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I. SPECYFIKACJA  OGÓLNA WYKONANIA

CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Wstęp

1.1. Inwestor
Miasto Kalety

1.2. Jednostka projektowa
mgr inż. Zygfryd Irek

1.3. Cel i przedmiot specyfikacji technicznej
Opracowanie  zawiera  podstawowe  wymagania  w  zakresie wykonywania  i  odbioru
robót budowlano-montażowych  przewidzianych  do  realizacji  projektem  budowlanym
„Remont  pomieszczeń  Miejskiego  Domu  Kultury  celem  ich  adaptacji  na  Dzienny  Dom
Pomocy Senior Wigor" . Ma  na celu umożliwienie wszystkim uczestnikom budowlanego
procesu inwestycyjnego  prawidłowe  technicznie  i  na  wymaganym  poziomie
wykonanie przewidzianych  do  realizacji  robót.  Opracowanie  zawiera  zasady  odbiorów
końcowych  wykonywanych  bezpośrednio  przed  przekazaniem  obiektu  inwestorowi  i
użytkownikowi.

1.4. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w
zlecaniu i wykonywaniu opisanych robót budowlano montażowych i remontowych.

1.5. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Roboty  podstawowe,  towarzyszące  i  tymczasowe  wynikające  z  zakresu
wielobranżowej Dokumentacji Projektowej architektoniczno budowlanej oraz wykonawczej. 
Niezależnie  od  postanowień  Warunków  Szczegółowych  będą  stosowane  przez
Wykonawcę Normy  Państwowe,  instrukcje  i  przepisy  wymienione  w  niniejszym
opracowaniu.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi poleceniami Nadzoru
Autorskiego i Inwestorskiego.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający w terminie określonym w Umowie Realizacyjnej przekaże Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy oraz Dokumentację Projektową i Specyfikacje Techniczne obejmujące cały
zakres realizowanych prac.

1.6.2. Zgodność robót z Dokumentacja Projektową i Specyfikacją Techniczną
Dokumentacja  Projektowa,  Specyfikacje  Techniczne  oraz  dodatkowe  dokumenty
przekazane Wykonawcy  przez  Nadzór  Inwestorski  stanowią  część  umowy  (kontraktu),  a
wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są  obowiązujące dla Wykonawcy, tak
jakby zawarte były w całej dokumentacji.
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Nadzór Inwestorski, który w porozumieniu
z  autorem  opracowania  dokona  odpowiednich  zmian  lub poprawek.  W  przypadku
rozbieżności  opis  wymiarów ważniejszy jest  od  odczytów ze  skali  rysunków.  Wszystkie
wykonane  Roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  Dokumentacją  Projektową  i
Specyfikacją Techniczną.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową
lub Specyfikacją  Techniczną  i wpłynie to na niezadowalającą  jakość  elementu budowli, to
takie  materiały  będą  niezwłocznie  zastąpione  innymi,  a  roboty  rozebrane  na  koszt
Wykonawcy.

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia zabezpieczające,  w  tym  ogrodzenia,  poręcze,
oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze, dozorców,  wszelkie  inne  środki  niezbędne  do
ochrony  robót. Fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilościach określonych  przez  Inwestora,  tablic  informacyjnych,  których  treść  będzie  przez
niego zatwierdzona. Tablice informacyjne będą  utrzymywane przez Wykonawcę  w dobrym
stanie przez cały okres realizacji robót.  Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.6.4. 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:
-utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
-podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 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, a wynikających ze
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:
-lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,
-środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
o możliwością powstania pożaru.

1.7. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać  sprawny sprzęt  przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie  przepisy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w  maszynach  i  pojazdach.  Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny
z odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone  przed  dostępem  osób  trzecich.  Wykonawca
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będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy, w tym podwykonawców.

