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WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV 

 

45.00.00.00-7 Roboty budowlane 

45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45.11.12.00-0 
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne 

45.11.12.90-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług 

45.11.12.91-4 Roboty w zakresie zagospodarowana terenu 

45.11.20.00-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

45.11.30.00-2 Roboty na placu budowy 

45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45.23.00.00-8 

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i 

kolei; wyrównywanie terenu 

45.23.11.00-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 

45.23.11.10-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów 

45.26.10.00-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45.26.21.00-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

45.26.25.00-6 Roboty murarskie i murowe 

45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45.31.00.00-3 Roboty instalacjne elektryczne 

45.31.11.00-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45.31.43.00-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 

45.31.57.00-5 Instalowanie stacji rozdzielczych 

45.31.71.00-3 Instalowanie elektrycznych urządzeń pompowych 

45.31.74.00-6 Instalowanie urządzeń filtrujących 

45.32.00.00-6 Roboty izolacyjne 

45.32.10.00-3 Izolacja cieplna 

45.33.00.00-9 Roboty instalacji wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45.33.10.00-6 
Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych 

45.33.11.00-7 Instalacje centralnego ogrzewania 

45.33.20.00-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45.41.10.00-4 Tynkowanie 
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45.42.10.00-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

45.42.11.00-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 

45.44.00.00-0 Roboty malarskie i szklarskie 

45.45.00.00-6 Roboty budowlane wykończeniowe i pozostałe 

51.11.21.00-0 
Usługi instalowania sprzętu do sterowania i przesyłu energii 

elektrycznej 

71.22.10.00-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

71.24.80.00-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 

71.25.10.00-2 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków 

71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

09.33.10.00-5 Instalacje słoneczne 

09.33.11.00-9 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła 

09.33.00.00-1 Energia słoneczna 
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Wykaz skrótów i objaśnień pojęć użytych w tekście: 

Zamawiający – Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy 

Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 

Gliwice. 

Nadzór Inwestorski – osoby fizyczne lub prawne upoważnione przez Zamawiającego do 

kontroli i odbierania dokumentacji oraz robót budowlanych, w zakresie wskazanym umową 

z Zamawiającym. 

Wykonawca - podmiot prawny, wyłoniony w wyniku postępowania przetargowego w oparciu 

o ustawę Prawo zamówień publicznych. Na etapie początkowym Wykonawca zrealizuje 

prace projektowe, następnie zajmie się ich wykonaniem. 

Umowa – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

Użytkownik – podmioty korzystające w sposób bezpośredni z przedmiotu zamówienia. 

Komisja odbiorowa – zespół odbierający roboty wyznaczony przez Zamawiającego. 
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A. Część opisowa 

1. Ogólny opis przedmiotu Zamówienia 

Przedmiotem niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego jest wykonanie dokumentacji 

projektowej, a następnie wykonanie robót budowlanych na podstawie projektów, dla zadania 

inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja, przebudowa i wyposażenie Kliniki Chirurgii 

Onkologicznej  

i Rekonstrukcyjnej (III piętro) oraz III Kliniki Radioterapii i Chemioterapii (V piętro odcinek A) 

Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu 

Badawczego Oddziału w Gliwicach, w celu poprawy jakości i usprawnienia procesu leczenia 

onkologicznego”. 

1.1 Lokalizacja inwestycji 

Budynek znajduje się przy ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice, obręb Kłodnica, 

woj. śląskie, pow. Gliwice; gm. Gliwice, m. Gliwice. 

 

1.2 Stan istniejący 

Budynek posiada dziesięć kondygnacji: parter, 1-8 piętra oraz poddasze użytkowe. Budynek 

wzniesiony w konstrukcji szkieletu stalowego, stropy żelbetowe prefabrykowane, ściany 

zewnętrzne warstwowe, działowe ceramiczne, dach płaski. Konstrukcja w układzie  

5- nawowym. Skomunikowana w pionie za pomocą trzech klatek schodowych, 6 dźwigów 

osobowych oraz dodatkowego, wydzielonego dźwigu pożarowego. Piętra obiektu stanowią 

odrębne strefy pożarowe. Poziome drogi ewakuacyjne są wyposażone w instalację 
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napowietrzania. W pobliżu wyjść z klatek znajdują się hydranty D25. W przedsionkach 

pożarowych klatek znajdują się zawory na pionach pożarowych D52. Budynek wyposażony  

w instalację wodno-kanalizacyjną, deszczową, wentylacji grawitacyjnej, klimatyzacji, 

elektryczną, niskich prądów, teletechniczną i gazów medycznych. 

1.3 Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych 

1.3.1 Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest wykonanie modernizacji i remontu, które poprawią jakość i usprawnią 

proces leczenia onkologicznego.  

Zakres opracowania remontu III piętra, Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej:  

 Wyburzenie ścianek działowych murowanych i wykonanie nowych ścianek lekkich, 

 Wymiana lub zabudowa urządzeń sanitarnych, 

 Wymiana drzwi wewnętrznych, 

 Renowacja i malowanie sufitów, 

 Montaż nowych sufitów podwieszanych, 

 Wymiana nawierzchni posadzek, 

 Skucie i wykonanie nowych powierzchni ścian z glazury, 

 Wymiana zestawów przyłóżkowych (panele naścienne) wraz z remontem instalacji, 

 Wymiana kratek wentylacyjnych we wszystkich pomieszczeniach, 

 Malowanie powierzchni ścian i sufitów farbami zmywalnymi, 

 Demontaż odbojo-poręczy na korytarzach, 

 Wykonanie pasów ochronnych na ścianach, 

 Wykonanie fundamentów pod agregat wody lodowej oraz jednostek klimatyzacyjnych, 

 Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,  

 Wykonanie instalacji niezależnej wywiewnej oraz podciśnieniowej za pomocą 

nawietrzaków okiennych, 

 Wykonanie instalacji doprowadzenia mediów do centrali wentylacyjnej tj. instalację 

wody lodowej oraz ciepła technologicznego, 

 Wykonanie instalacji klimatyzacji systemem VRF, 

 Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej dla nowej aranżacji węzłów sanitarnych, 

 Wymianę grzejników na płytowe higieniczne, 

 Adaptacja i przebudowa tablic elektrycznych, 

 Instalacja siłowa, 

 Instalacja gniazd wtykowych, 

 Instalacja oświetlenia ogólnego i awaryjnego, 
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 Ochrona przeciwprzepięciowej, 

 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym, 

 System sygnalizacji pożaru, 

 Dźwiękowy system ostrzegawczy, 

 Kontrola dostępu, 

 System przyzywowy, 

 System okablowania strukturalnego, 

 System telewizji dozorowej, 

 Instalacja RTV i HDMI. 

Zakres opracowania remontu V piętra odc. A, III Kliniki Radioterapii i Chemioterapii:  

 Wyburzenie ścianek działowych murowanych i wykonanie nowych ścianek lekkich, 

 Wymiana lub zabudowa urządzeń sanitarnych, 

 Wymiana drzwi wewnętrznych, 

 Renowacja i malowanie sufitów, 

 Montaż nowych sufitów podwieszanych, 

 Wymiana nawierzchni posadzek, 

 Skucie i wykonanie nowych powierzchni ścian z glazury, 

 Wymiana zestawów przyłóżkowych (panele naścienne) wraz z remontem instalacji, 

 Wymiana kratek wentylacyjnych we wszystkich pomieszczeniach, 

 Malowanie powierzchni ścian i sufitów farbami zmywalnymi, 

 Demontaż odbojo-poręczy na korytarzach, 

 Wykonanie pasów ochronnych na ścianach, 

 Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,  

 Wykonanie instalacji niezależnej wywiewnej oraz podciśnieniowej za pomocą 

nawietrzaków okiennych, 

 Wykonanie instalacji doprowadzenia mediów do centrali wentylacyjnej tj. instalację 

wody lodowej oraz ciepła technologicznego, 

 Wykonanie instalacji klimatyzacji systemem VRF, 

 Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej dla nowej aranżacji węzłów sanitarnych, 

 Wymianę grzejników na płytowe higieniczne, 

 Adaptacja tablic elektrycznych, 

 Instalacja siłowa, 

 Instalacja gniazd wtykowych, 

 Instalacja oświetlenia ogólnego i awaryjnego, 

 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym, 
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 Instalacja sieci informatycznej, 

 Instalacja sieci SAP, 

 Instalacja przyzywowa, 

 Instalacja sieci kontroli dostępu, 

 Instalacja telewizji użytkowej, 

 Modernizacja instalacji gazów medycznych. 

1.3.2 Postawa opracowania programu funkcjonalno-użytkowego 

Program Funkcjonalno-Użytkowy opracowano na podstawie umowy zawartej z Narodowym 

Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiego-Curie, Oddział w Gliwicach. Program powstał 

na podstawie materiałów dostarczonych przez Inwestora, aktualnych norm i przepisów 

prawnych, a także wykonanych wizji lokalnych. 

1.3.3 Zakres planowanych robót 

Zakres projektowy obejmować będzie: 

 inwentaryzacje, uzgodnienia i opinie w zakresie niezbędnym do wykonania projektu, 

 koncepcję rozwiązania projektowego, przedłożoną Zamawiającemu do zatwierdzenia, 

 projekt budowlany odpowiadający zakresem i formą brzmieniu przepisów Prawa 

budowlanego, 

 projekt budowlany przekazany w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (opis 

i rysunki w wersji pdf oraz w wersji doc. i dwg.), 

 projekt techniczny zawierający odpowiednie rozwiązania techniczne, rysunki  

i obliczenia, niezbędne do wykonania robót budowlanych, 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wraz z formą elektroniczną, 

 kosztorysy inwestorskie wraz z formą elektroniczną. 

Zakres prac budowlanych ma obejmować: 

 rozbiórka przewidzianych w docelowej dokumentacji istniejących elementów 

przewidzianych do usunięcia wraz z utylizacją materiałów rozbiórkowych, 

 realizację prac budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, 

 realizację prac instalacyjnych i wykończeniowych zgodnie z dokumentacją projektową, 

 dokumentację powykonawczą. 

1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.4.1 Uwarunkowania formalno-prawne 

Uzgodnienia i opinie przy projektach 

 uzyskanie uzgodnienia z rzeczoznawcą ppoż., 
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 uzyskanie uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. sanitarno-higienicznych, 

 uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii innych organów wymaganych przepisami 

szczególnymi oraz Prawa Budowlanego, niezbędnych do uzyskania przez Wykonawcę 

prawomocnego pozwolenia na budowę np. uzgodnienie projektu w zakresie 

sanitarnym. 

Uzgodnienia i opinie przy robotach budowlanych 

 uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, niezbędnych w trakcie wykonywania robót, 

 uzyskanie uzgodnienia z rzeczoznawcą ppoż., 

 uzyskanie uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. sanitarno-higienicznych, 

 uzyskanie pozwolenia na użytkowanie/przygotowanie i złożenie dokumentów do 

zakończenia robót budowlanych. 

Zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG z dnia 14.06.1993 r. o wyrobach medycznych oraz 

Rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Medycznych do 

różnego przeznaczenia, instalacja gazów medycznych jest wyrobem medycznym. W związku 

z powyższym urządzenia takie jak: skrzynki zaworowo-informacyjno-alarmowe, punkty 

poboru, medyczne jednostki zasilające, muszą posiadać deklarację zgodności wydaną przez 

producenta, być oznaczone znakiem CE z numerem jednostki notyfikowanej oraz zgłoszone 

w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 

Biobójczych. 

1.4.2 Uwarunkowania organizacyjno-logistyczne 

Wszystkie czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych, Wykonawca winien,  

z odpowiednim wyprzedzeniem, uzgadniać z Zamawiającym oraz Użytkownikami 

nieruchomości, na terenie którym będą prowadzone prace. Prace będą prowadzone na terenie 

budynków czynnych, więc należy na etapie robót brać to pod uwagę, by nie zakłócić pracy 

obiektów szpitala. Oddziały dotyczą osób o obniżonej odporności, należy więc również brać to 

pod uwagę planując prace remontowe. 

1.4.3 Uwarunkowania środowiskowe 

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, w myśl Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019 poz.1839, z późniejszymi 

zmianami). Teren posiada miejscowy planu zagospodarowania terenu. 
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1.5 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Remontowana powierzchnia III piętra Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej, składa 

się z pomieszczeń typowych dla oddziału łóżkowego: pokoje łóżkowe, pokoje personelu, 

pokoje zabiegowe, podręczne kuchnie, punkty pielęgniarskie oraz pomocnicze pomieszczenia 

sanitarne, magazyny, pokoje zabiegowe i pokoje opatrunkowe. Oddział jest skomunikowany  

z resztą budynku za pomocą wind i wydzielonych pożarowo klatek schodowych. Planuje się 

przesunięcia funkcji pomiędzy pomieszczeniami. Dotychczasowe punkty pielęgniarskie na 

piętrze III znajdą się w końcówkach korytarzy wraz z przyległymi pomieszczeniami jako 

pomieszczeniami przygotowawczymi. Dotychczasowe powierzchnie punktów wraz dawnymi 

kuchniami podręcznymi należy połączyć i przekształcić w pokój zabiegowy. Zasadniczą 

zmianą będzie podniesienie standardu oddziału. Poprzednio istniejące, niekompletne węzły 

sanitarne osobne dla prysznicy i toalet, należy powiększyć i zaprojektować jako kompletne  

i przypisane bezpośrednio każdemu z pokoi pacjentów z osobna. Na Oddziale będzie 

wymagany wyższy reżim sanitarny niż na pozostałych Oddziałach, dla zapewnienia pacjentom 

pooperacyjnym lepszej ochrony.  

Remontowana powierzchnia V piętra III Kliniki Radioterapii i Chemioterapii składa się  

z pomieszczeń typowych dla oddziału łóżkowego: pokoje łóżkowe, pokoje personelu, pokoje 

zabiegowe, sala pobytu dziennego, punkty pielęgniarskie oraz pomocnicze pomieszczenia 

sanitarne. Oddział jest skomunikowany z resztą budynku za pomocą wind i wydzielonych 

pożarowo klatek schodowych. Zasadniczą zmianą będzie podniesienie standardu oddziału. 

Poprzednio istniejące, niekompletne węzły sanitarne osobne dla prysznicy i toalet, należy 

powiększyć i zaprojektować jako kompletne i przypisane bezpośrednio każdemu z pokoi 

pacjentów z osobna. W żadnym z pokoi zabiegowych nie są wykonywane zabiegi inwazyjne. 

Przed przystąpieniem do prac projektowych należy przeprowadzić dokładną wizję w terenie, 

połączoną z inwentaryzacją sprawdzającą istniejący układ pomieszczeń oraz stan instalacji. 

1.6 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

III piętro Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej: 

Powierzchnia użytkowa oddziału – 1994,10 m2  

Liczba łóżek na oddziale – 79 szt.  

Wyposażenie poszczególnych pomieszczeń oddziału wg załącznika nr 5 

Instalacja wentylacji: 2 centrale nawiewno-wywiewne, 3 wentylatory dachowe, 7 wentylatorów 

kanałowych, 41 wentylatorki ścienne/sufitowe, 10 regulatorów VAV, 14 regulatorów CAV. 

Instalacja klimatyzacji: jednostka wewnętrzna ścienna o mocy chłodniczej Q=2,2 kW: 39 szt., 

jednostka wewnętrzna ścienna o mocy chłodniczej Q=2,8 kW: 7 szt., jednostka wewnętrzna 
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ścienna o mocy chłodniczej Q=3,6 kW: 2 szt., sterownik ścienny z ekranem dotykowym: 48 

szt., trójniki systemowe: 47 szt., 3 jednostki zewnętrzne. 

Instalacja c.o.: grzejniki płytowe 57 szt., grzejniki drabinkowe 35 szt.   

Instalacja gazów medycznych: podtynkowy punktu poboru tlenu (O2) – 3 szt., podtynkowy 

punktu poboru powietrza: 3 szt., podtynkowy punktu poboru próżni: 3 szt., panel elektryczno-

gazowy – dwustanowiskowy: 18 szt., panel elektryczno-gazowy – trzystanowiskowy: 10 szt.  

 

V piętro III Kliniki Radioterapii i Chemioterapii:  

Powierzchnia użytkowa oddziału – 1254,00m2  

Liczba łóżek na oddziale – 64 szt.  

Wyposażenie poszczególnych pomieszczeń oddziału wg załącznika nr 5 

Instalacja wentylacji: 1 centrala nawiewno-wywiewna, 4 wentylatory dachowe, 1 wentylator 

kanałowy, 21 wentylatorki ścienne/sufitowe, 6 regulatorów VAV, 11 regulatorów CAV. 

