ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Zamawiający: SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Adres: ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
Opis przedmiotu zmówienia

Nazwa zamówienia: „Rozbudowa i przebudowa kontenerowego zaplecza operacyjno
-socjalnego oraz przebudowa hangaru bazy samolotowej EMS na terenie działki
nr 13/12, obręb: 2-06-07 położonej w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 1C na terenie
kompleksu wojskowego”.
Według CPV: Roboty projektowe, dostawa i montaż kontenerów
Kod CPV: 71.22.00.00-6; 44.21.11.00-3; 45.31.10.00-0; 45.33.10.00-6; 44.21.11.00-3
45.31.10.00-0
Zawartość opracowania : Część informacyjna i rysunkowa

Opracowanie: SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
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1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
„Wykonanie projektu budowlanego, rozbudowa i przebudowa kontenerowego zaplecza
operacyjno - socjalnego oraz przebudowa hangaru bazy samolotowej EMS na terenie
działki nr 13/12, obręb: 2-06-07 położonej w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 1C
na terenie kompleksu wojskowego”
2. ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą
w Warszawie, ul. Księżycowa 5 ( zwane dalej: „SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe”).
3. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Teren użytkowany przez SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe położony na terenie
"Lotniska Warszawa - Okęcie" w części kompleksu wojskowego 6077 przy ul. Żwirki i Wigury 1C,
00-909 Warszawa.
4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ
OBIEKTU I ZAKRES ROBÓT
Zakres robót projektowych i wykonawczych:
1. Zaprojektowanie i rozbudowa zaplecza kontenerowego bazy EMS o 4 kontenery oraz
korytarz o wymiarach około 6 x 15 m – budynek jednokondygnacyjny, dach
dwuspadowy (w części dobudowywanej należy nawiązać do konstrukcji dachu
i spadków na obiekcie istniejącym.
2. Dostawa i montaż klimatyzatora typu SPLIT z jednostką zewnętrzną montowaną na
dachu oraz dwu jednostek wewnętrznych montowanych w nowych pomieszczeniach
biurowych.
3. Wyposażenie nowych pomieszczeń biurowych w zestawy gniazd komputerowych
(przy stanowiskach wg. załącznika nr 10).
4. Dostawa i montaż kontenera magazynowego o wymiarach ok. 2,4 x 6 m przy ścianie
szczytowej w hangarze, wyposażonego w instalację oświetleniową i gniazd
wtykowych, ogrzewany.
5. Podłączenie i uruchomienie kotła grzewczego nadmuchowego z palnikiem olejowym
w hangarze.
6. Montaż zbiornika na olej opałowy (paliwo do kotła grzewczego nadmuchowego)
w hangarze.
7. Zaprojektowanie i wykonanie rozprowadzenia ciepłego powietrza w podziale na min.
dwie strefy grzewcze obejmujące całą powierzchnię hangarze, za pomocą kanałów
wentylacyjnych izolowanych.
8. Zaprojektowanie i wybudowanie na zewnątrz hangaru stanowiska na ok. 200 litrowe
pojemniki przeznaczone na odstoje paliwa .
9. Przeniesienie istniejącego stanowiska (wiaty tymczasowej) na butle tlenowe,
w miejsce za kontenery (uwidocznione na załączniku nr 10).