1.7.1. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o
stężeniu  większym  od  dopuszczalnego,  określonego  odpowiednimi  przepisami. Wszelkie
materiały odpadowe użyte  do Robót  będą  miały  świadectwa dopuszczenia,  wydane przez
uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego  oddziaływania
tych materiałów na  środowisko. 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  wbudowania.  Jeżeli
wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych
materiałów  od  właściwych  organów administracji  państwowej.  Jeżeli  Wykonawca  użył
materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.7.2. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za
urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz,
będących właścicielami  tych  urządzeń,  potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu
przez Zamawiającego  w  ramach  planu  ich  lokalizacji.  Wykonawca  zapewni  właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń  w czasie trwania
budowy. Wykonawca jest zobowiązany umieścić  w swoim harmonogramie rezerwę  czasową
dla wszelkiego rodzaju robót,  które  mają  być  wykonane w zakresie przełożenia instalacji
i urządzeń  podziemnych  na  Terenie  Budowy  i  powiadomić  Nadzór  Inwestorski  i
władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.  O fakcie  przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Nadzór Inwestorski i zainteresowane władze
oraz będzie  z  nimi  współpracował,  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.8. Określenia podstawowe
Użyte w opracowaniu, wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku
następująco:
Nadzór inwestorski – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru
nad realizacją robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy/kontraktu.
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy/kontraktu.
Rejestr obmiarów – akceptowany przez Nadzór Inwestorski rejestr z ponumerowanymi
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów
podlegają potwierdzeniu przez Nadzór Inwestorski.
Laboratorium  –  drogowe  lub  inne  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane
przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań  i prób związanych z
oceną jakości materiałów oraz robót.
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Nadzór Inwestorski.
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Polecenie Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
nadzór Inwestorski, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw
związanych z prowadzeniem budowy.
Polecenie  Inwestora  –  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Inwestora,
w formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw  związanych
z prowadzeniem budowy.
Projektant  –  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem
dokumentacji projektowej.
Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości (ślepy kosztorys) w kolejności
technologicznej ich wykonania.
Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących
w toku wykonywania robót.
Teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
Pozwolenie na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa
obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik
montażu.
Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.
Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy
lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną
całość użytkową.
Obszar oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Opłata – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości
przemarzania.
Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość
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konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych
funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z
budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu.
Instalacja elektryczna (w obiekcie budowlanym) – zespół współpracujących ze sobą
elementów elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczonych dla
określonych celów.
Złącze instalacji elektrycznej – punkt, z którego energia elektryczna jest dostarczana do
instalacji elektrycznej.
Przewód neutralny (zerowy) symbol N – przewód połączony bezpośrednio z punktem
neutralnym układu sieciowego i mogący służyć do przesyłania energii elektrycznej.
Napięcie znamionowe (instalacji) – napięcie, na które instalacja elektryczna lub jej część
została zaprojektowana (zbudowana).
Napięcie dotykowe – napięcie pojawiające się między częściami jednocześnie dostępnymi w
przypadku uszkodzenia izolacji.
Napięcie dotykowe, spodziewane – najwyższe napięcie dotykowe przewidywane w instalacji
elektrycznej w przypadku uszkodzenia izolacji, gdy wartość impedancji jest pomijalna.
Napięcie dotykowe bezpieczne (symbol UL) – najwyższa dopuszczalna wartość napięcia
dotykowego, które może się długotrwale utrzymywać w określonych warunkach otoczenia.
Część czynna – przewód lub część przewodząca instalacji elektrycznej mogąca znaleźć się
pod napięciem w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej wraz z przewodem
neutralnym N lecz z wyłączeniem przewodu ochronno-neutralnego PEN.
Część przewodząca dostępna – część przewodząca instalacji elektrycznej, która może być
dotknięta i która w warunkach normalnej pracy instalacji nie znajduje się lecz może się
znaleźć pod napięciem w wyniku uszkodzenia.
Część przewodząca obca – część przewodząca nie będąca częścią instalacji elektrycznej,
która może znaleźć się pod określonym potencjałem, zazwyczaj pod potencjałem ziemi.
Porażenie prądem elektrycznym – skutki patofizjologiczne wywołane przepływem prądu
elektrycznego przez ciało człowieka lub zwierzęcia.
Dotyk bezpośredni – dotknięcie przez człowieka lub zwierzę części czynnych.
Dotyk pośredni – dotknięcie przez człowieka lub zwierzę części przewodzących dostępnych,
które znalazły się pod napięciem w wyniku uszkodzenia izolacji.
Prąd rażeniowy – prąd przepływający przez ciało człowieka lub zwierzęcia, który może
spowodować skutki patofizjologiczne.
Prąd upływowy (instalacji elektrycznej) - prąd przepływający z obwodu elektrycznego do
ziemi lub do innych części przewodzących obcych w warunkach nromalnych.
Prąd różnicowy, prąd resztkowy - algebraiczna suma wartości chwilowych prądu