Instalacja klimatyzacji: jednostka wewnętrzna ścienna o mocy chłodniczej Q=2,2 kW: 22 szt, 

jednostka wewnętrzna ścienna o mocy chłodniczej Q=3,6 kW: 1 szt., jednostka wewnętrzna  

o mocy chłodniczej Q=5,6 kW: 1 szt., sterownik ścienny z ekranem dotykowym: 24 szt., trójniki 

systemowe: 24 szt., 1 jednostka zewnętrzna. 

Instalacja c.o.: grzejniki płytowe 29 szt., grzejniki drabinkowe 19 szt. 

Instalacja gazów medycznych: podtynkowy punktu poboru tlenu (O2) – 3 szt., podtynkowy 

punktu poboru powietrza: 3 szt., podtynkowy punktu poboru próżni: 3 szt., panel elektryczno-

gazowy – jednostanowiskowy: 2 szt. panel elektryczno-gazowy – dwustanowiskowy: 7 szt., 

panel elektryczno-gazowy – trzystanowiskowy: 5 szt.  

2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu 
zamówienia 

2.1 Wymagania dotyczące instalacji oraz architektury III piętra Kliniki Chirurgii 

Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej  

2.1.1  Prowadzenie prac rozbiórkowych  

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać wszelkie niezbędne 

zabezpieczenia miejsca rozbiórki. Wygrodzić przed dostępem osób postronnych i oznakować 

o grożącym niebezpieczeństwie. Dodatkowo na wygrodzeniu oznakować tablicami koloru 

żółtego informującymi o grożącym niebezpieczeństwie. Przed przystąpieniem do rozbiórki 

należy wykonać odłączenie istniejących instalacji energetycznych, wodociągowych oraz 

gazów medycznych na części piętra objętym zakresem inwestycji.  
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Demontaż urządzeń i przewodów instalacyjnych. Urządzenia i instalacje przewidziane do 

demontażu podlegają rozbiórce w pierwszej kolejności. Rury stalowe pociąć na odcinki do 

transportu do punktu złomu. Instalację i osprzęt elektryczny należy prowadzić pod nadzorem 

osoby uprawnionej, możliwość demontażu instalacji elektrycznej powinna być udzielona 

pisemnym oświadczeniem o możliwości prowadzenia prac demontażowych. Po dokonaniu 

rozbiórki elementów instalacji (wod-kan, elektrycznej, teletechnicznej, c.o., gazów 

medycznych, sprężonego powietrza) można przystąpić do rozbiórki stolarki drzwiowej. 

Skrzydła drzwiowe zdjąć z zawiasów, zdemontować opaski, ościeżnice wykuć z muru. 

Następnie można przystąpić do rozbiórki ścian działowych. Rozbiórkę ścian działowych należy 

rozpocząć od odbicia tynków / względnie terakoty ze ścian i stropodachu. Po usunięciu  

z miejsca roboczego gruzu przystąpić do rozbierania ścian. Rozbiórkę należy rozpocząć od 

góry, warstwami przy zastosowaniu urządzeń pneumatycznych lub ręcznie. Nie dopuszcza się 

pod żadnym pozorem rozbiórki ścian poprzez przewracanie na strop lub podcinanie, ponieważ 

może to spowodować zarwanie się stropu. Nie dopuszcza się również składowania materiału 

pochodzącego z rozbiórki na istniejącym stropie. Nie dopuszcza się składowania cięższego 

sprzętu na stropach, które dodatkowo dociążyły by konstrukcję stropów nieprzystosowaną do 

tego typu obciążeń o charakterze wyjątkowym. Wykonane lub powstałe otwory w stropie 

muszą być szczelnie przykryte deskami odpowiedniej grubości. Materiał z rozbiórki należy 

sukcesywnie wynosić na zewnątrz obiektu lub poprzez rurę zsypową na miejsce 

tymczasowego składowania lub do kontenera. Prace rozbiórkowe należy prowadzić tak, aby 

nie uszkodzić jakichkolwiek części pozostawionych w obiekcie. Rozbiórkę prowadzić  

z zachowaniem szczególnej ostrożności, aby nie naruszyć elementów konstrukcyjnych 

budynku. Po zakończonych pracach rozbiórkowych cały obszar prac należy uprzątnąć  

i przygotować do dalszego etapu prac. 

2.1.2 Ściany wewnętrzne istniejące  

Istniejące ściany działowe są wykonane z cegły dziurawki, gr. 12 cm dwustronnie tynkowanej 

gr. 1,5 cm. Należy przeczyścić, naprawić ubytki po demontażach i skuciach glazury, wyrównać, 

zagruntować. Wykonać wykończenia. 

2.1.3 Ściany wewnętrzne projektowane 

Nowe ściany wewnętrzne należy zaprojektować w technologii lekkiej z płyt gips karton  

gr 12,5mm mocowanych dwustronnie do profili aluminiowych z wypełnieniem przestrzeni 

pomiędzy nimi wełną mineralną o odpowiedniej grubości oraz następujących parametrach:  

 współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej 1 

 poziom oporności przepływu powietrza ≥5 kPa s/m3 

 klasa reakcji na ogień A1 ( EN 13501-1) 
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 współczynnik pochłaniania dźwięku 0,9 

W pomieszczeniach mokrych należy zaprojektować płyty wodoodporne, natomiast  

w miejscach wydzielenia pożarowego płyty ogniochronne o odpowiedniej odporności 

ogniowej. W miejscach montażu drzwi, okien wewnętrznych lub innych elementów  

o zwiększonej sztywności należy zaprojektować profile wzmocnione.  

W projekcie należy przewidzieć konieczność zapewnienia odpowiedniej izolacji akustycznej 

budowanych ścian przede wszystkim na styku ścian z podłogą, stropem lub inną ścianą.   

Ściany należy wykończyć w zależności od przeznaczenia pomieszczenia tj. farba silikonowa, 

terakota szczegóły dotyczące wykończenia określonych pomieszczeń do uzgodnienia  

z Zamawiającym na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.  

2.1.4  Sposób wykończenia podłóg 

Należy zaprojektować demontaż istniejących okładzin podłogowych, następnie oczyszczenie 

podłoża oraz uzupełnienie nierówności a tam gdzie będzie to konieczne uzupełnić ubytki  

i przewidzieć wykonanie warstw wyrównujących nawierzchnię podłogi.  

Posadzki z wykładziny 

W części pomieszczeń należy zaprojektować posadzkę z wykładzin PCV homogenicznych gr 

min. 2mm z wywinięciem na ścianę na wysokość min. 15cm, antypoślizgowa, bezftalanowa  

o niskiej emisyjności VOC. Wykładzina musi charakteryzować się odpornością na zarysowania 

oraz czyszczenie z użyciem wody i detergentów. Kolor oraz wzór ułożenia do uzgodnienia  

z Zamawiającym. Wykładzina musi spełniać wymagania normy PN-EN1817. 

Okładziny podłóg z płytek  

W pomieszczeniach mokrych oraz porządkowych należy zaprojektować posadzki z płytek 

gresowych rektyfikowanych, antypoślizgowych, odpornych na odczynniki chemiczne oraz 

zaplamienia z fugą porcelanową o szerokości max 2mm.  

2.1.5 Sposób wykończenia ścian  

W miejscach gdzie występują ściany murowane wykończeniem należy otynkować  

i zagruntować.  

Powłoki malarskie 

w pomieszczeniach suchych należy zaprojektować wykończenie ścian z farby lateksowej 

odpornej na mycie wodą z użyciem detergentu, charakteryzującej się właściwościami 

grzybobójczymi oraz bakteriobójczymi, jednocześnie stanowiącej estetyczne wykończenie 

powierzchni. Stosowane rodzaje farb muszą posiadać atest PZH.  

Okładziny z płytek   
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W sanitariatach, kuchni oddziałowej, pokoju zabiegowym, pomieszczeniach porządkowych, 

magazynach oraz brudowniku należy zaprojektować okładzinę z płytek ceramicznych  

kl. I rektyfikowanych, o powierzchni gładkiej odpornej na detergenty, z fugą porcelanową,  

układanych od posadzki do wysokości 250cm w kolorze i wzorze uzgodnionym  

z Zamawiającym.  

W pomieszczeniach w których będą montowane umywalki należy zaprojektować fartuch  

z glazury do wysokości 200cm w kolorze i wzorze uzgodnionym z Zamawiającym.  

W toaletach należy zaprojektować lustro wklejane ze szkła bezpiecznego zlicowane z płytkami 

ściennymi. 

Ochrona ścian  

Wykonawca zaprojektuje zabezpieczenie naroży oraz powierzchni ścian po przez 

zastosowanie pasów  ochronnych z okładzin ściennych na bazie żywic modyfikowanych. Pasy 

ochronne o minimalnej grubości 2mm muszą być wykonane z materiału wolnego od PCV oraz 

wykazywać odporność na działanie bakterii i grzybów oraz muszą być odporne na uderzenia.  

Ochronę ścian należy zaprojektować w części komunikacyjnej oddziału oraz w salach 

pacjentów w miejscach narażonych na uderzenia łóżkami, i innym mobilnym wyposażeniem 

sal.  

2.1.6  Parapety wewnętrzne  

Istniejące parapety obłożone są płytkami ceramicznymi, należy zaprojektować demontaż 

płytek, wyrównanie powierzchni i jako okładzinę zastosować nowe płytki gresowe z fugą 

porcelanową. Okładzinę należy wykonać na całej powierzchni parapetów.  

2.1.7 Wymiana drzwi wewnętrznych 

Drzwi drewniane laminowane 

W pokoju pielęgniarki oddziałowej, pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w toaletach 

należy zaprojektować drzwi drewniane laminowane, w systemie przylgowym grubość laminatu 

HPL  min. 0,7 mm, izolacyjność akustyczna min. Rw = 37 dB, 4 klasa mechaniczna wypełnienie 

wzmocnione. w pomieszczeniach toalet oraz brudowniku i magazynach należy zastosować 

drzwi z otworem wentylacyjnym.  

Drzwi aluminiowe  

Drzwi wejściowe do sal chorych należy zaprojektować jako aluminiowe częściowo przeszklone 

w górnej części skrzydła – szkło szronione. wyposażone w uszczelki EPDM na całym 

obwodzie profile min. trzykomorowe, malowane proszkowo, Okucia z ukrytymi zawiasami.  

Do części pomieszczeń należy przewidzieć montaż drzwi aluminiowych wyposażonych  

w klawiaturę kodową umożliwiającą uniemożliwienie dostępu osobom nieupoważnionym czyli 

do Sali opatrunkowej, pokoju zabiegowego czy pokoi lekarskich.    
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W miejscach oddzielenia stref pożarowych należy zastosować drzwi aluminiowe  

o odpowiedniej odporności ogniowej wyposażone w uszczelkę dymoszczelną.  

Drzwi stalowe 

Do pomieszczeń technicznych oraz szachtów należy zaprojektować drzwi stalowe płaszczowe 

o odpowiedniej odporności ogniowej, malowane proszkowo, skrzydło z blachy ocynkowanej  

o grubości 0,75mm wypełnione wypełnieniem ogniochronnym o odpowiedniej gęstości. Trzy 

zawiasy, wyposażone w zamek w systemie jednego klucza.  

Samozamykacze 

Należy zaprojektować samozamykacze z funkcją lekkiego otwierania ( mechanizm krzywkowy 

w sposób natychmiastowy zmniejszający opór otwierania drzwi) 

regulowana siła zamykania w zakresie PN-EN 3 / 4 przystosowane do skrzydeł do 1100 mm 

szerokości, regulowane dobicie w zakresie 15 o- 0o, dopuszczone również do drzwi 

przeciwpożarowych i dymoszczelnych, ukryte śruby montażowe 

Klamki 

Należy zaprojektować klamki wykonane ze stali nierdzewnej do drzwi w obiektach o dużym 

natężeniu ruchu odporne na obciążenia mechaniczne, oddziaływania, chemiczne i naprężenia 

termiczne osadzone w tulei części odkryte wykonane ze stali V4A ( AISI 316). Wygląd klamki 

do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.   

2.1.8  Wykończenie sufitów  

W projekcie należy ująć wykonanie nowych sufitów, w części pomieszczeń należy wykonać 

sufity podwieszane natomiast w miejscach gdzie nie jest to wymuszone zabudową instalacji 

należy wykonać uzupełnienia tynku i wykonać powłokę malarską.  

Sufity podwieszone kasetonowe 

Należy zaprojektować wykonanie sufitów kasetonowych (np. Rockfon MediCare Standard lub 

równoważne) z możliwością czyszczenia na mokro z użyciem detergentów, pokryte powłoką 

antybakteryjną oraz przeciwgrzybiczą z maksymalnie wygładzoną powierzchnią 

zapobiegającą osadzaniu się kurzu. Sufity w klasie pochłaniania dźwięku A oraz reakcji na 

ogień A1.  

Sufity kasetonowe akustyczne 

Należy zaprojektować wykonanie sufitów kasetonowych ( np. Rockfon, Armstrong lub 

równoważne) z możliwością czyszczenia na mokro z użyciem detergentów, pokryte powłoką 

antybakteryjną oraz przeciwgrzybiczą z maksymalnie wygładzoną powierzchnią 

zapobiegającą osadzaniu się kurzu. Sufity w klasie pochłaniania dźwięku A oraz reakcji na 

ogień A1. Oraz dodatkowo: Rw = 19 Indeks izolacyjności akustycznej Rw (C;Ctr) 

Sufity podwieszane z płyty gk  
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Sufity podwieszane z płyty gk należy zaprojektować na krzyżowej metalowej konstrukcji 

nośnej, oraz jednostronnie montowanej okładziny jednowarstwowej z płyt gipsowo-

kartonowych gr 12,5mm (np. knauf lub równoważne). System należy dobrać do określonych 

parametrów użytkowych, klasy odporności ogniowej czy  izolacyjności akustycznej. 

Powierzchnia sufitów szczelna gładka, jako wykończenie należy zaprojektować wykonanie 

powłoki malarskiej z farby lateksowej odpornej na mycie wodą z użyciem detergentu, 

charakteryzującej się właściwościami grzybobójczymi oraz bakteriobójczymi, jednocześnie 

stanowiącej estetyczne wykończenie powierzchni. Stosowane rodzaje farb muszą posiadać 

atest PZH. 

Dylatacje konstrukcyjne budynku muszą zostać powtórzone w konstrukcji sufitu 

podwieszonego. W przypadku wymiarów konstrukcji sufitu większych niż. 15 m lub znacznie 

zwężających się powierzchniach sufitu (np.: z powodu uskoków w ścianach) należy wykonać 

szczeliny dylatacyjne. W miejscach styków płyt gipsowych z innymi elementami budowli, 

szczególnie ze słupami lub elementami znacznie obciążonymi termicznie np. wbudowanymi 

oprawami oświetleniowymi, należy wykonać dylatację, np.: szczelinę pozorną. 

Sufity tynkowane  

Po naprawieniu sufitów i wygładzeniu powierzchni należy przewidzieć pokrycie preparatem 

gruntującym oraz wykonać powłoki malarskie z farby lateksowej odpornej na mycie wodą  

z użyciem detergentu, charakteryzującej się właściwościami grzybobójczymi oraz 

bakteriobójczymi, jednocześnie stanowiącej estetyczne wykończenie powierzchni. Stosowane 

rodzaje farb muszą posiadać atest PZH. 

2.1.9 Wyposażenie pomieszczeń sanitarnych 

Standard wyposażenia pomieszczeń sanitarnych:  

 umywalki ceramiczne bez półpostumentu  ( z chromowanym syfonem)– z otworem na 

baterię, szerokość 50 cm, montowana do ściany 

 miski WC – podwieszane, montowana na stelażu, deska twarda , wolnoopadająca 

 umywalki podblatowe ze stali nierdzewnej (dla ujednolicenia materiałowego  

ze zlewami) podwieszane do  blatów. 

 zlewy ze stali szlachetnej, gładkie,  podwieszane do blatów 

 syfony z zaworem przeciwzassaniowym  

 odpływy liniowe w posadzce ze stali nierdzewnej zatopione w płytkach 

 drzwi prysznicowe i kabiny dwu skrzydłowe ze szkła bezpiecznego z powłoką przeciw 

osadzaniu kamienia. Minimalna grubości szkła 6mm.  

 Łazienki wyposażone w uchwyty dla osób niepełnosprawnych, pod prysznicem należy 

przewidzieć montaż siedziska.  

 szczotka do czyszczenia toalet 
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 podajnik na mydło, kosz na odpady, podajnik na płyn dezynfekujący, podajnik na papier 

toaletowy oraz na ręczniki papierowe muszą być wykonane ze stali nierdzewnej.  

