
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie 

Nowego Budynku Szpitala A o skrzydło północne wraz z nadbudową i przebudową 

Budynku Kotłowni nr 31 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie, ul. 

Warszawska 30 (dz. nr 126, obr. 61; sieci przez dz. nr 126, obr. 61, dz. nr 115, obr. 61, dz. nr 

146/1, obr. 57, dz. nr 7/1, obr. 57) wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na 

użytkowanie. 

 

1. Lokalizacja inwestycji oraz przedmiot postępowania. 

  Zabudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie zlokalizowana jest 

przy ul. Warszawskiej 30, 10-082 Olsztyn. 

  Postępowanie przetargowe obejmuje wykonanie robót budowlanych 

polegających na rozbudowie Nowego Budynku Szpitala A o skrzydło północne wraz z 

nadbudową i przebudową Budynku Kotłowni nr 31, przebudowa dróg wewnętrznych, 

uzbrojenie terenu w zakresie przebudowy i budowy przyłączy i podziemnej instalacji 

kanalizacji sanitarnej, podziemnej instalacji wodociągowej ze zmianą lokalizacji  rezerwy 

wody dla szpitala, podziemnej instalacji kanalizacji deszczowej, przebudowy przyłącza gazu 

średniego ciśnienia wraz ze stacją średniego ciśnienia, budowa oświetlenia terenu, zasilenie 

urządzeń zewnętrznych, przebudowa kanalizacji teletechnicznej, montaż agregatu 

prądotwórczego wraz z zasileniem budynku, przeniesienie zbiornika tlenu, na terenie 

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie, ul. Warszawska 30 (dz. nr 126, obr. 61; 

sieci przez dz. nr 126, obr. 61, dz. nr 115, obr. 61, dz. nr 146/1, obr. 57, dz. nr 7/1, obr. 57) 

wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie zgodnie z: 

1. Pozwoleniem na budowę – decyzja nr II-72/2019 z dnia 22.02.2019r.; 

2. Projektem Budowlanym „Rozbudowa Nowego Budynku Szpitala A o skrzydło północne 

wraz z nadbudową i przebudową Budynku Kotłowni nr 31 na terenie Uniwersyteckiego 

Szpitala Klinicznego w Olsztynie” opracowanym przez biuro architektoniczne Sosak & 

Sosak, ul. Zodiakalna 2, 10-712 Olsztyn. 

  Teren inwestycji ma dostęp do dróg publicznych od strony istniejącego wjazdu                        

i wyjazdu z ul. Warszawskiej oraz ul. Na Skarpie. 

Zabudowa Szpitala Uniwersyteckiego pozostaje w dyspozycji UWM w Olsztynie. 

 

 

2. Obowiązki Wykonawcy: 

a) wykonania przedmiotu umowy z materiałów wolnych od wad, zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, prawem budowlanym, polskimi normami i 

innymi przepisami prawa dotyczącymi realizacji robót budowlanych oraz 

zaleceniami inspektora nadzoru,  

b) protokolarnego przejęcia terenu budowy; 



c) uzyskania, w imieniu Zamawiającego, ostatecznego pozwolenia na użytkowanie 

przedmiotu umowy.   

d) zorganizowania placu budowy na swój koszt, w tym oznakowanie terenu budowy, 

wykonanie dróg komunikacji, ogrodzeń, instalacji, zabudowań prowizorycznych, 

dojść do budynków w trakcie wykonywania prac poprzez wykonanie wygrodzeń 

miejsc niebezpiecznych, zadaszeń i wszystkich innych czynności niezbędnych do 

właściwego wykonania robót. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i 

oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość 

oznakowania, zapewnić w bezpieczny sposób ciągłość ruchu drogowego na 

wszystkich drogach, chodnikach i parkingach zlokalizowanych na przedmiotowych 

nieruchomościach podczas prowadzenia robót; 

e) Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do przeprowadzenia rozruchu 

zainstalowanych urządzeń, przeszkolenia pracowników obsługi, przekazania 

Zamawiającemu instrukcji eksploatacji oraz przeprowadzenia inspekcji 

prawidłowości ich montażu w obecności producenta, jeżeli wymaga tego gwarancja 

oraz dokonania na własny koszt odbiorów z UDT. 