płynącego przez wszystkie części czynne w określonym punkcie instalacji elektrycznej.
Zasięg ręki – przestrzeń (obszar) zawarta między dowolnym punktem powierzchni
stanowiska, na którym człowiek zwykle stoi lub się porusza a powierzchnią, którą może
dosięgnąć ręką w dowolnym kierunku bez użycia środków pomocniczych.
Obudowa; osłona – element zapewniający ochronę przed niektórymi wpływami otoczenia i
przed dotykiem bezpośrednim z dowolnej strony.
Przegroda, ogrodzenie – element zapewniający ochronę przed dotykiem bezpośrednim ze
wszystkich ogólnie dostępnych stron.
Bariera, przeszkoda – element chroniący przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim
spowodowanym działaniem rozmyślnym.
Ziemia - przewodząca masa ziemi, której w każdym punkcie przyjmuje się umownie
potencjał równy zeru.
Uziom – przedmiot lub zespół przedmiotów umieszczonych w gruncie (ziemi) tworzący
elektryczne połączenie przewodów z tym gruntem (ziemią)
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Całkowita rezystancja uziemienia – rezystancja między głównym zaciskiem uziemiającym
a ziemią.
Uziom niezależny – uziom umieszczony w takich odległościach od siebie, że maksymalny
prąd mogący przepływać w jednym uziomie nie wpływa w sposób znaczący na zmianę
potencjału w innych uziomach.
Przewód ochronny (symbol PE) – przewód lub żyła przewodu (wymagany przez określone
środki ochrony przeciwporażeniowej) przeznaczony do elektrycznego połączenia
następujących części:
· dostępnej przewodzącej,
· obcej przewodzącej,
· głównej szyny (zacisku uziemiającego),
· uziomu,
· uziemionego punktu neutralnego źródła zasilania lub punktu neutralnego sztucznego.
Przewód ochronno-neutralny; przewód PEN – uziemiony przewód (żyła przewodu)
spełniający jednocześnie funkcję przewodu ochronnego i przewodu neutralnego.
Przewód uziemiający – przewód ochronny łączący główną szynę (zacisk) uziemiającą z
uziomem.
Główna szyna (zacisk) uziemiająca – szyna (zacisk) przeznaczona do przyłączenia do
uziomu przewodów ochronnych, w tym przewodów połączeń wyrównawczych oraz
przewodów uziemień roboczych, jeśli one występują.
Połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub/ i
części przewodzących obcych w celu uzyskania wyrównania potencjałów.
Przewód wyrównawczy – przewód ochronny zapewniający wyrównanie potencjałów.
Obwód (instalacji elektrycznej) – zespół elementów instalacji elektrycznej wspólnie
zasilanych i chronionych przed przetężeniami wspólnym zabezpieczeniem.
Obwód rozdzielczy: wewnętrzna linia zasilająca – w.l.z. (obiektu budowlanego) – obwód
elektryczny zasilający tablicę rozdzielczą (rozdzielnicę)
Obwód odbiorczy: obwód końcowy (obiektu budowlanego) – obwód do którego są
przyłączone bezpośrednio odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda wtyczkowe.
Prąd obliczeniowy (obwodu) – prąd przewidywany w obwodzie elektrycznym podczas
normalnej pracy.
Obciążalność prądowa długotrwała (przewodu) – maksymalna wartość prądu, który może
płynąć długotrwale w określonych warunkach bez przekroczenia dopuszczalnej temperatury
przewodu.
Prąd zwarciowy (przy zwarciu metalicznym) – prąd przetężeniowy powstały w wyniku
połączenia ze sobą – poprzez impedancję o pomijalnej wartości – przewodów, które w
normalnych warunkach pracy instalacji elektrycznej mają różne potencjały.
Oprzewodowanie – przewód, przewody lub przewody szynowe i elementy zapewniające ich
zamocowanie i ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Urządzenia elektryczne – wszystkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej
przeznaczonej do takich celów jak wytwarzanie, przekształcanie, przesyłanie, rodzaj lub
wykorzystanie energii elektrycznej, są to np. maszyny, transformatory, aparaty, przyrządy
pomiarowe, urządzenia zabezpieczające, oprzewodowanie, odbiorniki.
Odbiornik energii elektrycznej – urządzenie przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inną formę energii, np. w światło, ciepło, energię mechaniczną.
Rozdzielnice i sterownice; aparatura rozdzielcza i sterownicza – urządzenia, przeznaczone
do włączenia w obwody elektryczne, spełniające jedną lub więcej z następujących funkcji;
zabezpieczenie, sterowanie, odłączanie, łączenie.
Urządzenie przenośne (przemieszczalne) – urządzenie, które podczas użytkowania jest
przemieszczane lub może być z łatwością przyłączone do innego źródła zasilania w innym
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miejscu użytkowania.
Urządzenie ręczne – urządzenie przenośne przeznaczone do trzymania w ręce podczas jego
użytkowania, przy czym silnik (jeżeli jest) stanowi integralną część tego urządzenia.
Urządzenie stacjonarne – urządzenie nieruchome lub bez uchwytów mające taką masę, że
nie może być łatwo przemieszczane.
Urządzenie stałe – urządzenie przytwierdzone do podłoża w określonym miejscu lub
przymocowane w inny sposób.
Prąd obliczeniowy (obwodu) - przy określaniu wartości prądu obliczeniowego należy brać
pod  uwagę  współczynnik  jednoczesności.  Przy  zmieniających  się  warunkach,  jako
prąd obliczeniowy  przyjmuje  się  prąd  ciągły  powodujący  takie  same  skutki  cieplne
i doprowadzający  elementy  instalacji  elektrycznej  do  takiej  samej temperatury,  jak
prąd płynący w tych zmieniających się warunkach. Prąd ten oznacza się symbolem IB.
Obciążalność prądowa długotrwała (przewodu) – prąd ten oznacza się symbolem Iz.
Oprawa  oświetleniowa  –  urządzenie  służące  do  rozdziału,  filtracji  i
przekształcania strumienia  świetlnego,  wysyłanego  przez  źródło  światła  zawierające
wszystkie niezbędne detale do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną
2. Obowiązki Inwestora
Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaże plac budowy w całości lub we fragmentach w
czasie uzgodnionym z Wykonawcą po przedstawieniu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu
przez Inwestora projektu zagospodarowania placu budowy i programu realizacji inwestycji.
Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zawiadomienie właściwych organów oraz Jednostki Projektowej/Projektanta co najmniej na 7
dni przed rozpoczęciem robót dołączając oświadczenie Kierownika Budowy i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o przejęciu obowiązków.