10. Zaprojektowanie i wybudowanie odwodnienia liniowego parkingu przy hangarze od
strony południowo – zachodniej wraz z odprowadzeniem wód opadowych do
istniejącej kanalizacji deszczowej.
Ogólnie : ściany zewnętrzne RAL 9010 biały, konstrukcja zewnętrzna niebieski RAL 5010.
Kolor wewnętrzny biały RAL 9003.
Uwaga: kolorystykę sprawdzić w naturze i dobrać do kolorystyki obiektu istniejącego,
grzejniki konwektorowe do 2200 W.
Zaprojektować i wykonać dla rozbudowy zaplecza kontenerowego (w powiązaniu z istniejącą
instalacją odgromową) instalację odgromową.
Drzwi przesuwne w obu istniejących szatniach, zaprojektować na całą wysokość
pomieszczenia z nawiewnikiem typowym w dolnej części drzwi. Przedstawiona koncepcja
programowo-funkcjonalna jest materiałem pomocniczym przy przygotowaniu oferty i przy
sporządzaniu dokumentacji projektowej. Oferent jest odpowiedzialny za wykonanie
przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami prawa, normami i wiedzą techniczną.
Opis ogólny robót projektowych i budowlanych nowego zaplecza
kontenerowego EMS
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego,
rozbudowy istniejącego obiektu kontenerowego poprzez dobudowanie zestawu 4 kontenerów
oraz korytarza o powierzchni ok. 70 m2. Projekt powinien obejmować: przebudowę
istniejącego zestawu w zakresie niezbędnym do jego rozbudowy, rozbudowę instalacji
wewnętrznych: elektrycznej (w tym ogrzewanie), wyposażenie i montaż urządzeń
klimatyzacyjnych.
Zakres prac projektowych, uzyskania opinii, decyzji i pozwoleń:
1. Rozbudowa zaplecza będzie realizowana od strony elewacji tylnej – południowej.
a. wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlanej w 4 egzemplarzach papierowych
i 1 egzemplarzu w formie elektronicznej oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na budowę,
b. uzyskanie mapy do celów projektowych,
c. uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń w zakresie wynikającym
z przepisów prawa (bhp, p.poż. itp.),
d. wykonanie charakterystyki energetycznej obiektu,
e. aktualizacja Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego o rozbudowane zaplecze kontenerowe
i instalację grzewczą hangaru,
2. Dostawę i posadowienie:
a. nowych kontenerów biurowych, socjalnych, korytarzowych wraz z wykonaniem
podłączenia elektroenergetycznego (rozbudowa instalacji elektrycznej istniejącego
zestawu kontenerowego). rysunek koncepcyjny, na którym przedstawiono układ
kontenerów, usytuowanie poszczególnych pomieszczeń, dojście chodnikiem do nowo
dobudowanej części, jest załącznikiem do niniejszego programu funkcjonalnoużytkowego,
b. posadowienie kontenerów na fundamentach zgodnie z wykonanym przez Wykonawcę
projektem,
c. podłoga ocieplona wełną mineralną 120 mm, płyta OSB 22 mm,
d. podłoga w pomieszczeniach – wykładzina PCV, korytarz PCV antypoślizgowe w kolorze
szaro – niebieskim (kolorystykę dobrać w nawiązaniu do nawierzchni istniejących),
e. drzwi wewnętrzne płytowe – białe z zamkiem kolor biały (90x205), klamki, szyldy białe,
f. okna zewnętrzne z PCV białe, rozwieralno - uchylne, wyposażone w rolety, szyba
o współczynniku przenikania U-1,1 W/m2K o rozmiarach 120x120 cm,
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g. stropy płyta laminowana, wełna mineralna, paraizolacja bl. Trapezowa ocynkowana ze
spadkiem jak na kontenerach wcześniej zamontowanych,
h. attyka – blacha krawędziowa ocynkowana gr. 1mm w kolorze nawiązanie do istniejących,
i. zaprojektować wiatrołap po drugiej stronie korytarza w dobudowanej części zestawu
kontenerowego wg szkicu, drzwi aluminiowe 150x210 z samozamykaczem, białe
załącznik nr 10,
j. pomieszczenie magazynowo - gospodarcze sprzątaczki przenieść do pomieszczenia
oznaczonego w szkicu,
k. zaprojektować chodnik z kostki brukowej (bruk-bet.) gr. 6cm do podestu wiatrołapu
w obrzeżach 50x20x6 szer. 120 cm długości ok. 8 mb
l. zaprojektować i wybudować odwodnienie liniowe parkingu przy hangarze od strony
południowo – zachodniej wraz z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącej
kanalizacji deszczowej,
m. Studnię lokalizować poza obrębem dobudowanego zestawu kontenerów,
n. zdjęcie warstwy humusu,
o. dostarczenie i montaż w kontenerach wyposażenia przeciwpożarowego i BHP zgodnie
z dokumentacją budowlaną i zaktualizowaną Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego
uzgodnioną z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
p. zagospodarowanie terenu zewnętrznego (objętego projektem) – trawniki, chodniki, opaska
z płytek betonowych 40x40x5

a.
b.
c.