2.1.10 Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna oraz wywiewna 

W ramach remontu należy zaprojektować wentylację mechaniczną w oparciu o układy 

nawiewno-wywiewne oraz wywiewne dla wyznaczonych pomieszczeń. Poniżej zestawienie 

planowanych układów: 

 układ N1W1 i W1 - dla sali zabiegowej, sali opatrunkowej, pokoi pacjentów (izolatek), 

łazienek pacjentów, dwóch pokoi opisów na III piętrze (strona lewa); 

 układ N2W2 i W2 - dla sali zabiegowej, pokoi pacjentów (izolatek), łazienek pacjentów, 

dwóch pokoi opisów na III piętrze (strona prawa); 

 układy wywiewne z wyznaczonych pomieszczeń np.: sekretariaty, gabinet przyjęć 

punkt pielęgniarski (do uzgodnienia na etapie opracowywania dokumentacji 

projektowej) – nawiew podciśnieniowo z korytarza lub przez nawietrzaki okienne. 

Wywiew za pomocą wentylatorów kanałowych; 

 układy wywiewne WW z łazienek, magazynków i pomieszczeń porządkowych – 

nawiew podciśnieniowo z korytarza lub przez nawietrzaki okienne. Wywiew za pomocą 

wentylatorów łazienkowych/ściennych. 

W zależności od charakteru pomieszczeń, strumień powietrza wentylacyjnego obliczono 

z warunku ilości wymian, wg. wymagań higienicznych lub wg. ilości osób. 

 N1W1 – nawiew: 2960 m3/h, wywiew: 960 m3/h; 

 W1 – wywiew: 1420 m3/h; 

 N2W2 – nawiew: 2760 m3/h, wywiew: 930 m3/h; 

 W2 – wywiew: 910 m3/h; 

 WW: 30-100m3/h – w zależności od pomieszczenia. 

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej należy ponownie przeliczyć ilość wymian 

lub dobrać nowe wartości.  

Należy wykonać centrale wentylacyjne w wykonaniu higienicznym zgodnie z DIN1946. 

Parametry central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych: 

 filtr wstępny F5, 

 wymiennik krzyżowy przeciwprądowy, 

 chłodnica glikolowa 35%, 

 nagrzewnica glikolowa 35%, 

 filtr wtórny F9. 

Centrale zlokalizowane zostaną na poziomie technicznym (poddasze) budynku Kliniki.  

Czerpnie powietrza należy zaprojektować w istniejących oknach na poddaszu, wyrzutnie jako 
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dachowe posadowione na podstawie dachowej i cokole dachowym. Powietrze po obróbce 

w centrali tj. filtracji w klasie F5 i F9, chłodzeniu lub grzaniu i nawilżeniu przy pomocy 

nawilżacza parowego, zostanie dostarczone do pomieszczeń siecią kanałów wentylacyjnych.  

W układach central nawiewno-wywiewnych należy zaprojektować układ ciśnień dla 

zapewnienia odpowiednich warunków w pomieszczeniach izolatek. Dzięki zastosowaniu 

regulatorów różnicy ciśnień VAV układy zapewnią w izolatkach i przedsionkach odpowiednie 

warunki tj. nadciśnienie lub podciśnienie w zależności od potrzeby. 

Dla zachowania bezpieczeństwa użytkowania wywiew z izolatek należy zaprojektować 

na oddzielnych układach z wentylatorami dachowymi. W celu sprawnej regulacji 

i utrzymywania wymaganych ciśnień w pomieszczeniach izolatek, w sąsiadujących łazienkach 

należy zapewnić wentylację nawiewno-wywiewną zrównoważoną. Nawiew z układów central 

nawiewno-wywiewnych, wywiew natomiast za pomocą wentylatorów kanałowych. Pracę 

układów: central nawiewno-wywiewnych z oddzielnymi wywiewami należy ze sobą sprzężyć.  

W celu wytłumienia hałasu w instalacjach należy przewidzieć tłumiki kanałowe przy centrali na 

nawiewie, wywiewie i na kanale czerpnym oraz pomiędzy zabudowanymi regulatorami VAV  

i CAV, a elementami nawiewnymi i wywiewnymi. Na układach wywiewnych również należy 

przewidzieć tłumiki kanałowe. Podłączenie elementów nawiewno/wywiewnych należy 

wykonać przewodami elastycznymi tłumiącymi. 

Układy wywiewne z niezależnymi wentylatorami kanałowymi/dachowymi/ściennymi pracują  

w trybie ciągłym. Przewiduje się 3 wentylatory dachowe (dla izolatek) i 7 wentylatorów 

kanałowych. Dokładna ilość oraz dobór na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. 

Wentylatory dachowe należy zabudować na izolowanych cokołach dachowych, a przejścia 

zabezpieczyć szczelnie. Wentylatory obsługujące izolatki projektuje się z wyrzutem pionowym. 

Wywiew z pomieszczeń porządkowych realizowany będzie poprzez wentylatorki ścienne 

włączane wraz ze światłem. Wentylatorki należy projektować z funkcją pracy opóźnienia 

czasowego.  

W celu zwiększenia dopływu powietrza zewnętrznego do pomieszczeń bez wentylacji 

mechanicznej nawiewnej należy zabudować nawietrzaki w skrzydła okienne, które ich nie 

posiadają. Wywiew w tych pomieszczeniach należy zaprojektować poprzez niezależne układy 

wywiewne w sąsiednich pomieszczeniach (łazienki, magazynki). 

Przewody wentylacyjne 

Kanały wentylacyjne należy projektować w sposób umożliwiający czyszczenie instalacji 

poprzez zastosowanie w sieci kanałowej otworów rewizyjnych zgodnie z wytycznymi 

określonymi np. w "Warunkach technicznych wykonania  i odbioru instalacji wentylacyjnych"  

(Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 5). Należy przewidzieć kanały i kształtki 
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o przekroju prostokątnym z blachy stalowej ocynkowanej w klasie szczelności B, według PN-

EN 1507:2007, kanały i kształtki o przekroju okrągłym z blachy stalowej ocynkowanej w klasie 

szczelności B/2 według PN-EN 12237:2005. 

Podwieszenia kanałów wykonać na systemowych zawiesiach z wkładką gumową 

zabezpieczającą przed przenoszeniem drgań. 

Dla zabezpieczenia termicznego projektuje się izolowanie przewodów wełną mineralną 

o grubościach odpowiadającym Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w Sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Na przejściach przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego m.in. na wyjściach przewodów 

wentylacyjnych z szachtów należy zabudować na kanałach klapy p.poż. EIS120 z siłownikiem 

24V, sprężyną powrotną i krańcówkami. Odcinek przewodu pomiędzy klapą p.poż.  

a przegrodą oddzielenia pożarowego należy obudować płytą ogniochronną. 

Elementy nawiewne i wywiewne 

Nawiew i wywiew powietrza do/z pomieszczeń przewiduje się za pomocą anemostatów 

sufitowych ze skrzynkami rozprężnymi, zaworków wentylacyjnych kołowych lub kratek 

nawiewnych/wywiewnych z przepustnicami regulacyjnymi. Nawiewniki i wywiewniki 

w pomieszczeniach izolatek należy zastosować z filtrem HEPA. Podłączenie nawiewników  

i wywiewników  zakłada się z przewodów elastycznych tłumiących. W pomieszczeniach,  

w których zakładana jest tylko wentylacja wywiewna należy zapewnić napływ powietrza 

kompensacyjnego przez kratki transferowe w drzwiach. 

Regulatory VAV i CAV 

W izolatkach należy przewidzieć układ ciśnień dla zapewnienia odpowiednich i bezpiecznych 

warunków dla pacjenta i otoczenia. Dzięki zastosowaniu regulatorów różnicy ciśnień VAV 

układy zapewnią w izolatkach i przedsionkach odpowiednie warunki tj. nadciśnienie lub 

podciśnienie w zależności od potrzeby. W pozostałych pomieszczeniach układów nawiewno-

wywiewnych należy zastosować regulatory stałego wydatku CAV dla utrzymania 

projektowanych wydajności powietrza.  

System zarządzania powietrzem w izolatkach 

Należy przewidzieć system zarządzania powietrzem w izolatkach, który będzie kontrolował 

wymagane ilości powietrza nawiewanego/wywiewanego oraz będzie utrzymywał zakładaną 

różnicę ciśnień. Różnica ciśnień, zarówno nadciśnienie jak i podciśnienie oraz neutralne 

będzie utrzymywana poprzez system zarządzania ciśnieniem. 

Tryb pracy izolatki, wskazanie ciśnienia oraz ewentualne alarmy będą wskazywane 

personelowi medycznemu na panelu monitorującym zainstalowanym w miejscu wskazanym 

przez Użytkownika. Śluzę należy wyposażyć w czujnik oraz wskaźnik otwarcia drzwi.  

W przypadku otwarcia drzwi, system zatrzymuje regulatory przepływu w swojej ostatniej 
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pozycji. Po zamknięciu drzwi, system utrzymuje regulatory przepływu w ostatniej pozycji przez 

5s.  Panel alarmowy zainstalowany w pokoju pacjenta będzie podawał dźwiękowy i wizualny 

sygnał alarmowy w przypadku, gdy ciśnienie lub wentylacja nie znajduje się w pożądanym 

zakresie działania. System należy wpiąć do  systemu zarządzania budynkiem (BMS) poprzez 

protokół komunikacyjny ModBus/IP. 

Do sterowania układami ciśnień należy przewidzieć wspólną szafkę sterującą po jednej dla 

dwóch izolatek na III piętrze. 

Sterowniki każdej izolatki mają być połączone z lokalną stacją monitorowania parametrów,  

z możliwością odczytu oraz zmiany parametrów wartości zmiennych danej izolatki.  

 Tryb pracy (podciśnienie, nadciśnienie, funkcja neutralna), 

 Alarm układu, 

 Alarm układu szczegółowy: otwarcie drzwi, poziom ciśnienia, przepływ, spadek 

ciśnienia na filtrach HEPA, 

 Wartości mierzone: różnica ciśnień w pomieszczeniu, przepływ powietrza, spadek 

ciśnienia na filtrze HEPA. 

Lokalna stacja monitorowania parametrów posiadać powinna ekran dotykowy, który wyświetla 

ogólny widok grupy izolatek, tryb pracy, poziom ciśnienia, pozycje drzwi oraz wspólny status 

alarmów.  

Instalacja odprowadzenia skroplin 

Skropliny z central wentylacyjnych należy odprowadzić grawitacyjnie do kanalizacji sanitarnej. 

Instalację wykonać z rur PVC łączonych przez zgrzewanie. Podłączenia do pionów kanalizacji 

poprzez zasyfonowanie.  

Elementy automatyki 

 Przetwornik temperatury zewnętrznej. 

 Przetwornik temperatury na nawiewie. 

 Przetwornik temperatury na wywiewie. 

 Przetwornik temperatury za chłodnicą. 

 Presostaty zabrudzenia filtrów w centrali i w pomieszczeniach z sygnalizacją 

zabrudzenia w układzie automatyki. 

 Klapy ppoż. zasilane z szafy automatyki z sygnalizacją położenia klap w układzie 

automatyki. 

 Regulatory przepływu i ciśnienia zasilane z szafy automatyki. 

1) Wszystkie sygnały z elementów szafy oraz elementów obiektowych: klapy ppoż, czujniki, 

regulatory ciśnienia, nagrzewnice powinny być wprowadzone do sterownika.  

2) Wszystkie regulatory różnicy ciśnień muszą mieć możliwość sterowania z centralnego 

sterownika oraz możliwość pokazania w czasie rzeczywistym stanów położenia 
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regulatorów. 

3) Regulacja temperatury w pomieszczeniach od czujnika nawiewu lub wywiewu. 

4) Regulacja wydajności centrali od przetworników ciśnienia. 

5) Program sterownika powinien umożliwiać sterowanie układem w trybie programów 

czasowych z możliwością nastawy temperatury i wilgotności. 

6) Program sterownika powinien generować wszystkie awarie na podstawie wprowadzonych 

sygnałów do sterownika. 

7) Stany pracy i awarii układów wentylacyjnych muszą być odzwierciedlone w systemie BMS 

zgodnie ze standardami szpitala. 

Próby i odbiory 

Po zakończeniu prac montażowych należy przeprowadzić próby  szczelności instalacji. Dla 

przewodów próbę należy wykonać wg normy PN-B/76001/1996 „Przewody wentylacyjne. 

Szczelność. Wymagania i badania”. Do uruchamiania instalacji należy przystąpić po 

wszystkich pracach montażowych, kontroli czystości kanałów wentylacyjnych, pozytywnym 

wykonaniu prób szczelności oraz zakończeniu prac budowlano-montażowych. Regulację  

i sprawdzenie instalacji należy wykonać w oparciu o normę: PN EN 12599.2002 „Wentylacja 

budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji 

wentylacji i klimatyzacji”. Po wykonaniu instalacji wentylacji należy wykonać czyszczenie  

i dezynfekcję przewodów. Po rozruchu należy wykonać pomiary przepływu powietrza  

w pomieszczeniach. 

2.1.11 Instalacja klimatyzacji 

W celu usunięcia zbędnych zysków ciepła w pomieszczeniach należy zaprojektować 

klimatyzację za pomocą urządzeń z bezpośrednim odparowaniem. Na III piętrze należy 

zapewnić klimatyzację we wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 

Przewidziano trzy układy klimatyzacji VRF. Układy VRF oparte na trójnikowej instalacji 

chłodniczej. Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, należy zweryfikować układy 

oraz ilość mocy poszczególnych założonych urządzeń. 

Układ nr 1 system VRF: 

 jednostka zewnętrzna o mocy chłodniczej Q=50 kW 

 jednostka wewnętrzna ścienna o mocy chłodniczej Q=2,2 kW: 10 szt. 

 jednostka wewnętrzna ścienna o mocy chłodniczej Q=2,8 kW: 5 szt. 

 jednostka wewnętrzna ścienna o mocy chłodniczej Q=3,6 kW: 2 szt. 

 sterownik ścienny z ekranem dotykowym: 17 szt. 

 trójniki systemowe: 17 szt. 

Układ nr 2 system VRF: 

 jednostka zewnętrzna o mocy chłodniczej Q=40 kW 
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 jednostka wewnętrzna ścienna o mocy chłodniczej Q=2,2 kW: 15 szt. 

 sterownik ścienny z ekranem dotykowym: 15 szt. 

 trójniki systemowe: 15 szt. 

Układ nr 3 system VRF: 

 jednostka zewnętrzna o mocy chłodniczej Q=40 kW 

 jednostka wewnętrzna ścienna o mocy chłodniczej Q=2,2 kW: 14 szt. 

 jednostka wewnętrzna ścienna o mocy chłodniczej Q=2,8 kW:  2 szt. 

 sterownik ścienny z ekranem dotykowym: 16 szt. 

 trójniki systemowe: 15 szt. 

System klimatyzacji bezpośredniego odparowania z płynną regulacją wydajności napełniony 

czynnikiem R410A. Jako jednostki wewnętrzne zastosowano klimatyzatory ścienne. 

Urządzenia ścienne wyposażone w filtry jonowe i polifenolowe. Sterowanie poprzez sterowniki 

naścienne z ekranem dotykowym.  

Jednostki zewnętrzne systemów VRF należy zlokalizować na zewnątrz budynku na poziomie 

terenu. Rurociągi instalacji freonowej zostaną poprowadzone na poziomie parteru  

w przestrzeni sufitu podwieszanego od agregatów chłodniczych do pionów w szachcie 

technicznym. 

Instalację chłodniczą należy zaprojektować z rur miedzianych chłodniczych w otulinie. 

Odprowadzenie skroplin projektuje się rur PVC z wpięciem do istniejącego pionu 

kanalizacyjnego poprzez syfon z blokadą antyzapachową. Instalację skroplin należy 

zabezpieczyć otuliną kauczukową o grubości odpowiadającej Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury w Sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. 

Po wykonaniu instalacji należy wykonać przedmuchanie instalacji azotem, próbę szczelności 

oraz napełnienie instalacji czynnikiem R410A. 

2.1.12 Instalacja ciepła technologicznego 

Źródłem ciepła technologicznego do nagrzewnic central wentylacyjnych jest istniejący układ 

wody grzewczej. Instalację należy wpiąć do magistrali c.t. na poddaszu w pobliżu głównego 

szachtu instalacyjnego przy środkowej klatce schodowej. 

