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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

 1.1.Zakres robót objętych SST
 W szczególności zakres robót obejmuje, zgodnie z dokumentacją projektową :

- montaŜ taśm ochronnych z tworzywa sztucznego szer. 20 cm 
- montaŜ odbojoporęczy z tworzywa sztucznego szer. 14 cm 
- zabezpieczenie naroŜników ścian listwami kątownikowymi ochronnymi z PCV
- montaŜ uchwytów dla niepełnosprawnych w wc N przy : umywalce, wc  

2. MATERIAŁY
2.1.Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów budowlanych podano w ST "Część ogólna".
Wszystkie stosowane materiały powinny być zgodne z dokumentacją i posiadać dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
2.2.Materiały

2.2.1. Odbojoporęcze o funkcji poręczy oraz ochrony ściany przed 
wszelkimi uszkodzeniami, montaŜ na wysokości 90 cm (górna krawędź)
np. odbojoporęcz C/S ACROVYN HRB4C (wys. 14cm), lub w systemie równowaŜnym
2.2.2. Taśma ochronna chroniąca ściany przed wszelkimi uszkodzeniami,
montaŜ na wysokości 30 cm (górna krawędź), nad cokołem posadzki, bezpośrednio do ścia-
ny ( na ścianach w pokojach chorych oraz w sali wybudzeń, pomieszczeniach przygotowania
pacjenta i komunikacji bloku operacyjnego naleŜy stosować taśmy ochronne w dwóch pozio-
mach: góra na wys. 30cm i 90cm nad posadzką) 
np. taśmy ochronne C/S ACROVYN TP200 gr. 3mm lub w sytemie równowaŜnym
2.2.3. NaroŜniki ochronne odporne na uderzenia, wysokość do górnej krawędzi ościeŜnicy,
wymiar ramion 50 x 50 mm np. naroŜniki ochronne C/S ACROVYN typ SO 50 - osłona prze-
ciwuderzeniowa lub w systemie równowaŜnym
2.2.4. Uchwyty dla niepełnosprawnych w łazience przy : umywalce, wc systemowe gotowe
wykonane z nierdzewnej stali polerowanej z rur karbowanych o średnicy Ø 32 mm lub malo-
wanej proszkowo bądź z materiału ciepłego, równowaŜnego wytrzymałościowo.

3. SPRZĘT I MASZYNY
3.1.Wymagania ogólne
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". Kod CPV 45000000-7
Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu.

4. TRANSPORT
4.1.Wymagania ogólne
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". Kod CPV 45000000-7
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu które nie wpłyną
niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT
5.1.Wymagania ogólne
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". Kod CPV 45000000-7
5.2. Wykonanie robót:
5.2.1. Odbojnice systemowe gotowe wykonane z tworzywa akrylowo-winylowego szerokości 200 mm
mocować do ścian za pomocą kleju montaŜowego do stabilnej powierzchni, odtłuszczonej i
oczyszczonej z kurzu, na końcach załoŜyć systemowe zaślepki końcowe
5.2.2. NaroŜniki ochronne. Profil stalowy aluminiowy nośny mocować do naroŜnika ściany za pomocą
kołków rozporowych. Osłonę właściwą z tworzywa mocować do profila na zatrzaski. Na końcach
naroŜnika zamontować systemowe zaślepki końcowe. 
5.2.3. Uchwyty dla niepełnosprawnych w łazience przy : umywalce, wc mocować za pomocą kołków
rozporowych.
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Wszystkie elementy naleŜy montować zgodnie z kartą techniczną produktu.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1.Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST "Część ogólna" Kod CPV 45000000-7
Poszczególne etapy wykonania robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Fakt ten naleŜy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.
Sprawdzenie jakości robót powinno obejmować  kontrolę :
- zgodność lokalizacji montaŜu elementów z dokumentacją projektową
- zgodność typów elementów z dokumentacją projektową 
- poprawności mocowania do podłoŜy

7. OBMIAR ROBÓT
Nie dotyczy. 

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące odbioru  robót podano w ST "Część ogólna" Kod CPV 45000000-7
Poszczególne etapy wykonania robót muszą być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje
Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być
przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu naleŜy prowadzić w miarę
postępu robót, kontrolując ich jakość.

JeŜeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne z
wymaganiami. JeŜeli chociaŜ jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty naleŜy uznać za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany
doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, przedstawiając je do
ponownego odbioru.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Do robót zanikających naleŜy przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniem podłoŜa do klejenia
płyt odbojnic,  
Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu.  
W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową
specyfikacją techniczną) moŜna zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót.
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) naleŜy określić zakres prac i rodzaj materiałów
koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania naleŜy powtórzyć.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu naleŜy zapisać w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli InŜyniera i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawa do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeŜeli umowa
taką formę przewiduje.
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8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór ostateczny przeprowadza się na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań oraz
dokonanej oceny wizualnej.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty:
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
− dziennik budowy i ksiąŜki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uŜytych materiałów
i wyrobów budowlanych,
− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,
− instrukcje producenta  pochwytów
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłoŜonymi dokumentami, przeprowadzić
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej.
Roboty dodatkowe powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.
JeŜeli chociaŜby jeden wynik badan był negatywny roboty dodatkowe nie powinny zostać odebrane. W
takim przypadku naleŜy wybrać jedno z następujących rozwiązań:
− jeŜeli to moŜliwe, naleŜny ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego
ocieplenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru,
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli InŜyniera i Wykonawcy.
Protokół powinien zawierać:
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
− ocenę wyników badań,
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem.

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Zgodnie z Warunkami Kontraktowymi

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Zasady rozliczenia i płatności zostały określone w umowie o roboty budowlane 

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Dokumentacja projektowa
Jednostka Projektowa :
SPÓŁKA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO SADOWSKI, SADOWSKA
UL. PODLASKA 13, 60-623 POZNAŃ TEL. +61/8484190 FAX.+618484123

10.2.Zestawienie dokumentacji projektowej:
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10.3.Normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych (obowiązujące)

- Instrukcje montaŜu producentów

- Karty techniczne produktów

– Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.
2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
dnia 30 kwietnia 2004 r.).
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr
19, poz. 177 z pózn. zmianami).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005
r. Nr 75, poz. 664).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pózn.
zmianami).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109,
poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe,
zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 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. Nr 195, poz.
2011).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198
poz. 2041).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr
120, poz. 1126).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).
– Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliŜenia przepisów
ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych.
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