f) prace należy prowadzić w sposób zapewniający normalne funkcjonowanie 

pracownikom w sąsiadujących z budową obiektach Szpitala, w zakresie wykonywania 

pracy oraz dojazdu i powrotu. 

g) roboty budowlane, będące przedmiotem zamówienia należy wykonywać 

uwzględniając fakt, że roboty o znacznym natężeniu hałasu, zapyleniu lub uciążliwe 

będą prowadzone po godzinach pracy w dni robocze lub w dni wolne od pracy - w 

uzgodnieniu z Zamawiającym;  

h) Wykonawca dostarcza wszystkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu 

umowy na własny koszt. 

i) Wykonawca zobowiązany jest do naprawy zniszczonych w trakcie prowadzenia prac 

budowlanych nawierzchni (trawiastych, betonowych, asfaltowych, itp.). 

j) Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym tras dowozu i 

wywozu materiałów masowych na i z terenu budowy, na obszarze Szpitala 

k) W organizacji placu budowy Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia 

stanowiska do mycia kół dla wszystkich samochodów wyjeżdżających z placu 

budowy,  

l) Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia, na własny koszt, 

sprzętu pozostawionego na terenie budowy.  

m) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone własnym działaniem 

osobom trzecim  na terenie robót i na terenie przyległym w stopniu całkowicie 

zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego. 

n) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców 

jak za własne działania lub zaniechania. 

o) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą 

starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji 

robót w zakresie i w sposób określony w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (zwanej dalej SIWZ), w tym: dokumentacji projektowej, dokumentacji 



technicznej -  zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy 

technicznej oraz złożonej ofercie przetargowej. 

p) Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót muszą uzyskać pisemną 

akceptację Inspektora Nadzoru danej branży oraz Przedstawiciela Inwestora. Ponadto 

muszą odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i 

stosowania w budownictwie, określonym w ustawie Prawo budowlane, wymaganiom 

projektów wykonawczych i przedmiarów robót oraz wymaganiom specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Wskazania oraz inne parametry przedmiotu 

zamówienia podane przez Zamawiającego są wymaganiami minimalnymi. Pod 

pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, 

strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz 

pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałom i urządzeniom w 

dokumentacji załączonej do SIWZ. 

q) W przypadku materiałów lub produktów wymienionych w dokumentacji opisującej 

przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, wskazanie takie 

należy traktować jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza w tym zakresie 

zastosowanie materiałów lub produktów równoważnych jakościowo i funkcjonalnie 

(o parametrach równoważnych lub wyższych). W przypadku zaoferowania 

materiałów lub produktów równoważnych przez Wykonawcę jest on zobowiązany 

jednoznacznie wykazać, że oferowane przez niego równoważne materiały lub 

produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca przed 

zastosowaniem wyrobu/montażem urządzenia każdorazowo powinien uzyskać 

akceptację Zamawiającego. 

r) W odniesieniu do zastosowanych przez Wykonawcę materiałów i urządzeń, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia certyfikatów na znak 

bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikaty zgodności z obowiązującą 

normą lub aprobatą techniczną, zaś w odniesieniu do oferowanych urządzeń - 

świadectw jakości i wymaganych atestów. 

zabezpieczenia terenu robót z zachowaniem należytej staranności; 

s) zorganizowania zaplecza robót; 

t) wykonania i przekazania Zamawiającemu w dniu zgłoszenia do odbioru dokumentacji 

powykonawczej w formie pisemnej w 2 egzemplarzach oraz na płycie CD w 1 

egzemplarzu, wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania 

robót zgłoszonych do odbioru; Dokumentacja powykonawcza musi zostać wykonana 

wg wymagań Zamawiającego; 

u) zapewnienia inwentaryzacji powykonawczej prowadzonych robót; 

v) przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania robót 

przed ich zniszczeniem; 

w) zgłoszenia w formie pisemnej przedmiotu umowy do odbiorów częściowych, 

odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia 

stwierdzonych wad oraz uzyskania wszystkich odbiorów, na koszt Wykonawcy, 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego; 