Instalację c.t. należy zaprojektować z rur polipropylenowych wzmocnionych włóknem 

szklanym łączonych przez zgrzewanie. Rozstaw podpór należy wykonać zgodnie  

z wytycznymi producenta. W najwyższych punktach instalacji za pomocą odpowietrzników 

automatycznych z zaworem stopowym. Przed wszystkimi odpowietrznikami zamontować 

zawory odcinające. Należy zastosować armaturę PN16 dostosowaną do pracy z mieszaniną 

glikolu o stężeniu 35%. 

Przewody instalacji c.t. izolować otuliną z wełny mineralnej w płaszczu z folii aluminiowej 
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o grubościach odpowiadającym Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w Sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Próbę przeprowadzić w postaci próby ciśnieniowej do wartości 1,0 MPa na okres 12 h. 

Po wykonaniu instalacji należy wykonać regulację instalacji c.t. do projektowanego przepływu 

nagrzewnic. 

2.1.13 Instalacja centralnego ogrzewania 

W ramach remontu pomieszczeń III piętra przewiduje się modernizację instalacji centralnego 

ogrzewania poprzez wymianę grzejników na nowe płytowe w wykonaniu higienicznym, 

gładkie. W łazienkach należy przewidzieć grzejniki drabinkowe. Grzejniki mają posiadać 

wbudowaną wkładką zaworową z regulacją wstępną oraz głowicę termostatyczną. Dopuszcza 

się wykonanie podejść do grzejników z rur wielowarstwowych typu pex/al/pex.  

W przypadku prowadzenia instalacji przez przegrody o klasie odporności ogniowej, rury należy 

zabezpieczyć odpowiednio do klasy odporności danej przegrody.  

Parametry c.o. na obiekcie: 90/70°C.  

2.1.14 Instalacja chłodnicza – woda lodowa 

Źródłem chłodu dla chłodnic central wentylacyjnych jest agregat wody lodowej o mocy 

chłodniczej Q=64,8 kW. Moc chłodnicza oraz dokładny dobór agregatu na etapie opracowania 

dokumentacji projektowej. Zaleca się agregat chłodniczy z modułem hydraulicznym, podwójną 

pompą, zbiornikiem buforowym, parametry czynnika: glikol 35% 6/12°C, agregat w wersji 

wyciszonej. Agregat należy posadowić na zewnątrz budynku na poziomie terenu. 

Rurociągi instalacji wody lodowej zostaną poprowadzone na poziomie parteru w przestrzeni 

sufitu podwieszanego od agregatu wody lodowej do pionów w szachcie technicznym. 

Instalację wody lodowej należy zaprojektować z rur polipropylenowych łączonych przez 

zgrzewanie. Rozstaw podpór należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. Należy 

zastosować armaturę wysokoparametrową PN16 dostosowaną do pracy z mieszaniną glikolu 

o stężeniu 35%. 

W najwyższych punktach instalacji za pomocą odpowietrzników automatycznych z zaworem 

stopowym. Przed wszystkimi odpowietrznikami zamontować zawory odcinające. Należy 

zastosować armaturę PN 16 dostosowaną do pracy z mieszaniną glikolu o stężeniu 35%. 

Izolację rurociągów projektuje się z otuliny kauczukowej o grubości zgodnej 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

Próbę  przeprowadzić w postaci próby ciśnieniowej do wartości 1,0 MPa na okres 12 h. Po 

wykonaniu instalacji należy wykonać regulację instalacji wody lodowej do projektowanego 

przepływu chłodnic. 
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2.1.15 Instalacja wodno-kanalizacyjna 

W ramach remontu III piętra przewiduje się wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnych dla 

modernizowanych węzłów sanitarnych. Istniejące odbiorniki i armaturę należy zdemontować, 

następnie należy zamontować nową z dostosowaniem do nowego białego montażu. Podejścia 

wodno-kanalizacyjne po zdemontowaniu odbiorników i nie zamontowaniu nowych należy 

odciąć instalację przy pionie i zaślepić. 

Zastosowany biały montaż i armatura mają mieć dopuszczenie do stosowania w obiektach 

służby zdrowia. 

Instalację wodociągową należy zaprojektować z rur i kształtek PP-R (woda zimna) i PP 

stabilizowane (woda ciepła). Instalację należy izolować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. Instalację kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować z rur i kształtek PP-HT 

łączonych kielichowo. 

Na przejściach przez przegrody o klasie odporności ogniowej projektuje się zabezpieczenia o 

odpowiedniej klasie odporności danej przegrody.  

2.1.16 Tablice rozdzielcze 

Budynek posiada pięć szachtów elektrycznych, w których znajdują się istniejące – 

modernizowane rozdzielnice. Z rozdzielnic tych wyprowadzone zostaną obwody do 

pomieszczeń objętych niniejszym opracowaniem. 

W całym obiekcie przyjęty jest poniższy podział struktury zasilania na poszczególne 

rozdzielnice: 

 rozdzielnice TO - obsługujące obwody oświetleniowe, 

 rozdzielnice TA - obsługujące obwody administracyjne, 

 rozdzielnice TS - obsługujące instalację siły i gniazd wtyczkowych, 

 rozdzielnice TR - obsługujące obwody rezerwowane siłowe, gniazd oraz oświetlenia. 

Rozdzielnice TO, TA, TS, TR należy zaprojektować w wykonaniu natynkowym w stopniu 

ochrony IP20, zabudowane są we wnękach na korytarzu. Wszystkie tablice (modernizowane) 

wyposażone będą w wyłączniki główne, ochronniki przepięciowe, lampki kontroli obecności 

napięcia, wyłączniki nadmiarowoprądowe oraz wyłączniki różnicowo prądowe. 

2.1.17 Wewnętrzne linie zasilające 

Zasilanie modernizowanych tablic piętrowych realizowane będzie z istniejących wlz.  

Zasilanie urządzeń wentylacyjnych zlokalizowanych w terenie zewnętrznym realizowane 

będzie z istniejącej rozdzielnicy głównej po jej rozbudowie, natomiast zasilanie urządzeń 

wentylacyjnych zlokalizowanych na poddaszu technicznym i na dachu z istniejącej rozdzielnicy 

wentylacji TW po jej rozbudowie. 
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Główne ciągi tras nośnych należy zaprojektować w korytarzach. Należy stosować koryta 

stalowe ocynkowane - perforowane, osobne dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych. 

Wszystkie kable i przewody należy układać w korytkach kablowych, w rurkach instalacyjnych 

sztywnych i karbowanych. W pomieszczeniach przewody układać podtynkowo. Wszystkie 

kable należy oznakować zgodnie z PN. 

Przejścia kabli i przewodów przez przegrody oddzielenia pożarowego zabezpieczyć 

uszczelnieniem ognioodpornym o odporności ogniowej co najmniej równej odporności 

ogniowej przegród pożarowych. 

2.1.18 Instalacja siłowa 

W zakresie instalacji siłowej należy wykonać zasilania do wszystkich urządzeń elektrycznych 

odbiorczych instalacji zainstalowanych w przebudowywanych pomieszczeniach III piętra,  

w tym między innymi: 

 Agregat wody lodowej; 

 Agregaty chłodnicze VRF; 

 Jednostki wewnętrzne ścienne systemów VRF; 

 Wentylatory wyciągowe; 

 Panele wentylacyjne HMI; 

 Szafy zasilająco-sterujące central wentylacyjnych; 

 Nawilżacze parowe; 

 Urządzenia technologii; 

 Centralki, zasilacze instalacji niskoprądowych (zasilacze inst. KD, szafy dystrybucyjne 

LAN, centralki i zasilacze SSP). 

Zasilanie urządzeń wykonane będzie z modernizowanych tablic TS i TR oraz istniejących 

rozdzielnic TW i RGnn z projektowanych obwodów. 

Wentylatory kanałowe zasilane z obwodów oświetlenia podstawowego należy zasilić sprzed 

łącznika – faza stała oraz z za łącznika. Po wyłączeniu światła wentylator będzie pracował 

przez określony czas.  

2.1.19 Instalacja oświetlenia ogólnego i awaryjnego 

v 

1) Oświetlenie awaryjne 

Instalacja oświetlenia awaryjnego należy zaprojektować według normy PN-EN 1838-2013 

Zastosowania oświetlenia – Oświetlenie awaryjne, zapewniające bezpieczne opuszczenie 

miejsca przebywania lub umożliwiające uprzednie podjęcie próby zakończenia potencjalnie 

niebezpiecznego procesu. Oprawy oświetlenia awaryjnego mają posiadać wbudowane 
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elektroinwertery z akumulatorami, które muszą zapewniać min. 1h pracę od chwili zaniku 

napięcia zasilającego. 

Wg. norm oświetlenie awaryjne dzieli się na: 

 Oświetlenie ewakuacyjne; 

 Oświetlenie zapasowe. 

Z kolei w skład oświetlenia ewakuacyjnego wchodzi: 

 Oświetlenie drogi ewakuacyjnej – wskazywać powinno najkrótszą drogę do wyjścia na 

zewnątrz budynku, w sytuacji zagrożenia, np. pożaru. Częścią tego oświetlenia jest 

tzw. oświetlenie kierunkowe (oprawy z piktogramami wskazującymi kierunek 

ewakuacji); 

 Oświetlenie strefy otwartej (zwane też oświetleniem zapobiegającym panice) jest 

częścią oświetlenia awaryjnego, które umożliwia dotarcie do miejsca, z którego droga 

ewakuacyjna może być rozpoznana; 

 Oświetlenie strefy wysokiego ryzyka (nie dotyczy niniejszego zadania). 

Rozmieszczenie opraw awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego należy dokonać zgodnie 

z następującymi zasadami: 

 Oprawy oświetlenia kierunkowego z piktogramami muszą być bezwzględnie widoczne 

na drodze ewakuacyjnej z określonej odległości widzenia. Oprawy przy wszystkich 

wyjściach awaryjnych wzdłuż dróg ewakuacyjnych będą tak podświetlone, aby 

jednoznacznie wskazywały drogę ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Z każdego 

miejsca drogi ewakuacyjnej będzie widoczny co najmniej jeden znak ewakuacyjny. 

 W przypadku dróg ewakuacyjnych o szerokości do 2 m, natężenie oświetlenia na 

podłodze względem środkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno być nie mniejsze niż  

1 lx, a na centralnym pasie drogi, obejmującym nie mniej niż połowę szerokości drogi, 

natężenie oświetlenia powinno stanowić, co najmniej 50% podanej wartości. Szersze 

drogi ewakuacyjne mogą być traktowane jako kilka dróg o szerokości 2m lub powinny 

spełniać wymagania strefy otwartej. Stosunek maksymalnego natężenia oświetlenia do 

minimalnego natężenia oświetlenia wzdłuż centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie 

powinien być większy niż 40:1. 

 Średnie natężenie oświetlenia ewakuacyjnego w strefie otwartej nie powinno być 

mniejsze niż 0,5 lx na poziomie podłogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy 

otwartej, z wyjątkiem wyodrębnionego przez wyłączenie z tej strefy obwodowego pasa 

o szerokości 0,5 m. Stosunek maksymalnego natężenia oświetlenia do minimalnego 

natężenia oświetlenia w strefie otwartej nie powinien być większy niż 40:1. 

 natężenia w strefach zwiększonego ryzyka zaprojektowano nie powinno być mniejsze 

niż 15 lx. 
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W celu zapewnienia odpowiedniego natężenia oświetlenia, oprawy oświetleniowe do 

oświetlenia ewakuacyjnego, powinny być usytuowane w pobliżu każdych drzwi wyjściowych 

oraz w takich miejscach, gdzie to konieczne, aby zwrócić uwagę na potencjalne 

niebezpieczeństwo lub umieszczony sprzęt bezpieczeństwa. Wysokość montażu opraw 

ewakuacyjnych powinna być na poziomie min. 2,0 m od podłogi. 

Należy przewidzieć następujące tryby pracy opraw: 

 oprawy AW – praca „na ciemno” – oprawy świecą tylko awaryjnie, po zaniku napięcia 

w sieci; 

 oprawy EW – praca „na jasno” – oprawy świecą przy obecności napięcia zasilającego 

i awaryjnie po zaniku napięcia w sieci. 

Zgodnie z normą PN-EN 60598-2-22 „Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe 

Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego”, oprawy awaryjne i ewakuacyjne 

wyposażone są w układ do wykonywania testów automatycznych bądź ręcznych 

umożliwiających wprowadzenie oprawy w tryb pracy awaryjnej w celu sprawdzenia poprawnej 

pracy układu. Monitoring opraw awaryjnych i ewakuacyjnych należy włączyć do istniejącego 

systemu monitoringu po uprzednim uzgodnieniu z obsługą techniczną. 

W ramach wymiany oświetlenia, należy przewidzieć dodatkowe lampy bakteriobójcze – 

przepływowe, w salach izolacyjnych.  

2.1.20 Instalacja gniazd wtykowych 

W ramach instalacji elektrycznych gniazd przewiduje się: 

 gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia, 

 gniazda wtykowe dla celów porządkowych umieszczone w korytarzach komunikacji, 

 gniazda wtykowe komputerowe w zestawach PEL (punkty elektryczno-logiczne)  

w wspólnych ramkach z gniazdami teleinformatycznymi, 

 gniazda wtykowe zabudowane w panelach ściennych przy łóżkowych. 

Wszystkie gniazda 1-fazowe ogólne w obiekcie są z ochroną PE (z bolcami). W sanitariatach 

i pomieszczeniach „mokrych” należy stosować gniazda wtykowe szczelne. W gabinetach 

zabiegowych stosować osprzęt w wykonaniu antybakteryjnym. 

Celem wyróżnienia obwodów gniazd wtykowych, należy przewidzieć wyróżnienie kolorami 

odpowiednich gniazd. Gniazda ogólne zasilane z tablic TS oraz rezerwowe z TR oznaczyć 

kolorem białym wraz z opisem numeru obwodu i tablicy, gniazda komputerowe – dedykowane 

zasilane z tablic TR w zestawach PEL kolorem czerwonym. 
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2.1.21 Ochrona przeciwprzepięciowa 

Do ochrony urządzeń i instalacji elektrycznych przed przepięciami zewnętrznymi 

spowodowanymi wyładowaniami atmosferycznymi oraz przepięciami łączeniowymi należy 

zastosować ochronniki przepięciowe: 

 na rozdzielnicy głównej - I stopień ochrony, 

 na poszczególnych tablicach piętrowych II stopień ochrony. 

2.1.22 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 

Ochronę podstawową przed dotykiem bezpośrednim stanowią obudowy i osłony izolacyjne 

urządzeń i aparatów, bariery oraz izolacja kabli i przewodów. Dla pomieszczeń grup 0 i 1 

system dodatkowej ochrony przed porażeniem zapewniony powinien być przez: 

 samoczynne dostatecznie szybkie wyłączenie zasilania dla układu sieci TN-S, 

 uzupełniająco: zabezpieczenia różnicowoprądowe czułości 30mA w instalacji 

elektrycznej wewnętrznej, 

 główne i lokalne połączenia wyrównawcze. 

2.1.23 Instalacje połączeń wyrównawczych miejscowych 

W celu uzyskania wyrównania potencjałów pomiędzy częściami przewodzącym dostępnymi, 

a częściami przewodzącymi obcymi, należy wykonać połączenia wyrównawcze miejscowe.  

W obrębie remontowanych pomieszczeń należy zaprojektować lokalne szyny wyrównawcze. 

Dla pomieszczeń grup 0 i 1 zostaną przewidziane szyny LSW. Do lokalnych szyn połączeń 

wyrównawczych LSW należy podłączyć metalowe części instalacji budynku, każdego wypustu 

wody oraz innych dostępnych przewodzących części metalowych. 

2.1.24 System sygnalizacji pożaru 

Budynek jest objęty pełną ochroną systemu sygnalizacji pożaru. Obszar remontowany 

nadzorowany jest przez centralę Polon 4900. W związku z przebudową należy w obszarze 

objętym modernizacją:  

 zdemontować całe okablowanie i wszystkie elementy liniowe w obrębie remontu (nie 

dotyczy to sal chorych, w których instalację ułożono podtynkowo) 

 wykonać nową instalację, 

 zaktualizować system wizualizacji SSP 

System sygnalizacji pożaru oprócz funkcji detekcyjnych będzie realizował sterowanie 

automatyką pożarową obejmującą: 

 wyłączenie central wentylacyjnych NW1, NW2, 

 wyłączenie wentylacji - podanie styku NO do rozdzielnic TS-505, TS-405, TS-305, TS-

205, TS-105 na III piętrze, 
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 zamknięcie klap pożarowych na ciągach wentylacji/klimatyzacji, 

 odblokowanie stale zamkniętych drzwi ewakuacyjnych, 

 odblokowanie drzwi wejściowych objętych kontrolą dostępu, 

 uruchomienie dźwiękowego systemu ostrzegawczego w pomieszczeniach personelu 

medycznego. 