d.
e.
f.

Opis ogólny robót projektowych i budowlanych w hangarze EMS
zaprojektowanie dostawa i montaż wraz z posadowieniem kontenera magazynowego w
hangarze przy ścianie szczytowej obiektu,
podłączenie i uruchomienie kotła grzewczego nadmuchowego z palnikiem olejowym
w hangarze,,
zaprojektowanie i wykonanie rozprowadzenia ciepłego powietrza w podziale na min. dwie
hangaru, za pomocą kanałów
strefy grzewcze obejmujące całą powierzchnię
wentylacyjnych izolowanych,
zaprojektowanie usytuowania miejsca zbiornika z olejem opałowym dla kotła grzewczego
opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla rozbudowanego zaplecza
kontenerowego i hangaru,
wykonanie przeglądów przewodów kominowych i wentylacyjnych, w tym wentylacji
mechanicznej, pomiarów rezystancji instalacji elektrycznej i wyłącznika różnicowoprądowego, wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia sztucznego, badań rezystancji
izolacji w obwodach instalacji elektrycznych, wykonanie próbnego rozruchu urządzeń
oraz innych prób i badań wymaganych przepisami prawa i koniecznych do uzyskania
pozwolenia na użytkowanie,

g. Podczas próbnego rozruchu urządzeń należy m.in. kontrolować:
- prawidłowość działania silników elektrycznych,
- sprawdzenie wydajności oraz sprężu wentylatorów,
- sprawdzenie wydatków na wywiewnikach i nawiewnikach.
h. Protokoły powinny zawierać potwierdzenie zgodności wykonania z przepisami
techniczno-budowlanymi, polskimi normami oraz potwierdzenie bezpieczeństwa
użytkowania. Wyniki powyższych badań i prób muszą być pozytywne
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i. zawiadomienie organów zgodnie z art.56 ust.1 Prawa Budowlanego o zakończeniu budowy
oraz uczestnictwo w kontrolach tych organów,
j. wykonanie w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 w wersji elektronicznej
na CD (doc., AutoCad, pdf.) dokumentacji powykonawczej rozbudowy kontenerów wraz
z przyłączami i hangaru wykonanej zgodnie z prawem budowlanym i zawierającej m.in.
rysunki z naniesionymi na czerwono zmianami powstałymi w trakcie realizacji,
oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót z podpisem projektanta
o wprowadzeniu zmian nieistotnych, geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą,
protokoły badań i prób, certyfikaty, deklaracje zgodności i aprobaty techniczne na wyroby
zastosowane w kontenerach, karty gwarancyjne, instrukcję obsługi i użytkowania,
instrukcję bezpieczeństwa pożarowego niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego
pozwolenia na użytkowanie kontenerów,
k. przygotowanie i złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie wraz załącznikami oraz
udział obowiązkowej w kontroli, o której mowa art. 59 ust.1 prawa budowlanego,
l. uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie.
Podłoga w kontenerach ma być stabilna, w pomieszczeniu magazynowym zdolna
do przeniesienia podwyższonego obciążenia od urządzeń i regałów.
Wymagania odnośnie instalacji elektrycznej:
Instalacja oświetlenia:
• Natężenie oświetlenia na powierzchni pracy w pomieszczeniach biurowych
Eśr=500lx,
• Natężenie oświetlenia w ciągach komunikacyjnych Eśr=100 lx,
• Oświetlenie ewakuacyjne-1h,
Osprzęt elektryczny i urządzenia (stopień ochrony i klasa izolacji) odpowiednie
do środowiska, w którym będzie zainstalowany:
• System ochrony przeciwporażeniowej –szybkie wyłączenie zasilania,
• Układ sieci TNC-S,
• Dostawione kontenery w ilości 4 szt. oraz korytarz wyposażyć w gniazda elektryczne
typowe dla podobnych obiektów,
• Gniazda elektryczne powinny być zamontowane w miejscach wskazanych w rzucie
kontenerów - wersji powiększonej,
• Instalacja elektryczna prowadzona w listwach PCV – oświetlenie lampy OKN 2x36W
nad drzwiami wyjścia z szatni oprawa 1x18W,
• Ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi konwektorowymi w każdym kontenerze
• Uzupełnić na dostawionych 4 kontenerach instalację odgromową