3. Obowiązki Wykonawcy
a) organizacji  robót  budowlanych: opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy,
projektu organizacji i zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy. Wykonawca instaluje
tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz sporządza harmonogram i terminarz wykonania
robót - zaakceptowany przez Inwestora,
b)  przejęcie  placu  budowy,  zabezpieczenie  i  oznakowanie  zgodnie  z  wymogami
prawa budowlanego.  Treść  tablic  i  miejsce  ustawienia  należy  uzgodnić  z
Inwestorem. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od
momentu  przejęcia  placu  budowy  do  odbioru  końcowego.  W miarę  postępu  robót, plac
budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia,
c) zorganizowanie terenu budowy,
d) zabezpieczenie dostawy mediów,
e) ochrona środowiska: 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 miał szczególny
wgląd na:
-lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,
-środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
o możliwością powstania pożaru.
f) przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie
sieci i instalacje przed uszkodzeniem,
g)  w  przypadku  natrafienia  w  czasie  wykopów  na  przedmioty  mogące  mieć
wartość zabytkową  lub  archeologiczną  Wykonawca  zobowiązany  jest  zabezpieczyć
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te przedmioty,  przerwać  roboty  i  niezwłocznie  powiadomić  o  tym  fakcie
Inwestora, Projektanta  i  władze  konserwatorskie,  wznowić  roboty  stosownie  do  dalszych
decyzji,
h) zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-
sanitarnego,  nie  dopuszczać  do  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych  i szkodliwych dla
zdrowia,
i)  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe
urządzenia zabezpieczające,  w  tym  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i
znaki ostrzegawcze,  dozorców,  wszelkie  inne  środki  niezbędne  do  ochrony  Robót.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę umowną,
j)  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przywrócenia  do  stanu  pierwotnego
użytkowanych odcinków  dróg  i  chodników  publicznych  na koszt  Wykonawcy  uzyskania
stosownych uzgodnień użytkownika drogi. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.
4. Materiały
Materiały  stosowane  do  wykonywania  Robót  powinny  być  zgodne  z
dokumentacją projektową  i  obowiązującymi  normami,  posiadać  odpowiednie  atesty  i
świadectwa dopuszczenia  do  użycia  na  terenie  Polski,  oraz  akceptację  Nadzoru
Inwestorskiego.
5. Sprzęt
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  używania  tylko  takiego  sprzętu,  który  nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość  wykonywanych Robót.  Wykonawca dostarczy
Nadzorowi  Inwestorskiemu kopie  dokumentów potwierdzających dopuszczenie  sprzętu  do
użytkowania,  tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami.   Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,
urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków umowy,  zostaną  przez
Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
6. Transport
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz
co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie
powiadamiał Nadzór Inwestorski. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich
środków  transportu,  które  nie   płyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  Robót  i
właściwości przewożonych materiałów.
7. Zasady kontroli jakości robót
Celem  kontroli  Robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,
aby osiągnąć  założoną  jakość  Robót. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę
Robót i jakości materiałów. Wykonawca dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu świadectwa,
że wszystkie stosowane urządzenia i  sprzęt  badawczy posiadają  ważną  legalizację,  zostały
prawidłowo wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm  określających  procedury
badań.
7.1. Badania i pomiary
Wszystkie badania i  pomiary będą  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami  norm. Przed
przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań  Wykonawca  powiadomi  Nadzór  Inwestorski
o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania. Po  wykonaniu  pomiaru  lub
badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego.
7.2. Raporty z badań
Wykonawca  będzie  przekazywać  Nadzorowi  Inwestorskiemu  kopie  raportów  z
wynikami badań jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie
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zapewnienia jakości. Wyniki badań  (kopie) będą  przekazywane Nadzorowi Inwestorskiemu
na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez
niego.
7.3. Certyfikaty i deklaracje
Nadzór Inwestorski może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1)  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z
kryteriami technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
-Polską Normą lub
-aprobatą  techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,
jeżeli  nie są  objęte certyfikacją  określoną  w pkt. 1. i  które spełniają wymogi  Specyfikacji