Centrale wentylacyjne NW1, NW2 oraz klapy pożarowe z siłownikiem i sprężyną zwrotną 

zainstalowane zostaną na poddaszu. Do wyłączenia central wentylacyjnych oraz zamknięcia  

i monitorowania stanu klap pożarowych, należy zastosować dwa moduły oraz zasilacz 27V 

DC (zainstalowane na poddaszu). Elementy te zostaną ujęte w ramach etapu obejmującego 

III piętro obiektu. 

Instalację należy prowadzić w przestrzeni międzystropowej w korytach niskoprądowych lub  

w rurkach PCV, a kable na uchwytach. W przestrzeni ogólnodostępnej instalację prowadzić  

w rurkach PCV podtynkowo.  

 Linie dozorowe obejmujące elementy detekcyjne należy wykonać przewodem 

bezhalogenowym. Ekran uziemić jednostronnie. 

 Linię sterującą na poddaszu i sterowanie wyłączeniem central wentylacyjnych należy 

wykonać przewodem bezhalogenowym ognioodpornym. 

W miejscach montażu ostrzegaczy i innych elementów instalacji należy pozostawić zapas 

przewodu o minimalnej długości 0,25m (w przypadku wyprzedzającego montaż elementów 

prowadzenia instalacji przewodowej). Podczas prowadzenia okablowania zachować 

minimalną odległość ok. 0,2 m od linii instalacji silnoprądowych. Przewody w przestrzeniach 

widocznych układać podtynkowo. Miejsca przejść przez przegrody pożarowe uszczelnić w 

klasie przegrody, odpowiednio oznaczyć i ująć w zbiorczej dokumentacji powykonawczej 

przepustów pożarowych. 

Optyczne czujki dymu. 

Do zabezpieczenia większości pomieszczeń zastosowane zostaną analogowe, optyczne 

detektory dymu. Jest to czujka typu rozproszeniowego działająca na zasadzie pomiaru 

promieniowania rozproszonego przez cząstki aerozolu (dymu), które dostały się do optycznej 

komory pomiarowej. Czujka, dzięki cyfrowemu mechanizmowi samoregulacji, utrzymuje stałą 

czułość przy postępującym zabrudzeniu komory optycznej, a także przy zmianach ciśnienia 

lub w warunkach kondensacji pary wodnej. Po przekroczeniu odpowiedniego progu 

autokorekcji wysyła do centrali sygnał alarmu serwisowego, nie tracąc jednocześnie zdolności 

do wykrywania pożaru. 

Czujka powinna wysyłać w linie dozorowe - oprócz swojego adresu, kodu rodzaju, stanów 

dozorowania i alarmowania - dodatkowe informacje, takie jak: stan serwisowy, stany związane 

z uszkodzeniem układów wewnętrznych czujki, zadziałanie izolatora zwarć.  
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Czujki powinny posiadać, z poziomu centrali, regulowaną czułość według trzech progów: 

normalna, podwyższona lub obniżona. Czujki należy wyposażyć w wewnętrzne izolatory 

zwarć. Czujki będą współpracowały z nieadresowalnym gniazdem montażowym G-40. Czujki 

muszą spełniać wymagania normy PN-EN 54-7. 

Podstawowe parametry techniczne: 

 napięcie pracy: 16,5 ÷ 24,6 V; 

 pobór prądu w stanie czuwania: < 150 μA; 

 liczba programowanych progów czułości: 3; 

 wykrywane pożary testowe: TF1 do TF5 oraz TF8; 

 programowanie adresu: z centrali; 

 temperatura pracy: od -25ºC do +55ºC. 

Optyczne czujki dymu należy zamontować bezpośrednio w gniazdach zgodnie z kartami 

katalogowymi dobranych elementów 

Podstawy czujek 

Czujki automatyczne będą osadzane w podstawach typu G-40, które spełniają jednocześnie 

rolę gniazd. Podstawy nie zawierają żadnych elementów elektronicznych, które mogłyby 

zostać uszkodzone podczas montażu. Czujkę można zamontować w podstawie tylko  

w jednym położeniu. Do zacisków gniazd należy podłączyć dwie żyły oraz ekran przewodu 

pętli dozorowej. 

Ręczne ostrzegacze pożaru 

Dla wywołania alarmu pożarowego (II stopnia) z pominięciem pre-alarmu (I stopnia) należy 

zastosować ręczne ostrzegacze pożarowe. Wywołanie alarmu odbywa się poprzez stłuczenie 

(wciśnięcie) szybki ochronnej i naciśnięcie przycisku. Dla zapewnienia lepszej ich widoczności 

ręczne ostrzegacze pożaru należy przewidzieć z tworzywa sztucznego w kolorze czerwonym. 

Podstawowe parametry przycisku: 

 maksymalny pobór prądu podczas dozorowania: 0,135 mA; 

 wbudowany izolator zwarć. 

Przyciski oddymiające należy przewidzieć na ścianie, na wysokości ok. 1,4 m od podłoża, 

dostosowując wysokość montażu do osprzętu elektrycznego.  

Elementy kontrolno - sterujące 

Do wysterowania odblokowania przejścia objętego kontrolą dostępu należy zaprojektować 

element kontrolno-sterujący. Sygnał ten wystawiany jest niezwłocznie po przejściu centrali  

w stan alarmu pożarowego II stopnia. 

Podstawowe parametry elementu: 

 liczba elementów pracujących z centralą: max 250; 

 maksymalny prąd podczas dozorowania: 0,145 mA; 
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 napięcie zasilania sterowanego urządzenia: 6 V ÷ 28 V;  

 pobór prądu przez układ kontroli ze źródła zasilającego sterowane urządzenie: max 1,3 

mA; 

 obciążalność styków przekaźnika: 1 A / 30 V; 

 programowane opóźnienie zadziałania przekaźnika: 2 s, 30 s, 60 s, 90 s; 

 typy obudów (IP 65): 1xEKS, 2xEKS i 4xEKS. 

Elementy kontrolno-sterujące należy zainstalować w przestrzeni międzystropowej. 

Wielowejściowe elementy sterujące i monitorujące 

Do wysterowania zamknięcia i monitorowania klap pożarowych, monitorowania zasilacza do 

klap oraz odblokowania wejścia na oddział oraz wysterowanie centrali drzwiowej (zamknięcie 

drzwi pożarowych) należy zaprojektować wielowejściowe elementy kontrolne oraz 

wielowyjściowe elementy sterujące.  

Podstawowe parametry wielowyjściowego elementu sterującego: 

 napięcie pracy z linii dozorowej: 16,5 ÷ 24,6 V; 

 pobór prądu w stanie dozorowania: ≤ 150 µA;  

 liczba przekaźników: 8;  

 rodzaj zestyku przekaźnika: przełączny; 

 obciążalność styków przekaźnika: 2 A / 30 V;  

 max liczba elementów w linii dozorowej centrali: 20;  

 opóźnienie zadziałania przekaźnika: < 2 s;  

 zakres temperatur pracy: -25ºC ÷ +55ºC; 

 szczelność obudowy: IP 65. 

2.1.25 Dźwiękowy system ostrzegawczy 

W zawiązku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi należy: 

 zdemontować okablowanie biegnące w korytarzach (ze względu na powiększanie 

toalet pacjentów), 

 przesunąć głośniki w przebudowywanych pomieszczeniach personelu medycznego, 

 zabudować głośniki w salach zabiegowych i nowych pomieszczeniach personelu 

medycznego, 

 wybudować nowe linie głośnikowe, 

 uruchomić i sprawdzić działanie modernizowanych linii głośnikowych. 

Ewakuację pacjentów realizuje i nadzoruje personel medyczny. Biorąc pod uwagę układ 

pomieszczeń oraz rodzaj sufitów należy zaprojektować dwa rodzaje głośników. 

Głośniki ścienne 
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Należy przewidzieć głośnik dwumembranowy o wysokiej efektywności i szerokim paśmie 

przenoszenia, dzięki czemu nadaje się również do odtwarzania muzyki. Powinien posiadać 

metalową obudowę, która utrudnia jego uszkodzenie. Wewnątrz obudowy powinien mieć 

zabezpieczenie powodujące odłączenie go od linii w przypadku zwarcia cewki membranowej. 

Podstawowe parametry głośnika: 

 moc znamionowa: 6W (6-3-1,5-0,75); 

 poziom ciśnienia akustycznego przy mocy znamionowej 6W/1W (1kHz, 1m): 102dB/94dB; 

 kąt promieniowania (przy 1 kHz/4kHz, -6dB): 120°/60°; 

 napięcie znamionowe: 100V; 

 zakres temperatur otoczenia: -25° ÷ +55°C. 

Głośniki sufitowe 

Należy zaprojektować głośniki sufitowe z osłoną przeciwpożarową. Głośnik taki powinien 

posiadać pojedynczy, 2-membranowy głośnik o mocy 6W połączony z okrągłą ażurową osłoną 

metalową. Głośnik powinien posiadać wbudowane zabezpieczenie, które powoduje, że  

w przypadku pożaru uszkodzenie głośnika nie spowoduje awarii w całym dołączonym 

obwodzie. Głośniki należy wyposażyć w osłonę przeciwpożarową w celu zwiększenia 

zabezpieczenia połączeń kablowych. 

Podstawowe parametry głośnika: 

 moc znamionowa: 6W (6-3-1,5-0,75); 

 poziom ciśnienia akustycznego przy mocy znamionowej 6W/1W (1kHz, 1m): 98dB/90dB; 

 kąt promieniowania (przy 1 kHz/4kHz, -6dB): 180°/50°; 

 napięcie znamionowe: 100V; 

 zakres temperatur otoczenia: -25° ÷ +55°C. 

2.1.26 System kontroli dostępu i domofonowy 

System ma zapewnić umożliwienie wejścia na oddział tylko osobom upoważnionym (po 

podaniu kodu dostępu) oraz możliwość skontaktowania się z lożą pielęgniarską i zdalnego 

otwarcia drzwi. System będzie, analogicznie jak na innych poziomach obiektu, zbudowany 

o zestaw domofonowy. Przed wejściem na oddział należy przewidzieć tablicę przyzywową 

posiadającą: 

 wbudowany syntezator mowy - komunikat "Drzwi otwarte, proszę zamknij je za sobą", 

 płynną regulację głośności, 

 wyjście przekaźnikowe C, NO, NC do podłączenia elektrozaczepu, 

 wyjścia do podłączenia przycisku wyjścia oraz kontaktronu. 

Po stronie wewnętrznej wejścia należy przewidzieć przycisk wyjścia i przycisk wyjścia 

awaryjnego rozwierający obwód elektrozaczepu rewersyjnego zainstalowanego w drzwiach. 
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Unifon i zasilacz należy zainstalować w loży pielęgniarskiej.  

Przy wejściu na oddział, do lóż pielęgniarskich i innych, wskazanych przez personel medyczny 

pomieszczeń, należy przewidzieć lokalną kontrolę dostępu opartą o czytnik, pracujący w trybie 

autonomicznym.  

2.1.27 System przyzywowy 

W modernizowanej części obiektu należy zaprojektować system przywoławczy. Będzie on 

stanowił rozbudowę systemu pracującego na obiekcie. Należy przewidzieć system zgodny 

z wymaganiami normy DIN 0834, część 1 i 2. Dobrany system stanowił będzie sieć dotykowych 

terminali salowych IP montowanych na lub podtynkowo. Należy przewidzieć urządzenie, które 

daje możliwość wykonywania standardowych wezwań o różnych priorytetach takich jak: 

 wezwanie pielęgniarki, 

 wezwanie dodatkowej pomocy, 

 wezwanie lekarza, które aktywowane jest po potwierdzeniu obecności personelu, 

 wezwanie innego typu, którego priorytet może być indywidualnie ustalony, jak np. 

wezwanie ekipy reanimacyjnej, lub wezwanie fizjoterapeuty.  

Przewiduje się, że każda obecność personelu będzie odnotowana w systemie poprzez wpisanie 

kodu pin, który identyfikuje pielęgniarkę. Wykorzystanie tej funkcji blokuje możliwość 

bezpośredniego wezwania lekarza przez pacjenta. Przydzielając kod pin personelowi, 

widoczne jest na centralce w dyżurce jak i w programie rejestrującym imię i nazwisko 

pielęgniarki, która właśnie jest zalogowana do sali. Podczas aktywnej „obecności”, wszystkie 

wezwania z oddziału będą przekierowywane do terminala, gdzie zalogowany jest personel. 

Należy zaprojektować system, który oferuje łączność interkomową pomiędzy salami, pomiędzy 

salą i dyżurką oraz łączność głosową z telefonami typu smartfon wyposażonymi w system 

operacyjny Android. Stosując telefony z usługą NFC, istnieje możliwość logowania się do 

systemu w sali (potwierdzania obecności) bez potrzeby wpisywania kodu pin, tylko poprzez 

zbliżenie urządzenia do terminala. Opcjonalnie system może zostać rozszerzony o łączność 

video, która połączona z audio daje możliwość wykonywania konferencji audio-video  

z pacjentem, lub podglądu sal, w których wymagany jest częstszy nadzór.  

Zaprojektowany system powinien umożliwiać tworzenie baz danych pacjentów odwiedzających 

oddziały i prowadzenie historii ich pobytu. Wszystkie dane przechowywane będą na serwerze  

i będą mogły być w dowolnej chwili odtworzone i wydrukowane.   

Centralka w dyżurce może być dowolnie dostosowana do odbioru wszystkich lub tylko 

wybranych wezwań. Centralka oprócz odbioru wezwań, nawiązywania połączeń 

interkomowych, ogłaszania komunikatów ogólnych i do personelu oraz opcjonalnego video, 

powinna umożliwiać dokonywanie wezwań pomocy, wezwań lekarza lub innego typu  

w zależności od potrzeb Inwestora (możliwość indywidualnego dostosowania). 
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Każdy terminal jak i Centralka powinny umożliwiać zdalny dostęp i programowanie oraz 

aktualizowanie systemu przez Internet lub poprzez instalowanie aktualizacji z karty SD.  

Na oddziałach, gdzie system już istnieje, a po upływie pewnego czasu pojawiłaby się potrzeba 

dołożenia dodatkowych terminali w innych pomieszczaniach, a łączność przewodowa nie była 

by możliwa do wykonania, należy przewidzieć że system może komunikować się radiowo lub 

poprzez Wi-Fi.  

W systemie należy przewidzieć, czterokolorowe lamki LED, do sygnalizacji wezwań zwykłych, 

wezwań pomocy, lekarza i wezwań WC. Przy każdym łóżku planuje się gniazda z bezpiecznym 

(odpornym na uszkodzenia) wejściem na manipulator przyzywowy, oraz z dodatkowym 

wejściem i przewodem do podłączenia styku z aparatury medycznej. Każde łóżko w systemie 

będzie numerowane, z możliwością imiennego przypisania. Każde stanowisko zaopatrzone 

zostanie dodatkowo w wygodny uchwyt dla manipulatora oraz w pełni rozbieralny i naprawialny 

manipulator. Łazienki zostaną wyposażone w przyciski sznurkowe w okolicach natrysków  

i przyciskane w pobliżu toalet.  

Przewidziana instalacja zakłada wykonanie pełnego okablowania w oparciu o przewód UTP 

kat. 5. Włączając w to zasilanie niskim napięciem 24V DC. Zaleca się wykonanie okablowania 

i instalacji urządzeń sieciowych IP na markowych urządzeniach dobrej klasy. Okablowanie 

należy wykonać przewodem telekomunikacyjnym ułożonym w przestrzeni międzystropowej  

w korytach, a w części widocznych podtynkowo w rurkach PCV. 

2.1.28 System okablowania strukturalnego 

Na terenie modernizowanej części obiektu przebudowana zostanie sieć okablowania 

strukturalnego. Okablowanie należy wykonać w oparciu o osprzęt - analogicznie jak  

w pozostałej części obiektu. Modernizacja obejmuje gniazda podłączone do piętrowego punktu 

dystrybucyjnego zabudowanych w przedsionku windy pożarowej.  Ze względu na zakres prac 

okablowanie w remontowanej części obiektu zostanie wykonane jako nowe. 

