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I.  WSTĘP. 
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST). 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z montażem elementów wyposażenia obiektu dla zadnia pn.: 
„Przebudowa pomieszczeń na cele Pracowni Brachyterapii w części budynku "B" część 
południowa”, ul. Pl. Hirszfelda 12, dz. nr 9 obręb Południe. 
 
Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w przedmiocie SST. 
 
Zakres robót wymienionych w Specyfikacji Technicznej 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
wykonanie, dostarczenie i montaż wyposażenia określonego w przedmiocie specyfikacji i 
PB tj.: 
Standard, ilość i rodzaj wyposażenia należy przyjąć zgodnie z dokumentacja techniczna. 
 
Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest  odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacja projektową, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inżyniera. 
 
Uwagi ogólne. 
Wszystkie rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisami, specyfikacjami oraz zestawieniami 
ilościowymi. Wykonawca stosujący rozwiązania materiałowe wskazane w specyfikacjach, 
zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie kosztu ich transportu i montażu oraz 
wszelkich wymogów dotyczących stosowania materiałów i wyrobów w zakresie ich 
mocowania, osadzania, uszczelniania, stosowania sprzętu pomocniczego, narzędzi i 
wszelkich innych akcesoriów, jak również wszelkich konsekwencji wynikających z 
kolejności, czasu trwania i organizacji robót, których wymaga stosowana technologia. 
 
Kalkulacje ilościowe 
Kalkulacje ilościowe sporządzone przez projektanta, przedstawione w przedmiarach, 
tabelach, wykazach elementów, bazują na ilościach robót wynikających z projektów 
podlegających obmiarom. Posługiwanie się wyliczeniami projektanta, bez ich 
sprawdzenia, nie zwalnia Wykonawcy robót od odpowiedzialności za wykonanie pełnego 
ilościowego zakresu robót, także w przypadku, jeśli zestawienia projektanta są błędne. 
Składając ofertę bez uwag Wykonawca potwierdza zgodność wyliczeń Projektanta z tym,   
co przedstawiono na rysunkach. Wszelkie niezgodności między rysunkami i opisami oraz 
wyliczeniami winny być opisane i uzgodnione w ramach przygotowania i rozpatrywania 
oferty. 
Wszelkie propozycje stosowania rozwiązań technicznych lub materiałowych, różne od 
zawartych w projekcie muszą być wyraźnie opisane i zaakceptowane przez Projektanta i 
Inwestora. Wykonawca, który nie dopełnił tego warunku musi liczyć się z obowiązkiem 
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wykonania robót tak jak ilustrują je rysunki i opisy. 
Zamiana przez Wykonawcę wyrobów, materiałów urządzeń i rozwiązań wskazanych w 
opisach na równoważne podlega każdorazowo uzgodnieniu z Projektantem i Inwestorem. 
 
Zakres działalności Wykonawcy 
Zakres działalności Wykonawcy będzie obejmować: 
- wykonanie montażu wyposażenia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, a 
dla produktów i wyrobów dla których norm takich nie ma, wykonanie robót zgodnie z 
odpowiednimi normami i standardami, którymi posługuje się producent danego wyrobu, 
jak również wykonanie robót zgodnie z instrukcjami producenta odnośnie warunków 
wykonania, transportu czy montażu; organizację w zakresie: zaopatrzenia w materiały, 
montażu, transportu materiałów i osób, pracy sprzętu, obsługi administracyjnej, 
marketingu, podróży związanych z realizacją robót, i innych czynności, które Wykonawca 
musi podjąć dla kompletnego i terminowego wykonania usługi;  
- sporządzanie dokumentacji „do realizacji”, rysunków warsztatowych, rysunków 
powykonawczych lub, w przypadku Podwykonawców, naniesienie zrealizowanych robót 
na rysunki wykonawcze; 
- świadczenia z tytułu gwarancji i rękojmi, w tym: przygotowanie instrukcji, przeszkolenie 
personelu, udział w odbiorach cząstkowych i końcowym, obecność przy przekazaniu 
urządzeń; ubezpieczenie i ochrona pomieszczeń podczas montażu; nadzór w czasie 
montażu; 
- inne czynności i prace określone w Umowie z Inwestorem.  
 
Prace poprzedzające roboty montażowe 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca sporządzi pisemne oświadczenie stwierdzające   
znajomość projektu; znajomość i zrozumienie dokumentacji technicznej oraz potrzeb 
użytkownika. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca musi sprawdzić dokumentację oraz  
wszystkie wymiary w projekcie i zawiadomić o ewentualnych rozbieżnościach osoby 
przewidziane do pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego. 
Wykonawca zapewni pojemnik do gromadzenia i do składowania próbek i prototypów. 
 
II. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST – B – O „Wymagania Ogólne”. 
 
Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 
Wykonawca będzie stosować tylko materiały dopuszczone do obrotu na terytorium   
RP na mocy odpowiednich atestów i zaświadczeń, o udokumentowanym pochodzeniu, 
sprowadzone na podstawie próbek od producentów, zaakceptowanych przez Projektanta  
po przedstawieniu ich nie później na 7 dni roboczych przez złożeniem zamówienia. 
W innym przypadku nadzór autorski i nadzór inwestorski mają prawo zażądać rozbiórki i 
wymiany wbudowanych elementów na koszt Wykonawcy. Inne materiały niż w projekcie 
wymagają akceptacji przez nadzór autorski i nadzór inwestorski, wyrażonej na podstawie 
przedłożonych próbek i dokumentacji technicznej. 
W przypadku braku odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej możliwość zastosowania 
proponowanych zamiennych materiałów i rozwiązań, koszty sprawdzenia 
zakwestionowanej przez nadzór autorski lub nadzór inwestorski jakości obciążają 



121 

 

Wykonawcę. 
Wszystkie oferowane wyroby, powinny posiadać niezbędne świadectwa i certyfikaty.  
Materiały i urządzenia powinny posiadać atesty dopuszczenia do stosowania w 
budynkach użyteczności publicznej i obiektach służby zdrowia jak również spełniać 
odpowiednie wymogi odporności ogniowej w zakresie niepalności, nie wytwarzania – w 
przypadku pożaru – substancji zagrażających zdrowiu ludzi. Wszystkie urządzenia 
powinny spełniać wymagania norm jakości i bezpieczeństwa Unii Europejskiej posiadać 
oznakowanie CE. 
 
III.  SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST – B – O „Wymagania Ogólne”. 
 
Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót 
Wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn muszą być wykonywane przez 
osoby przeszkolone, a jak tego wymagają przepisy, posiadające uprawnienia. Prace 
montażowe przy wykorzystaniu sprzętu mechanicznego muszą spełniać wymagania bhp 
i p.poż. 
 
IV.  TRANSPORT 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST – B – O „Wymagania Ogólne”. 
 
V.  WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania wykonania robót budowlanych 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST – B – O „Wymagania Ogólne”. 
 
Szczegółowe wymagania wykonania robót budowlanych 
Podstawę do wykonania robót mogą stanowić jedynie Projekty Wykonawcze, 
dostarczone przez Inwestora lub opracowane przez wykonawców zgodnie z Projektem 
Budowlanym, warunkami Pozwolenia na Budowę, oraz innymi dokumentami i 
wymaganiami wskazanymi w Projekcie Budowlanym, Kontrakcie lub w innych 
dokumentach przekazanych przez Inwestora. Przed rozpoczęciem robót Projekty 
Wykonawcze wykonane przez wykonawcę muszą zostać zaakceptowane przez 
Inwestora. 
Szczegółowe wymagania robót budowlanych podano w odpowiednich Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych zawartych w ST SST – B – O. 
 
Montaż wyposażenia 
Wyposażenie powinno być montowane przez wykwalifikowaną firmę posiadającą 
autoryzację producenta. 
Montaż należy wykonać w terminie uzgodnionym z Użytkownikiem. 
Podłogi w czasie montażu powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami. 
Zapakowane fabrycznie paczki należy oddać sezonowaniu w pomieszczeniu, gdzie mają być 
montowane, na min 12 godzin przed planowanym montażem (dotyczy transportu w niskiej 
temperaturze).  
Paczki z materiałem należy otwierać w miarę postępu prac, porównując kolor elementów w 
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kolejnych paczkach. 
Montaż powinien odbywać się w temperaturze nie niższej niz 15 C , przy wilgotność 
względnej 45-65 %. 
 
VI.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne wymagania kontroli jakości 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w SST – B – O „Wymagania Ogólne”. 
 
Zgodnie z wytycznymi producentów. 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnościowych). 
 
VII.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru podano w SST – B – O „Wymagania Ogólne”.    
 
VIII. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST – B – O „Wymagania Ogólne”. 
 
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową 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 laboratoryjnie. 
Należy sprawdzić czy właściwości stosowanych materiałów odpowiadają wymaganiom 
technicznym. 
Należy sprawdzić czy zastosowane materiały nie są przeterminowane (po okresie 
gwarancyjnym). 
 
IX. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
X. PRZEPISY ZWIĄZANE 
[1] Normy jakości i bezpieczeństwa Unii Europejskiej /oznakowanie CE/. 
[2] Atest na poszczególne wyroby. 
[3] Oświadczenie o zgodności z PN 
[4] Świadectwo Państwowego Zakładu Higieny dopuszczające wyroby do obrotu i 
kontaktu z żywnością. 
[5] Znak bezpieczeństwa „B” Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. 