• Na szczycie południowym zamontować światło przeszkodowe (zdemontować stare
i przenieść na nową attykę)
• Przygotować instalację elektryczną zasilającą do zwiększonego obciążenia (nowe
kontenery) zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• Zasilanie rozdzielnicy głównej zestawu kontenerów..
• Wymagania odnośnie instalacji komputerowej i telefonicznej:
• Zaprojektować i zamontować w nowodobudowanych pomieszczeniach biurowych
stanowiska komputerowe odpowiednio 3 + 4, wg szkicu dobudowy
Projekt powykonawczy instalacji okablowania powinien zawierać:
• protokoły z pomiarów instalacji sieci strukturalnej
• protokoły pomiarów parametrów dedykowanej instalacji elektrycznej
• Rysunki: rzut budynku ze schematem instalacji sieci logicznej, sieci elektrycznej,
schemat rozdzielni elektrycznej, inne konieczne rysunki i schematy.
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5. AKTUALNE
UWARUNKOWANIA
WYKONANIA
PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA
Istniejące zaplecze kontenerowe oraz hangar są użytkowane przez załogę Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego, wykonującą zadania związane z lotniczym transportem
samolotowym oraz bieżącą obsługą statków powietrznych. W bazie stacjonują samoloty
Piaggio.
W trakcie przeprowadzania robót baza EMS SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe będzie
czynna i będzie wykonywała również swoje zadania ratowniczo-medyczne, dlatego
przeprowadzane roboty budowlane nie mogą utrudniać działalności Zamawiającego.
Roboty budowlane mogą odbywać się w godzinach 8:00-20:00.
Wykonawca na własny koszt zapewni zaplecze socjalne dla swoich pracowników.
Wykonawca zobowiązany będzie do przeszkolenia na własny koszt personelu z zasad
poruszania się po lotnisku zgodnie z ustaleniami i procedurami zarządzającego lotniskiem.
Kontenery oraz przejścia instalacyjne powinny być szczelne, uniemożliwiając przedostawanie
się gryzoni i innych zwierząt do wnętrza kontenerów.
Kontenery powinny być też połączone w sposób szczelny uniemożliwiający przedostawanie
się wody.
Wykonawca ma za zadanie usunąć warstwę humusu i składować ją w miejscu wskazanym
przez Zamawiającego. Humus może być wykorzystany do zagospodarowania terenu
zielonego po wykonaniu rozbudowy zaplecza kontenerowego.
6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia: w terminie do 30 lipca 2016 r.
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa etapy:
a. ETAP 1 - wykonanie dokumentacji budowlanej rozbudowy kontenerów i złożenie
wniosków o pozwolenie na budowę oraz skuteczne dokonanie niezbędnych zgłoszeń
robót budowlanych i budowy obiektów nie wymagających decyzji pozwolenia na budowę
wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę.
b. Przygotowanie harmonogramu (w .pdf i MS Project) realizacji przedmiotu zamówienia:
robót projektowych, uzyskiwania decyzji administracyjnych, uzgodnień i zgłoszeń oraz
realizacji robót budowlanych, zgłoszeń do organów zgodnie z art. 56 ust. 1 oraz art. 59
ust. 1 Prawa Budowlanego. Uaktualnienie przed rozpoczęciem robót, harmonogramu
realizacji przedmiotu zamówienia: robót budowlanych, zgłoszenia do organów zgodnie
z art. 56 ust. 1 prawa budowlanego.
c. ETAP 2 – dostarczenie i posadowienie kontenerów, montaż w kontenerach wyposażenia
przeciwpożarowego i BHP oraz podłączenie wszystkich instalacji wewnętrznych
i zewnętrznych. Wykonanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej. Przygotowanie
i złożenie wniosku wraz z załącznikami o pozwolenie na użytkowanie i uzyskanie
ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie.
Czas realizacji: Etap 1 – 31 maja 2016 r., etap 2 – 30 lipca 2016 r.
7. OBOWIĄZKI WYKONAWCY
a. Wykonanie i dostarczenie w wersji papierowej i elektronicznej (pdf. i MS Project)
harmonogramu robót projektowych i realizacji przedmiotu zamówienia w terminie
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b.