Wszystkie elementy toru transmisyjnego mają być zgodne z wymaganiami obowiązujących 

norm dla poszczególnych elementów, na kategorię 6A. Gniazda zostaną wykonane jako 

zestawy elektryczno-logiczne w puszkach podtynkowych.  

Wszystkie elementy okablowania (w szczególności: kabel, panele krosowe, gniazda, płyty 

czołowe gniazd, kable krosowe) powinny być oznaczone logo lub nazwą tego samego 

producenta i pochodzić z jednolitej oferty rynkowej. 

Wymagania odnośnie wydajności kanału transmisyjnego muszą spełniać minimum klasę EA 

a wszystkie komponenty spełniać kryteria kategorii 6A ISO. 

Producent systemu okablowania strukturalnego powinien posiadać certyfikat zapewnienia 

jakości ISO9001 lub równoważną. 
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Wszystkie komponenty systemu okablowania mają być zgodne z wymaganiami 

obowiązujących norm wg.: ISO/IEC 11801 edycja 2.2 06-2011, EN50173-1 3rd Ed. (2011-05) 

oraz EN50173-2 (2007). Producent systemu musi przedstawić odpowiednie certyfikaty 

niezależnego laboratorium, np. 3P,DELTA Electronics, GHMT, ETL SEMKO potwierdzające 

zgodność wszystkich elementów systemu z wymienionymi w tym punkcie normami. 

Wydajność komponentów (złącze-wtyk) ma być potwierdzona testem Re-Embedded Testing 

wystawionym przez niezależne laboratorium badawcze zgodnym z IEC 60512-27 lub 

równoważną. Zgodnie z wymaganiami norm każdy 4-parowy kabel ma być w całości trwale 

zakończony na 8-pozycyjnym złączu modularnym tj. na nieekranowanym module gniazda 

RJ45 skonstruowanym w oparciu technologię IDC.  

W celu podniesienia bezpieczeństwa użytkowania okablowania, przy zachowanym 

standardzie złącza RJ45 i LC-DX, system powinien umożliwiać mechaniczne zabezpieczenie 

interfejsu po stronie gniazda abonenckiego przed nieupoważnionym wpięciem kabla 

krosowego czy ingerencję osoby nieupoważnionej w gniazdo RJ45. Producent powinien 

zapewniać także system zabezpieczenia gniazd i paneli dystrybucyjnych, który uniemożliwi 

przypadkowe wyjęcie wtyczki kabla krosowego z gniazda lub panelu.  

Dostawca technologii okablowania powinien zapewnić takie wykonanie patch-paneli aby na 

bazie jednego stelaża umożliwić instalacje kabla w wersji miedzianej (skrętka czteroparowa)  

i światłowodowej. 

System okablowania strukturalnego musi mieć możliwość podłączenia do posiadanego już 

systemu  zarządzania okablowaniem o nazwie R&MinteliPhy bez konieczności stosowania 

niestandardowych kabli krosowniczych. Posiadany system realizuje wykrywanie połączeń  

w oparciu o bezstykową technologię RFID zgodnie z ISO 15693.  

 

Kable miedziane LAN  

Projektowany kabel ma spełniać wymagania stawiane komponentom kategorii 6A ISO przez 

obowiązujące specyfikacje norm, równocześnie zapewniając pełną zgodność z niższymi 

kategoriami okablowania. Z uwagi na konieczność odsunięcia par splecionych od siebie 

spowodowaną przeciwdziałaniem przesłuchom od par sąsiednich, konstrukcja kabla musi 

zawierać separator krzyżowy wewnątrz kabla. Wymaga się parametrów transmisyjnych kabla do 

minimum 650MHz dla nieekranowanego kabla minimum kat.6A ISO lub równoważna. 

Konstrukcja kabla: 

 standaryzacja - ISO/IEC 11801 ed. 2.2; IEC 61156-5 2nd ed.;  EN 50173-1; EN 50288-

6-1; EIA/TIA 568-C.2 

 min. kategoria - Kat.6A ISO 

 pasmo przenoszenia - 650 MHz 
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 rodzaj kabla - kabel instalacyjny 

 rodzaj ekranowania - U/UTP 

 liczba przewodników – 8 

 splot - 4P 

 średnica całkowita kabla - maksymalnie 7.4 mm 

 typ przewodu - ścisła tuba 

 materiał powłoki - LSOH 

Kable krosowe  

 kable wyposażone w zestyk IDC na styku z żyłą kabla, 

 kabel linka, 

 powłoka LSFRZH, 

 przystosowany do montażu 3 poziomowego systemu zabezpieczeń (kodowanie 

kolorem),  kształtem oraz zabezpieczenie przeciw wpięciowo wypięciowe). 

Wymagania dodatkowe dla kabli w systemie zarządzania: 

 Kable krosowe obsługiwane przez system zarządzania muszą być kablami 

pochodzącymi  ze standardowej oferty producenta, 

 Kable te muszą być zmodernizowane do wersji “inteligentnej” poprzez przymocowanie 

znaczników RFID, 

 Modernizacja kabli krosowych musi być możliwa na miejscu instalacji bez użycia 

specjalistycznych narzędzi, 

 Następujące typy kabli krosowych muszą mieć możliwość założenia tagów RFID: 

miedziane RJ45 (Kat 6A). 

 

 

Panel krosowy 

Panel krosowy 19-cali o wysokości montażowej 1U i pojemności 48-portów. Panel powinien 

posiadać modularną konstrukcję oraz łatwy i szybki sposób instalacji,  niewymagający żadnych 

narzędzi zapewniając uniwersalne rozszycie kabla w sekwencji T568A lub T568B. Panel musi 

zapewniać jednoportową skalowalność portów oraz możliwość migracji/implementacji łączy 

światłowodowych. Panel musi mieć budowę modularną składając się z czterech 12-portowych 

paneli montażowych umożliwiających montaż gniazd RJ45 lub LC-DX. Demontaż/montaż 12-

portowych paneli montażowych ma odbywać się bez konieczności 

demontowania/wyciągnięcia całego panela z szafy/stojaka. Panel musi mieć możliwość 

zastosowania systemu zabezpieczeń poprzez oznaczanie kolorem, kodowanie mechaniczne 

oraz zabezpieczenie przed przypadkowym wpięciem lub wypięciem kabli krosowych. Panel 
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musi mieć możliwość zastosowania systemu zarządzania i monitoringu sieci bez konieczności 

wymiany panela czy stosowania specjalnych kabli krosowych. 

Płytka montażowa  

 Wymiary 45x45 mm. 

 Miejsce na dwa gniazda abonenckie wyspecyfikowane wyżej. 

 Miejsce na opis w standardzie XX/YY/ZZ (Numer IDF/Numer Panelu/Numer Portu  

Gniazdo abonenckie 

Do wyposażenia zarówno gniazd abonenckich jak i paneli krosowych w szafach dopuszcza się 

użycie jednego rodzaju modułu przyłączeniowego kat.6A ISO typu RJ45 lub równoważne. 

Moduł musi pozwalać na pewne przytwierdzenie do niego kabla instalacyjnego za pomocą   

opaski zaciskowej oraz pozwalać na zarabianie kabla instalacyjnego metodą beznarzędziową  

(nie wymagającą specjalistycznych narzędziach takich jak noże uderzeniowe itp.).  

Musi być wyposażony w złącza IDC gwarantujące uzyskanie najwyższej jakości kontaktu   

modułu z żyłą kabla. Kable przyłączeniowe również muszą być wyposażone we wtyki RJ45 

terminowane w złączu IDC, co ma decydujący wpływ na jakość kontaktu wtyk-moduł.    

Moduł musi być wyposażony w dedykowany system przeciwdziałania wpływom wibracji   

występujących w szczególności w punktach dystrybucyjnych. Moduł musi zapewniać 

możliwość dokonywania co najmniej 20-to krotnej terminacji kabli instalacyjnych co   umożliwi 

korektę ewentualnych błędów instalacyjnych bez konieczności wymiany całego  modułu oraz 

pozwoli na przyszłe zmiany w strukturze sieci.  

Moduł musi obsługiwać protokół   10GBase-T zgodnie z IEEE 802.3an w zakresie do 500MHz 

i na dystansie 100m. Musi   charakteryzować się wsteczną kompatybilnością do komponentów 

Kat.6 oraz Kat.5 oraz  zapewniać możliwość terminacji kabla w zakresie średnicy żył AWG26 

– 22 (0,4 – 0,65 mm) oraz kabli typu linka AWG 26/7 – 22/7).  

Kabel instalacyjny musi być przytwierdzany do modułu za pomocą opaski zaciskowej co ma 

przeciwdziałać wyszarpaniu go z modułu. Kable  terminowane w module musza mieć 

możliwość rozszycia żył zarówno w sekwencji T568A   jaki i T568B. Powinien być również 

kompatybilny  z Power over Ethernet (PoE) oraz Power over Ethernet+ (PoE+). 

Nieekranowany moduł RJ45 kategorii 6A ISO w gnieździe i w panelu powinien mieć taką samą  

konstrukcję i być odporny, na co najmniej 1000 cykli łączeniowych (podłączania do niego  

wtyku RJ45). 

System okablowania strukturalnego musi być w pełni kompatybilny z posiadanym  

u Zamawiającego system okablowania strukturalnego w którego w skład wchodzą wszystkie 

elementy pasywne,  oraz program do monitorowania i zarządzania o nazwie R&MinteliPhy. 

System okablowania strukturalnego nie może naruszać posiadanych przez Zamawiającego 

gwarancji i certyfikatów. 
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Jako punkt  dystrybucyjny należy wykorzystać istniejące szafy zabudowane w pomieszczeniach 

przedsionków windy pożarowej. Instalację należy prowadzić: 

 w ciągach komunikacyjnych w przestrzeni międzystropowej korytach stalowych 

 w pomieszczeniach w przestrzeni międzystropowej natynkowo w korytkach lub rurkach 

PCV, a tam gdzie nie ma sufitów podwieszanych podtynkowo w rurkach PCV 

 zejścia do gniazd w części widocznej należy wykonać podtynkowo w rurkach PCV 

Po wykonaniu należy wykonać pomiary 100% połączeń miedzianych zgodnie z odpowiednimi 

normami dla danej klasy okablowania. Do tego celu należy wykorzystać mierniki o odpowiednim 

poziomie dokładności pomiarów. Urządzenie, którym będą wykonywane pomiary muszą być 

skalibrowane i posiadać ważny certyfikat wydany przez producenta. Wyniki pomiarów 

wszystkich torów (optycznych i miedzianych) muszą zostać umieszczone w dokumentacji 

powykonawczej. Wykonawcę obowiązuje w tym zakresie m.in. norma PN-EN 

50346:2004/A1:2009 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie 

zainstalowanego okablowania. Pomiary dla okablowania kategorii 6A należy wykonać wg 

normy EN 50173 lub ISO11801 zgodnie z klasą EA dla Permanet Linka PL2. 

Certyfikat systemowy 

Zamawiający wymaga, aby całość rozwiązania była objęta jednolitym, spójnym certyfikatem 

producenta z okresem ważności 25 lat, obejmującą całą część transmisyjną wraz z kablami 

krosowymi.  

Certyfikacja systemowa powinna obejmować: 

 Producent zagwarantuje, że jeśli w jego produktach podczas dostawy,   instalacji bądź 

25-letniej eksploatacji wykryte zostaną wady lub usterki fabryczne, to produkty te 

zostaną naprawione bądź wymienione, 

 Producent zagwarantuje, że łącze stałe bądź kanał  transmisyjny zbudowany z jego 

komponentów prze okres 25 lat będzie charakteryzował  się parametrami 

transmisyjnymi przewyższającymi wymogi stawiane przez normę  ISO/IEC 11801 

edycja 2.2 06-2011 lub równoważną dla klasy E, 

 Producent zagwarantuje, że na jego systemie okablowania przez  okres 25 lat będą 

pracowały dowolne aplikacje (współczesne i stworzone w przyszłości), które 

zaprojektowane były (lub będą) dla systemów okablowania klasy E (w rozumieniu 

normy ISO/IEC 11801 edycja 2.2 06-2011 lub równoważną). 

Wymagana certyfikacja systemowa powinna być bezpłatną usługą serwisową oferowaną 

Zamawiającemu przez producenta. Powinna obejmować swoim zakresem całość systemu 

okablowania od głównego punktu dystrybucyjnego do gniazda Użytkownika, w tym również 

okablowanie magistralne (pionowe) i poziome, zarówno dla projektowanej części logicznej. W 

celu uzyskania certyfikatu  cały system musi być zainstalowany przez firmę instalacyjną 

posiadającą odpowiedni status uprawniający do udzielenia gwarancji producenta. Wniosek o 
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udzielenie gwarancji składany przez firmę instalacyjną do producenta ma zawierać: listę 

zainstalowanych elementów systemu zakupionych w autoryzowanej sieci sprzedaży w Polsce, 

wyciąg z dokumentacji powykonawczej podpisanego przez projektanta instalatora, wyniki 

pomiarów dynamicznych łącza  transmisyjnego (Permanent Link) wszystkich torów 

transmisyjnych według norm ISO/IEC11801:2002 wyd. drugie lub EN 50173-1 lub 

równoważną 

W przypadku wymiany sprzętu, kabli krosowych i przyłączeniowych oraz zmiany torów 

transmisji sygnału należy upewnić się czy całkowita droga transmisji nie przekracza 

maksymalnej długości działania danej aplikacji. Wszystkie zmiany konfiguracji okablowania 

powinny być dokonywane wyłącznie przy użyciu elementów należących do systemu danego 

producenta okablowania strukturalnego. Obejmuje to kable przyłączeniowe i krosowe oraz 

różne adaptery dopasowujące impedancję różnych urządzeń do impedancji kabla U/UTP. 

Każda rozbudowa okablowania strukturalnego powinna być wykonywana wyłączne przez 

autoryzowanych instalatorów producenta.  

Przełącznik LAN 

Należy zastosować urządzenie fabrycznie nowe,  nieużywane, obudowa przeznaczona do 
montażu w szafie 19”. Wysokość obudowy nie większa niż 1 RU.  

Urządzenie musi posiadać: 

 minimum 4 porty o prędkości minimum 10GE SFP+ wyposażone we wkładki SFP+ 
LR (1310nm) min. Dystans 2km  

 minimum 48 portów Ethernet 1000BaseT z auto-negocjacją 10/100/1000 z obsługą 
Power over Ethernet w standardzie 802.3af i 802.3at 

 minimum 2 dedykowane porty do utworzenia stosu 

 Wymagane jest aby wszystkie powyższe porty mogły działać jednocześnie.  

 Wydajność przełącznika min. 670 Gb/s  

 Przełącznik wyposażony w 2 wbudowane  zasilacze 230V/AC,  każdy o mocy 
minimum 900W. 

 Obsługa PoE+ 

 Możliwość wymiany zasilaczy w trakcie pracy urządzenia bez wpływu na jego 
działanie 

 Urządzenie musi mieć możliwość łączenia przełączników fizycznych w jeden 
przełącznik wirtualny,  traktowany jako jedno urządzenie logiczne z punktu widzenia 
protokołów routingu,  LACP i Spanning Tree. Maksymalna liczba przełączników 
obsługiwanych w stosie co najmniej 9 szt. 

 Przepustowość stosu min. 80Gbps. Do tworzenia stosu nie mogą być stosowane 
porty dostępowe i uplinkowe 

 Przełączanie w warstwie drugiej i trzeciej modeli ISO/OSI. 