Technicznej. Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  w/w  dokumenty  wydane  przez
producenta,  a w razie potrzeby poparte wynikami badań  wykonanych przez niego.  Kopie
wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  Nadzorowi
Inwestorskiemu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
8. Odbiór robót
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
-odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
-odbiorowi częściowemu,
-odbiorowi końcowemu,
-odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających 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 Nadzór Inwestorski. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Nadzoru Inwestorskiego.
8.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru
Robót dokonuje Nadzór Inwestorski. Do odbiorów częściowych Wykonawca przygotowuje
następujące dokumenty:
-Dokumentację Projektową,
-Dziennik Budowy i księgi obmiaru,
-atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych,
-ocenę stanu faktycznego,
-sprawozdanie techniczne,
-operat kalkulacyjny.
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać:
-przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych Robót,
-zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej Dokumentacji
Projektowej oraz formalną zgodę Inwestora na dokonywane zmiany,
-uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,
-datę rozpoczęcia i zakończenia Robót.
8.3. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do
zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór
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ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Nadzór Inwestorski zakończenia Robót.
Odbioru ostatecznego Robót 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 Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. W
toku  odbioru  ostatecznego  Robót,  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych
w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych,
zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  Robót  poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
8.4. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
9. Okładziny wewnętrzne.
W  pomieszczeniach  łazienki  dla  niepełnosprawnych  należy  wykonać licowanie  ścian
płytkami  glazurowanymi  do  wysokości  sufitu,  kolor  i  jakość  płytek  w  nawiązaniu  do
istniejących. We wszystkich pomieszczeniach gdzie występują  punkty poboru wody należy
wykonać  licowanie ścian płytkami glazurowanymi do wysokości 2,00 m i szerokości 0,5 m
poza obrys umywalki/zlewu/brodziku.
9.1. Posadzki z gresu.
Jako  wykończenie  projektuje  się  posadzki  z  gresu  I-go  gatunku  (najwyższej  jakości)  w
nawiązaniu do istniejących.
9.2. Posadzki z wykładziny.
Jako wykończenie projektuje się posadzki z wykładziny I-go gatunku (najwyższej jakości). 
Wykładziny  igłowe  odporne  na  zabrudzenia  oraz  przetarcie.  Wykładziny  muszą  być
przeznaczone  do  obiektów  użyteczności  publicznej,  między  innymi  do  pomieszczeń
biurowych,  na  korytarze,  schody  oraz  innych  miejsc  narażonych  na  trudne  warunki
użytkowania.  Budowa  z  włókien  poliamidowych  lub  polipropylenowych,  splątanych
mechanicznie  w procesie  igłowania,  o  strukturze bardzo zwartej.  Powinna się  odznaczać
zwartą budową, wytrzymałością na intensywny ruch pieszych, odporność na nacisk oraz ruch
mebli  na  kółkach  i  rolkach,  łatwa  w  utrzymaniu  czystości,  bardzo  dobre  właściwości
antyelektrostatyczne, łatwością montażu.
Wykładziny  homogeniczne  powinny  posiadać  cechy:  grubości   2mm,  waga  całkowita
2800g/m2  ,  grupa ścieralności  T< 2mm3  ,  odporność  na oddziaływanie światła i  środków
chemicznych,  antypoślizgowość  R9. Posiadającej  atest  na co najmniej  trudno zapalność  -
wymóg konieczny.
W pomieszczeniu aktywności fizycznej wykładzina sportowa typu PCV heterogeniczna, ze
spodniąwarstwąamortyzującą gr. 0,8-1,0 cmw kolorze jasno szarym.
Układanie wykładzin można rozpocząć po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych i
instalacyjnych, po wyschnięciu tynków i mas szpachlowych nie tylko na podłożu ale również
na ścianach i sufitach. Podłoże, na którym może być ułożona wykładzina, powinno być suche,
twarde i gładkie. W przypadku stwierdzenia zabrudzeń i niewielkich nierówności należy je
przeszlifować. Po dokonaniu niezbędnych czynności związanych z przygotowaniem podłoża
należy je zagruntować. Następnie należy wylać masę wygładzającą o grubości 3mm. Przed
instalacją wykładzin należy sprawdzić numery serii w celu uniknięcia różnic w odcieniach
(do jednego pomieszczenia należy dobierać wykładzinę z tej samej serii produkcyjnej). 
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9.3. Kleje i zaprawy do spoinowania
Kleje do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spełniać  wymagania
odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
9.4. Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin to:
· listwy dylatacyjne i wykończeniowe,
· środki ochrony płytek i spoin,
· środki do usuwania zanieczyszczeń,
· środki do konserwacji wykładzin.
Wszystkie ww. materiały musza mięć własności techniczne określone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