c.
d.
e.
f.
g.

h.
i.
j.

k.

l.
m.

n.

o.
p.
q.

r.

s.

7 dni po podpisaniu umowy. Aktualizacja harmonogramu realizacji przedmiotu
zamówienia do dnia 5 każdego miesiąca.
Wykonanie dokumentacji budowlanej zgodnie z przepisami prawa, normami
i zasadami wiedzy technicznej i uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień,
a w szczególności: ZUD, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
higieniczno-sanitarnych i BHP.
Przygotowanie i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę zaplecza
kontenerowego.
Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę zaplecza kontenerowego.
Przygotowanie i złożenie wniosku do właściwego organu o rozpoczęciu robót
budowlanych.
Protokolarne przejęcie placu budowy od Zamawiającego.
Zagospodarowanie placu budowy, a w szczególności wykonanie ogrodzenia,
zamontowanie podliczników, utrzymanie czystości na drogach dojazdowych do
placu budowy oraz porządku w obrębie prowadzonych robót.
Zabezpieczenie we własnym zakresie odpowiednich warunków socjalnych
i sanitarnych dla osób pracujących przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia.
Uzgadnianie z Zamawiającym wszystkich rozruchów i przełączeń instalacji.
W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy istniejącego mienia
Zamawiającego, doprowadzenie do stanu przed zniszczeniem lub uszkodzeniem,
na własny koszt.
Zgłoszenie Zamawiającemu na piśmie gotowości do obioru każdego z etapów
przedmiotu zamówienia wraz dostarczenie wzoru protokołu odbioru każdego etapu
do uzyskania akceptacji od przedstawiciela Zamawiającego.
Bezzwłoczne usunięcie zgłaszanych przez Zamawiającego wad, braków i usterek
w uzgodnionym pisemnie przez Strony terminie.
Sprawowanie dozoru budowy w okresie od dnia protokolarnego przekazania
Wykonawcy terenu budowy do dnia protokolarnego odbioru przez Zamawiającego
robót.
Zapewnienie obsługi geodezyjnej, obsady stanowisk kierownika budowy
i kierowników poszczególnych robót wraz z prowadzeniem dokumentacji
wymaganych prawem w tym wynikających z warunków pozwolenia na budowę.
Wykonanie ewentualnych rozbiórek, demontażów i przekładek obiektów
budowlanych i instalacji.
Wykonanie ewentualnych czynności określonych wymaganiami warunków
pozwolenia na budowę i uzgodnień.
Bezzwłocznego poprawienia błędów, pominięć, niejasności, niespójności,
niepełnych informacji lub wad znalezionych w przedmiocie zamówienia oraz
dokumentacji budowlano-wykonawczej i powykonawczej na swój koszt, bez
względu na jakąkolwiek uprzednio wydaną zgodę lub zatwierdzenie dokumentacji.
Dostarczenie wersji roboczych rysunków powykonawczych robót w ilości 1 egz.,
przedstawiających rzeczywiście zrealizowane roboty celem dokonania ich przeglądu
przez Zamawiającego przed wystawieniem jakiegokolwiek protokołu.
Dostarczenie dokumentacji powykonawczej wraz z aktualizacją Instrukcji
Bezpieczeństwa Pożarowego, w wersji papierowej w ilości 2 egzemplarzy oraz
1 egzemplarz na płycie CD, wraz z protokołami odbiorów, aprobatami
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technicznymi, deklaracjami zgodności, certyfikatami, instrukcjami i kartami
gwarancyjnymi.
t. Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.
u. Doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy.
v. Zawiadomienie organów, o których mowa w art. 56 ust. 1 Prawa Budowlanego oraz
uczestnictwo w kontrolach jak i stosowanie się do zleceń pokontrolnych.
w. Przygotowanie wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wraz