 Port konsoli - szeregowy RS-232 
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 Port USB 

 Funkcje warstwy 2 

 GARP VLAN Registration Protocol (GVRP) 

 minimum 4000 sieci VLAN 

 Voice VLAN 

 Guest VLAN 

 Agregacja portów statyczna i przy pomocy protokołu LACP  

 Obsługa protokołu E-trunk, LLDP, 

 Min. 100 grup portów zagregowanych,  możliwość stworzenia grupy z min. 8 portów 

 Spanning Tree: MSTP 802.1s,  RSTP 802.1w,  STP Root Guard 

 PVST+ lub kompatybilny 

 Jumbo Frame min. 12 000 

 ERPS (G.8032) 

 Ethernet OAM (IEEE 802.3ah and 802.1ag) 

 ITU-Y.1731 

 Funkcje warstwy 3  

 routing IPv4 z prędkością łącza,  

 wsparcie dla routingu IPv4: statycznego ,  RIP i RIPv2,  OSPF,  IS-IS i BGP 

 routing IPv6 z prędkością łącza,  

 wsparcie dla routingu IPv6: statycznego RIPng,  OSPFv3, IS-ISv6, BGPv4+  

 Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) dla IPv4 I IPv6 

 Policy-based routing 

 IGMPv1,  v2,  and v3 

 PIM-SSM,  PIM-DM i PIM-SM (dla IPv4 i IPv6) 

 Equal-Cost Multipath (ECMP) 

 6to4 tunnel 

 BFD dla BGP, IS-IS, OSPF, tras statycznych 

 Konwergencja 

 Automatyczna konfiguracja VLANu głosowego 

 LLDP-MED 

 Bezpieczeństwo 

 DHCP snooping 

 RADIUS 

 Secure Shell (SSHv2) 

 IEEE 802.1X– dynamiczne dostarczanie polityk QoS,  ACLs i sieci VLANs: 
zezwalające na nadzór nad dostępem użytkownika do sieci  
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 Guest VLAN 

 Port isolation 

 Port security: zezwalający na dostęp tylko specyficznym adresom MAC 

 MAC-based authentication 

 IP source guard 

 Obsługa min. 26 instancji VRF 

 Quality of Service (QoS)  

 Funkcje QoS: kreowanie klas ruchu w oparciu o access control lists (ACLs),   

 IEEE 802.1p precedence,  IP,  DSCP oraz Type of Service (ToS) precedence; 

 Min. 8 kolejek QoS per port 

 WRR, DRR, SP, WRR+SP,DRR+SP 

 WRED 

 MPLS  

 MPLS L3VPN  

 MPLS L2VPN  

 MPLS-TE  

 MPLS QoS 

 Monitoring i diagnostyka  

 Port mirroring 

 Zarządzenie 

 Zdalna konfiguracja i zarządzanie przez Web (https) oraz linię komend (CLI) 

 IEEE 802.1ab LLDP 

 Pamięć flash o pojemności pozwalającej na przechowywanie minimum dwóch wersji 
oprogramowania systemowego 

 Serwisy DHCP: serwer,  klient i relay 

 SNMPv1,  v2,  and v3 

 Syslog 

 SCP, TFTP, FTP  

 sFlow 

 RMON/RMON2 

 Przełącznik musi być w pełni kompatybilny z już posiadanymi przełącznika Huawei 
S5731-H48P4XC 

 Przełącznik musi być kompatybilny z systemem do monitorowania i tworzenia 
backup, który posiada Zamawiający 

 Przełącznik musi być wyposażony w min, 4  wkładki 10 GE SFP+ jednodomowe, 2 
zasilacze, kartę stack’ującą wraz z kablami stack’ującymi w ilości min 8 sztuk  
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 Przełącznik musi być wyposażony w licencje do programu do monitorowania 
producenta  

Access point sieci bezprzewodowej  

 Urządzenie fabrycznie nowe,  nieużywane 

 Urządzenie musi być zasilany przez port POE (standard IEEE 802.3af)  

 Pracować w 2,4 GHz i 5 GHz 

 Wspierać do 128 użytkowników 

 Maksymalna przepustowość minimum 600Mbps 

 Minimalną ilość wspieranych VLAN’ów 17 

 Minimalna ilość MBSSID 16  

 Zabezpieczanie transmisji bezprzewodowej WPA2, WPA standard 802.11i 

 Zarządzanie i konfiguracja za pomocą posiadanego już kontrolera Netgear WC9500 

 Gwarancja minimum 36 miesięcy (gwarancja producenta) 

 

2.1.29 System telewizji dozorowej 

Dla umożliwienia pełnego nadzoru nad chorymi należy zaprojektować system telewizji 

dozorowej. W każdej z sal chorych należy przewidzieć kamerę umożliwiającą stały nadzór nad 

pacjentami. Obraz ze wszystkich kamer (widok ogólny sal chorych) będzie wyświetlany na 

stacjach operatorskich z dwoma monitorami (w podziale na 16) w loży pielęgniarskiej.  

Do obserwacji należy przewidzieć w projekcie kolorowe kamery dzień/noc o następujących 

parametrach: 

 przetwornik obrazu - 4 MPX, matryca CMOS, 1/3”, OV; 

 liczba efektywnych pikseli - 2688 (H) x 1520 (V); 

 czułość - 0.07 lx/F1.4 - tryb kolorowy, 0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały; 

 elektroniczna migawka - automatyczna/manualna: 1/25 s ~ 1/100000 s; 

 wydłużona migawka (DSS) - do 1/3 s; 

 szeroki zakres dynamiki (WDR) - tak (podwójne skanowanie przetwornika), 120dB; 

 cyfrowa redukcja szumu (DNR) - 2D, 3D; 

 redukcja efektu oślepienia kamery (HLC) – tak; 

 kompensacja tylnego światła (BLC) – tak; 

 typ obiektywu - ze zmienną ogniskową, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4; 

 rodzaj przełączania DZIEŃ/NOC - mechaniczny filtr podczerwieni; 

 tryb przełączania - automatyczny, manualny, czasowy; 

 regulacja poziomu przełączania – tak; 

 czujnik światła widzialnego - tak. 

Planuje się, że obraz z kamer poprzez rejestrator wyświetlany będzie na monitorze w Loży 
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Pielęgniarskiej (sterowanie za pomocą myszki). 

 1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100/1000 Mbit/s; 

 16 x Ethernet PoE - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s; 

 kanały wideo i audio: 16; 

 obsługa protokołów: ONVIF, RTSP; 

 nagrywanie do 480 kl/s w rozdzielczości 3840 x 2160; 

 obsługa: mysz komputerowa i zdalny pilot IR (w zestawie), sieć komputerowa; 

 wielkość nagrywanego strumienia: 112 Mb/s łącznie ze wszystkich kamer; 

 montaż dysków wewnątrz: 2; 

 wyjścia monitorowe: 2 (HDMI (4K UltraHD), VGA); 

 inteligentna analiza obrazu; 

 automatyczna kontrola: dysków, sieci, utraty połączenia z kamerami. 

Planuje się, że podgląd z kamer realizowany będzie na monitorze z podziałem na 9 lub 16 

widoków. Podstawowe parametry monitora: 

 matryca: IPS podświetlenie LED;  

 przekątna ekranu: 31.5";  

 rozdzielczość matrycy: 1920x1080 w formacie: 16:9;  

 jasność: 350 cd/m2;  

 kontrast: 1400:1;  

 czas odpowiedzi matrycy: 4ms;  

 wbudowane głośniki: 2x10W;  

 wejścia wideo: 1xVGA 1xHDMI 1x DVI;  

 wejścia audio: 1xMini Jack stereo, 2xRCA (przelotowe);  

 złącze multimedialne: USB2.0; 

Urządzenia rejestrujące należy przewidzieć w szafce wiszącej w przedsionku windy pożarowej 

obok szafy okablowania strukturalnego. 

Trasy instalacji dozorowej należy zaprojektować w korytach PCV w przestrzeni 

międzystropowej, a w przestrzeni widocznej w rurkach PCV podtynkowo. 

2.1.30 Instalacja RTV i HDMI 

W ramach modernizacji przebudowany zostanie istniejący system RTV. Ze względu na 

demontaż głównych tras kablowych zaplanowane zostanie nowe okablowanie i gniazda RTV.  

Gniazda RTV zostaną należy zaprojektować w następujących pomieszczeniach: 

 salach chorych, 

 pokojach przygotowawczych,  

 pokoju oddziałowej, 
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 pokojach kierowników, 

 pokoju psychologa (pok. lekarski 3.063), 

 pomieszczeniu socjalnym pielęgniarek. 

We wszystkich pomieszczeniach oprócz pokojów przygotowawczych 3.002 i 3.099z oraz 

pomieszczeniu socjalnym pielęgniarek (4.121) należy zaprojektować gniazda końcowe.  

W wyżej wymienionych pomieszczeniach należy przewidzieć gniazda przelotowe i jedno 

gniazdo końcowe. 

Gniazda HDMI będą umożliwiały wyświetlenie na monitorze wiszącym na ścianie obrazu z 

komputera. Należy przewidzieć połączone ze sobą pary gniazd HDMI. Zestawy gniazd należy 

zaprojektować w następujących pomieszczeniach: 

 3.068 – sekretariat, 

 3.121 - pokój kierownika, 

 4.068 – sekretariat, 

 4.121 - pokój kierownika. 

Trasy instalacji RTV i HDMI należy zaprojektować w korytach PCV w przestrzeni 

międzystropowej, a w przestrzeni widocznej w rurkach PCV podtynkowo.  

 

2.1.31 Instalacja gazów medycznych 

Zakłada się, że do zasilania instalacji tlenu, sprężonego powietrza i próżni w obrębie 

remontowanej kondygnacji budynku zostanie wykorzystany szpitalny system rurociągowy 

sprężonych gazów medycznych. Istniejące źródła sprężonych gazów i próżni powinny spełniać 

wymagania Dyrektywy 93/42/EWG i obowiązujących branżowych norm zharmonizowanych. 

Biorąc pod uwagę zarówno doraźne potrzeby, jak i przede wszystkim dostępne typoszeregi 

urządzeń przyjęto następujące parametry:  

 Lp. Rodzaj medium Zapotrzebowanie Ciśnienie pracy 

1 Tlen 6 m3/ godzinę 0,5 MPa 

2 Sprężone powietrze 1 m3/ godzinę 0,5 MPa 

3 Próżnia medyczna 10 m3/ godzinę - 0,06 MPa 

Instalacje rurowe sprężonych gazów medycznych i próżni w obrębie remontowanej 

kondygnacji nie podlegają wymianie. Wykonawca przeprowadzi prace dostosowawcze 

wynikające ze zmiany funkcjonalności pomieszczeń oraz montażu nowej armatury  

i nadłóżkowych paneli elektryczno-gazowych. 

Instalacja tlenu 

Instalację wewnętrzną tlenu medycznego należy wykonać zgodnie z PN-EN ISO 7396–1. 

Należy zaprojektować nowe odcinki instalacji w remontowanych salach chorych i gabinetach 
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zabiegowych. Należy przewidzieć nowe podejścia rur pod skrzynki zaworowo-informacyjno-

alarmowe. 

Instalacja podtlenku azotu 

Instalacja podtlenku azotu w części objętej inwestycją podlega całkowitemu demontażowi.  

Instalacja sprężonego powietrza 

Instalację wewnętrzną sprężonego powietrza medycznego należy wykonać zgodnie z PN-EN 

ISO 7396–1. Należy zaprojektować nowe odcinki instalacji w remontowanych gabinetach 

zabiegowych. Należy przewidzieć nowe podejścia rur pod skrzynki zaworowo-informacyjno-

alarmowe. 

Instalacja próżni medycznej 

Instalację wewnętrzną sprężonego powietrza medycznego należy wykonać zgodnie z PN-EN 

ISO 7396–1. Należy zaprojektować nowe odcinki instalacji w remontowanych salach chorych  

i gabinetach zabiegowych. Należy przewidzieć nowe podejścia rur pod skrzynki zaworowo-

informacyjno-alarmowe. 

Instalacje gazów medycznych muszą odpowiadać wymaganiom określonym w PN-EN ISO 

7396–1. Należy je zaprojektować z rur miedzianych wg PN-EN 13348:2009 ”Miedź i stopy 

miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do gazów medycznych lub próżni”. W normie tej 

stawiane są szczególne wymagania odnośnie do jakości wewnętrznych powierzchni rur. 

Należy zastosować rury z miedzi, odtłuszczone o zawartości węgla w postaci smarów na 

powierzchni wewnętrznej max. 0,2 mg/dm2 (rury wg PN-EN 13348). 

Rurociągi gazów medycznych w obrębie stropów podwieszanych należy układać nad tynkiem 

w przestrzeni międzystropowej. W przypadku braku stropów podwieszanych instalację ułożyć 

pod tynkiem. Podejścia rur do Skrzynek Zaworowo-Informacyjno-Alarmowych należy ułożyć 

pod tynkiem. Odległość rurociągów gazów medycznych od instalacji elektrycznych  

w przypadku równoległego prowadzenia nie powinna być mniejsza niż 5 cm. Dopuszczalne 

jest krzyżowanie się przewodów z instalacją elektryczną z zastosowaniem tulei ochronnych z 

PCV w przypadku braku min. odległości 10 mm. Odległość rurociągów gazów medycznych od 

rurociągów gazów palnych lub mediów gorących nie może być mniejsza niż 25 cm.  Rurociągi 

powinny być podparte uchwytami odizolowanymi i odpornymi na korozję w odstępach  

w zależności od średnicy od 1,0 do 1,5 m (wg EN-ISO 7396-1). Nie można wykorzystywać 

rurociągów do uziemiania wyposażenia elektrycznego. 

Punkty poboru sprężonych gazów medycznych i próżni 

Punkty poboru gazów medycznych muszą odpowiadać wymaganiom określonym w PN-EN 

ISO 9170-1. Ponieważ obiekt jest wyposażony w punkty poboru w systemie AGA (wg normy 

SS 875 24 30) należy przewidzieć punkty poboru w takim systemie lub równoważnym o nie 
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gorszych parametrach. Punkty poboru muszą posiadać ważne certyfikaty i dopuszczenia, 

zgodnie z aktualnymi przepisami. 

Skrzynka Zaworowo–Informacyjno-Alarmowa 

Instalację gazów medycznych należy zaprojektować wyposażone w awaryjne zawory 

odcinające. Zawory te będą zamontowane w Skrzynce Zaworowo–Informacyjno-Alarmowej.  

Każda skrzynka posiada: 

 zamykanie i otwieranie przepływu gazów, 

 pomiar i wskazanie ciśnienia i podciśnienia gazów, 

 generowanie sygnałów dla potrzeb sygnalizacji awaryjnej, 

 sygnalizowanie w sposób optyczny i akustyczny stanów alarmowych z dokładnością 

wskazań ± 4%, 

 fizyczne oddzielenie instalacji „po skrzynce” od instalacji „przed skrzynką”, 

 możliwość awaryjnego zasilania oddziału, 

 awaryjne otwarcie bez klucza. 

Zawory zamontowane w ww. skrzynce umożliwiają szybkie i pewne zamknięcie  dopływu 

gazów. SZIAN posiada konstrukcję pozwalającą na oznakowanie każdego zaworu numerem i 

nazwą lub symbolem gazu. Ponadto posiada tabliczki umożliwiające zapisanie numerów 

pomieszczeń oraz ilości punktów poboru odcinanych przez dany zawór. Lokalizacja SZIAN 

powinna zapewniać dostęp i dobrą widoczność. W skrzynce zamontowane będą czujniki 

ciśnienia dla sygnalizacji stanów awaryjnych.  

Sygnalizacja poprawnej pracy urządzenia oraz właściwych ciśnień w instalacjach 

sygnalizowana będzie odpowiednimi ikonami na dotykowym wyświetlaczu. W celu 

zapewnienia możliwości obserwacji stanu ciśnień w instalacji gazów medycznych przewiduje 

się zainstalowanie dodatkowego sygnalizatora (PSW) w Sali Operacyjnej. Szczegóły 

dotyczące ustawień oraz pracy sygnalizatora wg. DTR dobranego urządzenia. Instalacja 

zasilana w energię elektryczną rezerwowaną z zasilania o napięciu 24 VDC.  

Przewiduje się zainstalowanie urządzeń wyszczególnionych poniżej. Na etapie 

opracowywania dokumentacji projektowej należy ponownie przeliczyć i przewidzieć 

wymagane urządzenia w poszczególnych pomieszczeniach. 

Gabinety zabiegowe: 

 podtynkowy punktu poboru tlenu (O2) – 3 szt. 

 podtynkowy punktu poboru powietrza (Air)  – 3 szt. 

 podtynkowy punktu poboru próżni (Vac) – 3 szt. 

Pokoje chorych 2 i 3 osobowe – 66 stanowisk łóżkowych: 

PANEL ELEKTRYCZNO-GAZOWY – dwustanowiskowy – 18 szt.  
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PANEL ELEKTRYCZNO-GAZOWY – trzystanowiskowy – 10 szt.  

Wyposażenie (na jedno stanowisko): 

 punkty poboru gazów medycznych typu AGA w ilości: 1x tlen, 1x próżnia; 

 gniazda elektryczne/teletechniczne w ilości: 4 x 230V (podzielone na 2 obwody) 

umieszczone na froncie urządzenia, 1 x PE (wyrównanie potencjałów) umieszczone 

na francie urządzenia, oświetlenie ogólne LED, oświetlenie miejscowe LED, 

oświetlenie nocne LED, przygotowanie pod sygnalizację przyzywową (manipulator 

oświetlenia i przywołania dostarcza wykonawca instalacji przywoławczej). 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań i odbiorów końcowych na całość 

instalacji zgodnie z PN-EN ISO 7396-1. Wykonawca zobowiązany jest do atestacji nowych 

odcinków instalacji gazów medycznych. Kierunek przepływu gazu medycznego należy 

oznaczyć strzałką wzdłuż osi rurociągu. Oznaczenie barwne dla gazów medycznych:  

 tlen - biały, 

 sprężone powietrze - biało-czarny, 

 próżnia – żółty. 