10. Wyposażenie wnętrz.

Pomieszczenie ogólnodostępne, jadalnia z aneksem kuchennym:
- krzesła z litego drewna sosny, bejca patynowa, wys. 103cm, szer. 44cm 
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- stoły rozkładane z blatem dodatkowym, lita sosna, bejca, bezbarwny lakier akrylowy, dł.
 147cm, max. dł. 204cm, szer. 95cm, wys. 74cm. 5 kompletów z krzesłami 

- płyta ceramiczna o wys. 4,6cm, szer. 57,6cm i gł. 51,8cm. Podłączenie do zasilania 400V 
3N, możliwość podłączenia 230V(wymagane zabezpieczenie 40A)

- zlewozmywak prostokątny 79x50 jednokomorowy z ociekaczem, wymiary komory 
34x40x15 – wpuszczany
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- lodówka o klasy energetycznej A++, o klasie klimatycznej N. Zużycie energii 161 lWh/rok, 
ze zdolnością zamrażania 3kg/24h. Pojemność netto 2018l, pojemność brutto 212l, pojemność
zamrażarki 56l, pojemność chłodziarki 152l. Wys. 159,6cm, gł. 58cm, szer. 55cm. Powłoka 
antybakteryjna. Pólki szklane. Rozmrażanie automatyczne. 

