami budowy (kurzenie, 

pylenie itp.) przez wykonanie prowizorycznych szczelnych wydzieleni rejonu prowadzenia 
robót  

- realizowanie robót etapami, zgodnie z opracowanym i uzgodnionym z 
użytkownikiem obiektu harmonogramem robót  

- korzystanie wyłącznie z ręcznego transportu materiałów i gruzu (nie dotyczy 
transportu materiałów i elementów konstrukcyjnych i urządzeń medycznych)  

- posiadanie przez pracowników Wykonawcy i podwykonawców odzieży 
roboczej, umożliwiającej identyfikację firmy 

- przestrzeganie przepisów BHP i p.poż.  
Osoby biorące udział w procesie budowlanym (inspektorzy nadzoru) odpowiedzialne za 
realizację umowy ze strony Zamawiającego i przedstawiciele sekcji BHP i p.poż. mają 
prawo przerwać roboty w każdej chwili w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów 
BHP lub p.poż. 
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6. Uwagi ko ńcowe   
W trakcie realizacji obiektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące 
świadectwa dopuszczalności do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej, a jeśli są przedmiotem norm państwowych - zaświadczenie producenta 
potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm.  
Materiały wykończeniowe muszą posiadać atesty i aprobaty ITB i PZH, dopuszczające je do 
stosowania w budownictwie użyteczności publicznej i służby zdrowia.  
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z „warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano - montażowych” - Warszawa 1990 r. oraz obowiązującymi 
przepisami, instrukcjami producentów i sztuką budowlaną.  
Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz ustawą o odpowiedzialności za 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych - wszystkim wyst ępującym w 
niniejszym programie funkcjonalno-u żytkowym wskazaniom znaków 
towarowych nale ży przypisa ć wyrazy „lub równowa żny” .  
Użyte w niniejszym opracowaniu nazwy własne materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów 
i inne oraz przedstawione nazwy producentów stanowią jedynie wzorzec jakościowy i są 
podane w celu określenia wymogów jakościowych im stawianych.  
Zamawiający dopuszcza stosowanie innych, równoważnych materiałów, sprzętów, 
urządzeń, systemów i innych pod warunkiem zachowania tożsamych lub wyższych 
parametrów technicznych. Wykonawca może zaoferować przedmiot równoważny. Ciężar 
udowodnienia zachowania równoważności parametrów technicznych i standardów 
jakościowych, wymaganych przez Zamawiającego, spoczywa na Wykonawcy. 
 
                                                                                                                                                                        