x) prowadzenie dziennika budowy i udostępnianie go innym osobom upoważnionym lub 

organom, celem dokonywania wpisów lub potwierdzeń; 



y) dbania o należyty porządek na terenie budowy; 

z)  bezzwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o ewentualnych 

nieprawidłowościach i brakach w dokumentacji projektowej; 

aa) opracowania i przestrzeganie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w 

trakcie prowadzenia robót budowlanych; 

bb) informowanie Zamawiającego i nadzoru inwestorskiego o problemach 

okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót oraz termin zakończenia 

przedmiotu umowy; 

cc) zawiadomienia Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających 

zakryciu; 

dd) umożliwienia wstępu na teren budowy Zamawiającemu, nadzorowi inwestorskiemu, 

autorskiemu i innym organom, celem dokonania kontroli oraz udzielania im 

informacji i pomocy wymaganej przepisami; 

ee) zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy; 

ff)  uporządkowania terenu robót po zakończeniu robót; 

gg)  niezwłocznego wykonania robót nie przewidzianych w dokumentacji a koniecznych 

ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią, 

hh) usunięcia oraz unieszkodliwienia odpadów znajdujących się na terenie budowy; 

ii) prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi;  

jj) wyznaczenia koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy 

wszystkich pracowników Wykonawcy i Podwykonawców zatrudnionych w tym 

samym miejscu, oraz przekazania informacji wyznaczonemu Przedstawicielowi 

Zamawiającego;  

kk) ustalenia w uzgodnieniu z Podwykonawcami zasad współdziałania uwzględniających 

sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia 

pracowników oraz przekazania tych zasad Zamawiającemu. 

 

3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 

- odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy; 

- wyznaczenie i urządzenie punktów poboru wody i energii elektrycznej, które zostaną 

opomiarowane przez Wykonawcę i z których spisany zostanie protokół przy współudziale 

Zamawiającego; 

- wyznaczenie dróg transportu wraz z utrzymaniem na nich czystości i porządku, miejsc 

składowania materiałów, stacjonowania sprzętu oraz lokalizacji obiektu administracji budowy 

poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie; Wjazd dla pojazdów i sprzętu 

budowlanego na teren budowy odbywać się będzie wyłącznie poprzez bramę 

awaryjną/ewakuacyjną od strony ulicy Na Skarpie (pod groźbą kary umownej w wysokości 

5.000 zł netto za każdy stwierdzony przypadek korzystania z wjazdu od ul. Warszawskiej).  

Wjazd na teren budowy od strony ulicy Warszawskiej jest możliwy poprzez istniejący wjazd 

na teren Szpitala w godzinach od 1600 do 700  dla pojazdów i sprzętu budowlanego zgodnie z 

„regulaminem korzystania z systemu kontroli wjazdu na teren Uniwersyteckiego Szpitala 

Klinicznego w Olsztynie”. Zamawiający nie dopuszcza zajmowania terenu Szpitala poza 

terenem budowy przez pojazdy i sprzęt mechaniczny pracowników budowy. Zamawiający nie 



dopuszcza posadowienia kontenerów tymczasowych budowy na terenie Szpitala a wyłącznie 

na terenie budowy lub poza terenem Szpitala. 

 

 

I etap Roboty przygotowawcze: 

- w I etapie Wykonawca musi wykonać roboty związane z przeniesieniem w nową lokalizację 

zbiornika z ciekłym tlenem medycznym. Są to: 

- wykonanie fundamentu żelbetowego wraz z uziemieniem; 

- wykonanie instalacji elektrycznych zasilających zbiornik z tlenem; 

- wykonanie instalacji tlenu medycznego od zbiornika do Budynku Tlenowni z włączeniem w 

istniejącą sieć; 

- poniesienie wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem zbiornika z tlenem oraz 

wykonaniem trwałego ogrodzenia zbiornika z tlenem; 

- odkopanie istniejącego zbiornika retencyjnego oraz przewiezienie go w miejsce wskazane 

przez Zamawiającego (miejsce na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie 

lub Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie); 