Pomieszczenie do aktywnego wypoczynku:
- piłka gimnastyczna 55cm, o powierzchni antypoślizgowej, nadająca się na panele, kafelki 
oraz dywany
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- rowerek treningowy o wymiarach 123x84x48 (wys. x dł. szer.), 8 poziomów regulacji oporu,
o kole zamachowym o wadze 5 kg. Wyposażony w antypoślizgowe pedały oraz w komputer 
mierzący czas ćwiczeń, przebyty dystans, spalone kalorie, prędkość oraz pomiar pulsu.

- ławka treningowa ze stojakiem i modlitewnikiem do ćwiczeń górnych partii ciała z hantlami
i sztangą. Oferuje 2 pozycje ustawienia kąta dodatniego, kąt 0 oraz jedną pozycję kąta 
ujemnego. 
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- drabinki pojedyncze. Wymiary 90 x 225 cm.  Boki wykonane z drewna iglastego lub 
liściastego. Szczeble z drewna pełnego. Malowane lakierem bezbarwnym. Mocowane do 
ściany.

- materace do ćwiczeń z antypoślizgiem o wymiarach 200x120x5, wypełnienie z pianki 
wtórnie spienionej o parametrze sztywności t140.
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Pomieszczenie do odpoczynku:

- Tapczan 1-osobowy, z pojemnikiem na pościel. Wymiary (dł./szer./wys.) 192x90x40.
Pojemnik z płyty laminowanej w kolorze do uzgodnienia. Tkanina z atestem - mikrofaza 
(kolorystyka do wyboru).

Pomieszczenie do terapii indywidualnej
- krzesło obrotowe z regulacją wysokości siedziska oraz oparcia. Kółka twarde.
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- krzesła z konstrukcją metalową. Wyposażone w nakładki na podłokietniki.

- fotele o wymiarach 80x85x78 (wys. x gł. x szer.). Rama z litego drewna, noki ze stali 
chromowanej. 

19



- ława okrągła z drewna litego. Średnia 90cm, wysokość 47cm. 

Pomieszczenie klubowe:
- sofy obszyte tkaniną. Z nogami chromowanymi. 

- ekran projekcyjny podwieszany
wymiar: nie mniejsze niż 300x225 cm 16:9 elektryczny 147". Grubość ekranu:0,42mm+/-
0.03mm, materiał 3 warstwowy. Matowa powierzchnia projekcyjna. Współczynnik odbicia 
1.0 G. Kąt widzenia 150 st,  pilot o zasięgu nie mniejszym niż 22m, możliwość montażu na 
ścianie lub na suficie. 

- rzutnik multimedialny + uchwyt sufitowy
technologia 3LCD z ciekłokrystaliczną migawką RGB. 
Rozdzielczość: Full HD 1080p, 1920x1080, 16:9.
Stosunek kontrastu: 15.000:1, 
Jasność: nie mniejsza niż 2000 ANSI lumen, 
możliwość odbioru telewizji DVB-T (akceptowany  tuner zewnętrzny)

+ laptop
procesor:  i3-4005U lub lepszy
pamięć RAM : 8GB lub więcej
Dysk twardy: 500GB lub większym
Napęd: DVD RW
przekątna ekranu: 17,3'
Łączność: Wi-Fi 802.11 b/g/n, LAN 10/100/1000 Mbps, Bluetooth 
wejścia/wyjścia: VGA (D-sub), HDMI, RJ-45 (LAN), USB 2.0, USB 3.0,w wyjście 
słuchawkowe, wejście mikrofonowe, czytnik kart pamięci 
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Zainstalowany system operacyjny: MS Windows 7, MS Windows 8 lub MS Windows 10

- fotele audytoryjne, konstrukcja nośna wykonana z rury owalnej 60x30x2. 3 rodzaje stopy 
proponowane do tego fotela. Stelaż malowany proszkowo. nakładki tapicerowane mocowane 
do konstrukcji z możliwością łatwej wymiany . Pianka tapicerska T30 , na siedzisku grubości 
20 do 50 mm , na oparciu 20 do 40 mm, klejona do tkaniny. Tapicerka to tkanina 100 % 
poliester z odpornością na ścieranie 200 tyś cykli.