z załącznikami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
x. Uczestnictwo w obowiązkowej kontroli organu wydającego pozwolenie
na użytkowanie oraz stosowanie się do zaleceń pokontrolnych.
y. Uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie.
z. Utrzymanie, na własny koszt, porządku w trakcie realizacji robót na terenie budowy
- w szczególności do utrzymywania obszaru robót w stanie czystym,
uporządkowanym i wolnym od zbędnych przeszkód. Z uwagi na przedmiot
działalności
Zamawiającego,
Wykonawca
zobowiązany
jest
również
do natychmiastowego usuwania wszelkich odpadów budowlanych (np. zbędnych
materiałów, gruzu) i śmieci będących następstwem wykonywania robót. Jeżeli
zachodzić będzie potrzeba gromadzenia odpadów budowlanych i śmieci na terenie
placu budowy, Wykonawca zobowiązany będzie posiadać odpowiedni pojemnik,
któremu miejsce ustawienia zostanie wyznaczone przez Zamawiającego. Pojemnik
będzie opróżniany przez Wykonawcę na własny koszt. Niedopuszczalne jest
gromadzenie odpadów budowlanych i śmieci w innych miejscach, lub usuwania ich
do pojemników Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia usuwania odpadów
do pojemników Zamawiającego Wykonawca zostanie obciążony za ich wywóz.
aa. Usuwanie po każdym zakończonym dniu robót oraz po zakończeniu realizacji
przedmiotu zamówienia, wszelkich zbędnych materiałów, sprzętów, urządzeń
i odpadów oraz uporządkowania terenu budowy, tj. do pozostawienia całego terenu
wykonywania robót w stanie czystym, uporządkowanym i nieuszkodzonym,
nadającym się do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i przekazania
go Zamawiającemu w terminie odbioru Etapu 2 przedmiotu zamówienia. Jeżeli teren
po zakończeniu realizacji umowy nie zostanie przez Wykonawcę uporządkowany
w terminie 14 dni kalendarzowych, Zamawiający będzie uprawniony
do uporządkowania terenu na koszt Wykonawcy.
bb. Podjęcie wszelkich możliwych i wymaganych obowiązującym prawem czynności
mających na celu ochronę środowiska (zarówno na placu budowy jak i poza nim
w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia) oraz ograniczenie uciążliwości dla
osób trzecich i ich własności, wynikających z zanieczyszczeń, hałasu i innych
skutków prowadzonych przez Wykonawcę działań. Wykonawca zapewni, że emisje
w powietrze oraz odpływy powierzchniowe i ścieki wynikłe z działań Wykonawcy
nie przekroczą wartości określonych stosownymi przepisami prawa,
cc. Ponoszenie w okresie realizacji robót kosztów zużycia wody, energii elektrycznej
i innych mediów zużytych do celów budowy, niezależnie od ustalonego
wynagrodzenia ryczałtowego, na podstawie faktur wystawionych przez
Zamawiającego (refaktury obciążeń finansowych dla tych mediów). Pobór mediów
od Zamawiającego (woda, energia) możliwe będzie po uprzednim zainstalowaniu
podliczników przez Wykonawcę na własny koszt.
dd. Użycie w ramach realizacji umowy materiałów fabrycznie nowych,
odpowiadających wymaganiom wynikającym z przepisów prawa, zgodnych
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z przepisami o badaniach i certyfikacji, dopuszczonych do stosowania na podstawie
przepisów w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobów budowlanych oraz na podstawie przepisów dotyczących
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania
wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu powszechnego stosowania
w budownictwie, a także zgodnych z normami przedmiotowymi.