- wykonanie wykopu pod nowoprojektowany Budynek; zgodnie z Projektem Budowlanym 

tranzyt gazów medycznych oraz mediów (c.o., c.t., z.z.w, c.w.u, c.c.w.u.) na czas trwania 

inwestycji będzie przebiegał przez środek budowy. Obiekt w sposób ciągły i nieprzerwany 

24h/dobę wykorzystuje gazy medyczne w celu ratowania zdrowia i życia pacjentów – w 

związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia utrzymania ciągłości 

dostaw w/w mediów (pod groźbą kary umownej w wysokości 50.000 zł netto za każdy 

stwierdzony przypadek uszkodzenia instalacji). Wykonawca w okresie zimowym zabezpieczy 

instalację przed zamarznięciem; 

- ze względu na konieczność prowadzenia prac w czynnych obiektach Wykonawca zapewni 

ciągły nieprzerwany dojazd zewnętrznym firmom oraz wejście na teren budowy ich 

przedstawicielom, z którymi Szpital oraz Uczelnia związane są umowami w celu możliwości  

ich realizacji jak np. dostawy posiłków pacjentom, odbiór i utylizacja odpadów medycznych 

itp.; 

 

Etap II Roboty budowlane 

- wykonanie nasadzeń zastępczych zgodnie z projektem zieleni w terminie do 31.12.2020r.; 

- wszelkie prace demontażowe związane z przeniesieniem urządzeń i instalacji w Budynku 

Kotłowni Wykonawca wykona we własnym zakresie i na własny koszt wg wytycznych 

Przedstawicieli Inwestora; 

- prowadzenie jakichkolwiek robót budowlanych w pomieszczeniu węzła cieplnego 

zlokalizowanego w Budynku Kotłowni będącego własnością MPEC Sp. z o. o. po uprzednim 

pisemnym 7-dniowym wyprzedzeniu przedstawicieli MPEC Sp. z o. o. na podstawie pisemnie 

wyrażonej zgody przez MPEC. Roboty budowlane należy prowadzić pod ścisłym nadzorem 

przedstawiciela Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Olsztynie wg wymagań 

jakie będą przez nich stawiane. Zakończenie prac musi zostać protokolarnie pisemnie 

odebrane przez przedstawiciela MPEC Sp. z o. o. w Olsztynie od Wykonawcy przy udziale 

Szpitala. W przypadku demontażu urządzeń zainstalowanych w pomieszczeniu prace 

wykonane zostaną przez autoryzowany serwis producenta urządzeń na koszt i ryzyko 



Wykonawcy. 

- prowadzenie jakichkolwiek robót budowlanych w pomieszczeniu węzła cieplnego 

zlokalizowanego w Budynku Kotłowni będącego własnością Szpitala oraz Uczelni po 

uprzednim pisemnym 7-dniowym wyprzedzeniu przedstawicieli Szpitala oraz Kierownika 

Sekcji Ciepłowniczej UWM w Olsztynie na podstawie pisemnie wyrażonej zgody. Roboty 

budowlane należy prowadzić pod ścisłym nadzorem Kierownika SEC UWM w Olsztynie wg 

wymagań jakie będą przez niego stawiane. Zakończenie prac musi zostać protokolarnie 

pisemnie odebrane przez przedstawiciela SEC UWM w Olsztynie od Wykonawcy przy 

udziale Szpitala. W przypadku demontażu urządzeń zainstalowanych w pomieszczeniu prace 

wykonane zostaną przez autoryzowany serwis producenta urządzeń na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

- prowadzenie jakichkolwiek robót budowlanych w pomieszczeniu Sprężarkowni i 

Hydroforni zlokalizowanego w Budynku Kotłowni będącego własnością Szpitala oraz 

Uczelni po uprzednim pisemnym 7-dniowym wyprzedzeniu przedstawicieli Szpitala oraz 

DIiNB UWM w Olsztynie na podstawie pisemnie wyrażonej zgody. Roboty budowlane 

należy prowadzić pod ścisłym nadzorem Kierownika Sekcji Techniczno-Gospodarczej 

Szpitala wg wymagań jakie będą przez niego stawiane. Zakończenie prac musi zostać 

protokolarnie pisemnie odebrane przez przedstawiciela DIiNB UWM w Olsztynie oraz STG 

Szpitala w Olsztynie od Wykonawcy. W przypadku demontażu urządzeń zainstalowanych w 

pomieszczeniu prace wykonane zostaną przez autoryzowany serwis producenta urządzeń na 

koszt i ryzyko Wykonawcy. 