Łazienka:
- krzesełko prysznicowe wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej na wysoki połysk(inox). 
Pakiet wraz z dwoma poręczami prostymi.
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- uchwyt łukowy stały 70 cm dla osób niepełnosprawnych i starszych wykonany ze stali 
nierdzewnej. 

- kabina prysznicowa, szkło przejrzyste 6mm z powłoką Easy-Clean Nano Technology. 
Kabina ze ścianką stałą 120cm. 

Pokój pielęgniarki:
- kozetki; wykonane są z kształtowników stalowych, pokrytych farbą proszkową.
Leże i wezgłowie jest wykonane z płyty wiórowej obitej pianką poliuretanową i obszyte 
materiałem skóropodobnym zmywalnym. Wyposażone są w regulację kąta pochylenia 
wezgłowia. Szer. 55cm, dł. 188cm, wys. 51cm.
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- krzesła o ramie stalowej chromowanej, z siedziskiem kubełkowym z poliwęglanu w kolorze 
białym. Szer. 48cm, wys. 79cm. (np. firmy IKEA)

- biurko metalowe lekarskie o wymiarach 120 x 60 x 74. Kontenerek biurka zbudowany z 
dwóch szuflad. 
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- apteczka uniwersalna typu AS-III zawierająca w pełni profesjonalny sprzęt, umożliwiający 
indywidualną ochronę osób udzielających pierwszej pomocy, udzielenie pierwszej pomocy, 
unieruchomienie oraz zabezpieczenie miejsca zdarzenia.

- ciśnieniomierz wykrywający migotanie przedsionków automatycznie. Sposób pomiaru: 
oscylometryczny, odpowiadający metodzie Korotkoff'a: faza I skurczowa, faza V 
rozkurczowa. Zakres pomiaru: 20 - 280 mmHg - ciśnienie krwi 40 - 200 uderzeń na minutę- 
tętno. Zakres wyświetlania ciśnienia w mankiecie: 0 - 299 mmHg
Rozdzielczość: 1 mmHg. Dokładność statyczna: ciśnienie w zakresie ± 3 mmHg. Dokładność 
pomiaru tętna: ±5 % wartości odczytu
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- glukometr elektroniczny bezprzewodowy łączący się z urządzeniami mobilnymi. Glukometr
posiada duży i czytelny wyświetlacz, który daje możliwość dokonywanie pomiarów bez 
użycia aplikacji Gluco-Smart. Wbudowana pamięć pozwala zapamiętać nawet do 500 
pomiarów wykonanych w trybie offline. Urządzenie jest przy tym małe i poręczne, jego 
wymiary to 90 × 34,5 × 19 mm. Glukometr jest ładowany przez USB. 

Ogród:
- stoły z krzesłami oraz ławkami wykonane z żeliwa. Stół prostokątny o wymiarach szer. 
74cm, wys. 72cm, dł. 150cm. Ławki na nogach żeliwnych o dł. 150cm, gł. 40cm, wys. 
siedziska 41cm, wys. oparcia 75cm. Krzesła na nogach żeliwnych o dł. 65cm, wys. siedziska 
41cm, gł. 40cm, wys. oparcia 75cm.
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Miejsce do prasowania i miejsce dla pralki
- deska do prasowania o blacie 130x44 cm wykonanego z siatki metalowej. W zestawie 
zbudowana podstawka pod żelazko. 

- pralka o klasie energetycznej A+++ oraz o klasie wirowania D. Ładowanie od frontu do 5kg.
Szer. 60cm, gł. 44,5cm. Prędkość min. 1000 obr./min.

11. Gospodarka odpadami.
Odpady powstałe z użytkowania obiektu:
- odpady komunalne
- odpady pokonsumpcyjne
- zużyte świetlówki
Odpady komunalne i pokonsumpcyjne będą selekcjonowane, gromadzone w
odrębnych pojemnikach i wywożone przez firmę specjalizacyjną z którą Inwestor zawrze
stosowną umowę.
Zużyte świetlówki gromadzone będą w magazynie gospodarczym w opakowaniach w
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których zostały zakupione. Po napełnieniu opakowań będą okresowo wywożone do utylizacji 
przez firmę do tego uprawnioną.
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