ee. przestrzeganie wytycznych, zarządzeń Zarządzającego Lotniskiem oraz
regulaminów i innych zasad wydanych przez zarządzającego lotniskiem,
ff. przestrzeganie wszystkich regulaminów, wytycznych i procedur obowiązujących
na terenie budowy i lotnisku wydanych czy zalecanych przez zarządzającego
lotniskiem,
gg. przestrzeganie i przeszkolenie na własny koszt personelu z zasad poruszania
się po lotnisku zgodnie z ustaleniami i procedurami zarządzającego lotniskiem,
8. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
a. Dostarczenie Decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego z dnia 12.03.2015 r.
b. Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu do realizacji przedmiotu zamówienia,
który będzie stanowić plac budowy, w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty
złożenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku.
c. Ustanowienia przedstawicieli Zamawiającego do nadzoru robót.
d. Dostarczenia pisemnego oświadczenia stwierdzającego prawo Zamawiającego
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
e. Przystąpienia do odbioru robót zgłoszonych wpisem do Dziennika Budowy przez
Kierownika Budowy, przeprowadzenie odbioru i podpisanie protokołu odbioru
końcowego robót.
9. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU
Roboty i wykonane elementy należy wykonać i odebrać zgodnie z:
a. przepisami prawa
b. umową
c. specyfikacją techniczną
d. warunkami technicznymi wykonania odbioru robót budowlano-montażowych
e. normami polskimi i branżowymi
f. wytycznymi ustalonymi z dostawcą.
10. WARUNKI BHP PRZY BUDOWIE I UŻYTKOWANIU
Podczas wykonywania robót należy przestrzegać przepisów BHP i przepisów bezpieczeństwa
pożarowego. Wydawnictwo ITB. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych C. Zabezpieczenia i izolacje. Izolacje przeciwwilgociowe i wodoochronne
części podziemnych budynków. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
C. Zabezpieczenia i izolacje. Pokrycia dachowe Nr 396/200. Warunki techniczne wykonania
i odbioru robót budowlanych.
Wymagania techniczne Cobrti Instal Zeszyt 5. Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych.
Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania
ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami),
rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać
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budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami), innych ustaw
i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
Wykonawca musi zwrócić szczególną uwagę na stosowanie i przestrzeganie przepisów BHP,
przepisów ochrony przeciwpożarowej dla pracowników wykonujących przedmiotowe zadania
jak i osób trzecich mogących znaleźć się w miejscu wykonywania robót remontowych
i konserwacyjno-malarskich. Prace budowlane prowadzone będą w trakcie normalnego
działania i funkcjonowania SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.
11. Załączniki
W załączeniu:
Załącznik A
Załącznik B
Załącznik C

Prawo dysponowania nieruchomością oraz zgoda właściciela na prowadzenie
prac remontowych
Zdjęcia pokazujące teren przeznaczonego do posadowienia zaplecza
kontenerowego
Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 12.03.2015 r.

12. Część rysunkowa
Rysunki projektu koncepcyjnego:
• Rzut kontenerów – koncepcja rozbudowy.
• Rzut istniejących kontenerów.
• Rzut hangaru
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