- prowadzenie jakichkolwiek robót budowlanych w Budynku Tlenowni po uprzednim 

pisemnym 7-dniowym wyprzedzeniu przedstawicieli Szpitala oraz DIiNB UWM w Olsztynie 

na podstawie pisemnie wyrażonej zgody. Roboty budowlane należy prowadzić pod ścisłym 

nadzorem Kierownika Sekcji Techniczno-Gospodarczej Szpitala wg wymagań jakie będą 

przez niego stawiane. Zakończenie prac musi zostać protokolarnie pisemnie odebrane przez 

przedstawiciela DIiNB UWM w Olsztynie oraz STG Szpitala w Olsztynie od Wykonawcy. W 

przypadku demontażu urządzeń zainstalowanych w pomieszczeniu prace wykonane zostaną 

przez autoryzowany serwis producenta urządzeń na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

Pozostałe prace budowlane wchodzące w zakres Wykonawcy: 

- usunięcie wszelkich materiałów (np. resztki gruzu) zalegających  i kolidujących z inwestycją 

na koszt potencjalnego Wykonawcy; 

- przebudowa wszelkich kolizji na koszt i ryzyko Wykonawcy; 

- humusowanie wraz z odtworzeniem terenów zielonych; 

- uporządkowanie terenu z usunięciem zabezpieczeń i oznakowań wprowadzonych na okres 

budowy oraz dokonanie ewentualnych napraw elementów zagospodarowania terenu 

zniszczonych w czasie prac budowlanych. 

 

4. Prowadzenie robót budowlanych. 

 Przy realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca winien przestrzegać obowiązujących 

przepisów BHP. Teren budowy należy bezwzględnie wygrodzić. Wykonawca w trakcie 

prowadzenia robót budowlanych ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich 



pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z 

tytułu prowadzonych robót. 

Wykonawca za każdym razem z 7-dniowym wyprzedzeniem uzgodni z przedstawicielem 

Zamawiającego chęć zajęcia jakiejkolwiek części istniejącego terenu Szpitala i przedstawi 

schemat organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Wykonawca w odpowiedni sposób 

zabezpieczy i oznaczy teren prowadzonych prac. Ponadto Wykonawca po zakończeniu prac 

odtworzy nawierzchnie drogowe do stanu pierwotnego. 

 W ramach wykonania zadania inwestycyjnego należy uwzględnić wymianę gruntu w 

terenach utwardzonych nad istniejącymi i projektowanymi sieciami a także w obrębie 

wykopów związanych z budową zbiorników wody oraz innych elementów podziemnej 

infrastruktury. 

 

5. Materiały budowlane 

 Wyroby budowlane mogą być zastosowane po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego 

na podstawie przekazanej karty materiałowej danego materiału przez Wykonawcę. Wszystkie 

wyroby budowlane oraz elementy wyposażenia muszą posiadać wymagane prawem atesty 

techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności. Wszystkie materiały i elementy wyposażenia 

dostarczone i użyte przez Wykonawcę muszą być fabrycznie nowe i nie używane. 

 

6. Zakończenie robót budowlanych 

 Podstawą zakończenia robót budowlanych jest podpisany przez przedstawicieli 

Wykonawcy i Zamawiającego bezusterkowy protokół odbioru robót. Ponadto w zakresie 

Wykonawcy wymagane jest uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie dla 

nowego obiektu. 

 

7. Dokumentacja powykonawcza. 

 Po wykonaniu robót należy wykonać: 

- kompletną dokumentację powykonawczą (zgodnie z wzorem przekazanym przez 

Zamawiającego); 

- protokoły z niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń; 

- geodezyjną mapę powykonawczą; 

 

         Opracował: 

         Grzegorz Szczepański 