 

2.2 Wymagania dotyczące instalacji oraz architektury V piętra III Kliniki 

Radioterapii i Chemioterapii 

2.2.1 Prowadzenie prac rozbiórkowych  

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać wszelkie niezbędne 

zabezpieczenia miejsca rozbiórki. Wygrodzić przed dostępem osób postronnych i oznakować 

o grożącym niebezpieczeństwie. Dodatkowo na wygrodzeniu oznakować tablicami koloru 

żółtego informującymi o grożącym niebezpieczeństwie. Przed przystąpieniem do rozbiórki 

należy wykonać odłączenie istniejących instalacji energetycznych, wodociągowych oraz 

gazów medycznych na części piętra objętym zakresem inwestycji.  

Demontaż urządzeń i przewodów instalacyjnych. Urządzenia i instalacje przewidziane do 

demontażu podlegają rozbiórce w pierwszej kolejności. Rury stalowe pociąć na odcinki do 

transportu do punktu złomu. Instalację i osprzęt elektryczny należy prowadzić pod nadzorem 

osoby uprawnionej, możliwość demontażu instalacji elektrycznej powinna być udzielona 

pisemnym oświadczeniem o możliwości prowadzenia prac demontażowych. Po dokonaniu 

rozbiórki elementów instalacji (wod-kan, elektrycznej, teletechnicznej, c.o., gazów 

medycznych, sprężonego powietrza) można przystąpić do rozbiórki stolarki drzwiowej. 

Skrzydła drzwiowe zdjąć z zawiasów, zdemontować opaski, ościeżnice wykuć z muru. 

Następnie można przystąpić do rozbiórki ścian działowych. Rozbiórkę ścian działowych należy 
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rozpocząć od odbicia tynków / względnie terakoty ze ścian i stropodachu. Po usunięciu z 

miejsca roboczego gruzu przystąpić do rozbierania ścian. Rozbiórkę należy rozpocząć od 

góry, warstwami przy zastosowaniu urządzeń pneumatycznych lub ręcznie. Nie dopuszcza się 

pod żadnym pozorem rozbiórki ścian poprzez przewracanie na strop lub podcinanie, ponieważ 

może to spowodować zarwanie się stropu. Nie dopuszcza się również składowania materiału 

pochodzącego z rozbiórki na istniejącym stropie. Nie dopuszcza się składowania cięższego 

sprzętu na stropach, które dodatkowo dociążyły by konstrukcję stropów nieprzystosowaną do 

tego typu obciążeń o charakterze wyjątkowym. Wykonane lub powstałe otwory w stropie 

muszą być szczelnie przykryte deskami odpowiedniej grubości. Materiał z rozbiórki należy 

sukcesywnie wynosić na zewnątrz obiektu lub poprzez rurę zsypową na miejsce 

tymczasowego składowania lub do kontenera. Prace rozbiórkowe należy prowadzić tak, aby 

nie uszkodzić jakichkolwiek części pozostawionych w obiekcie. Rozbiórkę prowadzić z 

zachowaniem szczególnej ostrożności, aby nie naruszyć elementów konstrukcyjnych 

budynku. Po zakończonych pracach rozbiórkowych cały obszar prac należy uprzątnąć i 

przygotować do dalszego etapu prac. 

2.2.2 Ściany wewnętrzne istniejące  

Istniejące ściany działowe są wykonane z cegły dziurawki , gr. 12 cm dwustronnie tynkowanej 

gr. 1,5 cm. Należy przeczyścić, naprawić ubytki po demontażach i skuciach glazury, wyrównać, 

zagruntować. Wykonać wykończenia. 

2.2.3 Ściany wewnętrzne projektowane 

Nowe ściany wewnętrzne należy zaprojektować w technologii lekkiej z płyt gips karton gr 

12,5mm mocowanych dwustronnie do profili aluminiowych z wypełnieniem przestrzeni 

pomiędzy nimi wełną mineralną o odpowiedniej grubości oraz następujących parametrach:  

 współczynnik oporu dyfuzyjego pary wodnej 1 

 poziom oporności przepływu powietrza ≥5 kPa s/m3 

 klasa reakcji na ogień A1 ( EN 13501-1) 

 współczynnik pochłaniania dźwięku 0,9 

W pomieszczeniach mokrych należy zaprojektować płyty wodoodporne, natomiast w 

miejscach wydzielenia pożarowego płyty ogniochronne o odpowiedniej odporności ogniowej. 

W miejscach montażu drzwi, okien wewnętrznych lub innych elementów o zwiększonej 

sztywności należy zaprojektować profile wzmocnione.  

W projekcie należy przewidzieć konieczność zapewnienia odpowiedniej izolacji akustycznej 

budowanych ścian przede wszystkim na styku ścian z podłogą, stropem lub inną ścianą.   
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Ściany należy wykończyć w zależności od przeznaczenia pomieszczenia tj. farba silikonowa, 

terakota szczegóły dotyczące wykończenia określonych pomieszczeń do uzgodnienia z 

Zamawiającym na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.  

2.2.4  Sposób wykończenia podłóg 

Należy zaprojektować demontaż istniejących okładzin podłogowych, następnie oczyszczenie 

podłoża oraz uzupełnienie nierówności a tam gdzie będzie to konieczne uzupełnić ubytki i 

przewidzieć wykonanie warstw wyrównujących nawierzchnię podłogi.  

Posadzki z wykładziny 

W części pomieszczeń należy zaprojektować posadzkę z wykładzin PCV homogenicznych gr 

min. 2mm z wywinięciem na ścianę na wysokość min. 15cm, antypoślizgowa, bezftalanowa  

o niskiej emisyjności VOC. Wykładzina musi charakteryzować się odpornością na zarysowania 

oraz czyszczenie z użyciem wody i detergentów. Kolor oraz wzór ułożenia do uzgodnienia  

z Zamawiającym. Wykładzina musi spełniać wymagania normy PN-EN1817. 

Okładziny podłóg z płytek  

W pomieszczeniach mokrych oraz porządkowych należy zaprojektować posadzki z płytek 

gresowych rektyfikowanych, antypoślizgowych, odpornych na odczynniki chemiczne oraz 

zaplamienia z fugą porcelanową o szerokości max 2mm.  

2.2.5 Sposób wykończenia ścian  

W miejscach gdzie występują ściany murowane wykończeniem należy otynkować  

i zagruntować.  

Powłoki malarskie 

w pomieszczeniach suchych należy zaprojektować wykończenie ścian z farby lateksowej 

odpornej na mycie wodą z użyciem detergentu, charakteryzującej się właściwościami 

grzybobójczymi oraz bakteriobójczymi, jednocześnie stanowiącej estetyczne wykończenie 

powierzchni. Stosowane rodzaje farb muszą posiadać atest PZH.  

Okładziny z płytek   

W sanitariatach, kuchni oddziałowej, pokoju zabiegowym, pomieszczeniach porządkowych, 

magazynach oraz brudowniku należy zaprojektować okładzinę z płytek ceramicznych kl. I 

rektyfikowanych, o powierzchni gładkiej odpornej na detergenty, z fugą porcelanową,  

układanych od posadzki do wysokości 250cm w kolorze i wzorze uzgodnionym  

z Zamawiającym.  

W pomieszczeniach w których będą montowane umywalki należy zaprojektować fartuch  

z glazury do wysokości 200cm w kolorze i wzorze uzgodnionym z Zamawiającym.  

W toaletach należy zaprojektować lustro wklejane ze szkła bezpiecznego zlicowane z płytkami 

ściennymi. 
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Ochrona ścian  

Wykonawca zaprojektuje zabezpieczenie naroży oraz powierzchni ścian po przez 

zastosowanie pasów  ochronnych z okładzin ściennych na bazie żywic modyfikowanych. Pasy 

ochronne o minimalnej grubości 2mm muszą być wykonane z materiału wolnego od PCV oraz 

wykazywać odporność na działanie bakterii i grzybów oraz muszą być odporne na uderzenia.  

Ochronę ścian należy zaprojektować w części komunikacyjnej oddziału oraz w salach 

pacjentów w miejscach narażonych na uderzenia łóżkami, i innym mobilnym wyposażeniem 

sal.  

 

 

Fototapeta   

Na ścianach pomieszczenia punktu pielęgniarskiego należy zaprojektować okładzinę  

z fototapety winylowej z nadrukiem, na podłożu tkaninowym ,drukowana rotograwiurowym 

tuszem wodnym, następnie laminowana na podłoże, klasa reakcji na ogień B, zakres 

wytwarzania dymu s2, klasyfikacja w zakresie płonących kropel/cząstek d). Motyw fototapety 

do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie opracowywania projektu.  

2.2.6  Parapety wewnętrzne  

Istniejące parapety obłożone są płytkami ceramicznymi, należy zaprojektować demontaż 

płytek, wyrównanie powierzchni i jako okładzinę zastosować nowe płytki gresowe z fugą 

porcelanową. Okładzinę należy wykonać na całej powierzchni parapetów.  

2.2.7  Przeszklenia punktów pielęgniarskich 

Należy zaprojektować wykonanie przeszklenia punktów pielęgniarskich ze szkła 

bezpiecznego P2, montowane w ramie aluminiowej. 

2.2.8 Wymiana drzwi wewnętrznych 

Drzwi drewniane laminowane 

W pokoju pielęgniarki oddziałowej, pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w toaletach 

należy zaprojektować drzwi drewniane laminowane, w systemie przylgowym grubość laminatu 

HPL  min. 0,7 mm, izolacyjność akustyczna min. Rw =37 dB, 4 klasa mechaniczna wypełnienie 

wzmocnione. w pomieszczeniach toalet oraz brudowniku i magazynach należy zastosować 

drzwi z otworem wentylacyjnym.  

Drzwi aluminiowe  

Drzwi wejściowe do sal chorych należy zaprojektować jako aluminiowe częściowo przeszklone 

w górnej części skrzydła – szkło szronione. wyposażone w uszczelki EPDM na całym 

obwodzie profile min. trzykomorowe, malowane proszkowo, Okucia z ukrytymi zawiasami.  
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Do części pomieszczeń należy przewidzieć montaż drzwi aluminiowych wyposażonych  

w klawiaturę kodową umożliwiającą uniemożliwienie dostępu osobom nieupoważnionym czyli 

do Sali opatrunkowej, pokoju zabiegowego czy pokoi lekarskich.    

W miejscach oddzielenia stref pożarowych należy zastosować drzwi aluminiowe  

o odpowiedniej odporności ogniowej wyposażone w uszczelkę dymoszczelną.  

Drzwi stalowe 

Do pomieszczeń technicznych oraz szachtów należy zaprojektować drzwi stalowe płaszczowe 

o odpowiedniej odporności ogniowej, malowane proszkowo, skrzydło z blachy ocynkowanej  

o grubości 0,75mm wypełnione wypełnieniem ogniochronnym o odpowiedniej gęstości. Trzy 

zawiasy, wyposażone w zamek w systemie jednego klucza.  

Samozamykacze 

Należy zaprojektować samozamykacze z funkcją lekkiego otwierania ( mechanizm krzywkowy 

w sposób natychmiastowy zmniejszający opór otwierania drzwi) 

regulowana siła zamykania w zakresie PN-EN 3 / 4 przystosowane do skrzydeł do 1100 mm 

szerokości, regulowane dobicie w zakresie 15 o- 0o, dopuszczone również do drzwi 

przeciwpożarowych i dymoszczelnych, ukryte śruby montażowe 

 

Klamki 

Należy zaprojektować klamki wykonane ze stali nierdzewnej do drzwi w obiektach o dużym 

natężeniu ruchu odporne na obciążenia mechaniczne, oddziaływania, chemiczne i naprężenia 

termiczne osadzone w tulei części odkryte wykonane ze stali V4A ( AISI 316). Wygląd klamki 

do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.   

2.2.9  Wykończenie sufitów  

W projekcie należy ująć wykonanie nowych sufitów, w części pomieszczeń należy wykonać 

sufity podwieszane natomiast w miejscach gdzie nie jest to wymuszone zabudową instalacji 

należy wykonać uzupełnienia tynku i wykonać powłokę malarską.  

Sufity podwieszone kasetonowe 

Należy zaprojektować wykonanie sufitów kasetonowych z możliwością czyszczenia na mokro 

z użyciem detergentów, pokryte powłoką antybakteryjną oraz przeciwgrzybiczą z maksymalnie 

wygładzoną powierzchnią zapobiegającą osadzaniu się kurzu. Sufity w klasie pochłaniania 

dźwięku A oraz reakcji na ogień A1.  

Sufity kasetonowe akustyczne 

Należy zaprojektować wykonanie sufitów kasetonowych z możliwością czyszczenia na mokro 

z użyciem detergentów, pokryte powłoką antybakteryjną oraz przeciwgrzybiczą z maksymalnie 

wygładzoną powierzchnią zapobiegającą osadzaniu się kurzu. Sufity w klasie pochłaniania 
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dźwięku A oraz reakcji na ogień A1. Oraz dodatkowo: Rw = 19 Indeks izolacyjności akustycznej 

Rw (C;Ctr) 

Sufity podwieszane z płyty gk  

Sufity podwieszane z płyty gk należy zaprojektować na krzyżowej metalowej konstrukcji 

nośnej, oraz jednostronnie montowanej okładziny jednowarstwowej z płyt gipsowo-

kartonowych gr 12,5mm (np. knauf lub równoważne). System należy dobrać do określonych 

parametrów użytkowych, klasy odporności ogniowej czy  izolacyjności akustycznej. 

Powierzchnia sufitów szczelna gładka, jako wykończenie należy zaprojektować wykonanie 

powłoki malarskiej z farby lateksowej odpornej na mycie wodą z użyciem detergentu, 

charakteryzującej się właściwościami grzybobójczymi oraz bakteriobójczymi, jednocześnie 

stanowiącej estetyczne wykończenie powierzchni. Stosowane rodzaje farb muszą posiadać 

atest PZH. 

Dylatacje konstrukcyjne budynku muszą zostać powtórzone w konstrukcji sufitu 

podwieszonego. W przypadku wymiarów konstrukcji sufitu większych niż. 15 m lub znacznie 

zwężających się powierzchniach sufitu (np.: z powodu uskoków w ścianach) należy wykonać 

szczeliny dylatacyjne. W miejscach styków płyt gipsowych z innymi elementami budowli, 

szczególnie ze słupami lub elementami znacznie obciążonymi termicznie np. wbudowanymi 

oprawami oświetleniowymi, należy wykonać dylatację, np.: szczelinę pozorną. 

Sufity tynkowane  

Po naprawieniu sufitów i wygładzeniu powierzchni należy przewidzieć pokrycie preparatem 

gruntującym oraz wykonać powłoki malarskie z farby lateksowej odpornej na mycie wodą z 

użyciem detergentu, charakteryzującej się właściwościami grzybobójczymi oraz 

bakteriobójczymi, jednocześnie stanowiącej estetyczne wykończenie powierzchni. Stosowane 

rodzaje farb muszą posiadać atest PZH. 

2.2.10 Wyposażenie pomieszczeń sanitarnych 

Standard wyposażenia pomieszczeń sanitarnych:  

 umywalki ceramiczne bez półpostumentu  ( z chromowanym syfonem)– z otworem na 

baterię, szerokość 50 cm, montowana do ściany 

 miski WC – podwieszane, montowana na stelażu, deska twarda , wolnoopadająca 

 umywalki podblatowe ze stali nierdzewnej ( dla ujednolicenia materiałowego ze 

zlewami) podwieszane do  blatów. 

 zlewy ze stali szlachetnej, gładkie,  podwieszane do blatów 

 syfony z zaworem przeciwzassaniowym  

 odpływy liniowe w posadzce ze stali nierdzewnej zatopione w płytkach 

 drzwi prysznicowe i kabiny dwu skrzydłowe ze szkła bezpiecznego z powłoką przeciw 

osadzaniu kamienia. . Minimalna grubości szkła 6mm.  
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 Łazienki wyposażone w uchwyty dla osób niepełnosprawnych, pod prysznicem należy 

przewidzieć montaż siedziska.  

 szczotka do czyszczenia toalet 

 podajnik na mydło, kosz na odpady, podajnik na płyn dezynfekujący, podajnik na papier 

toaletowy oraz na ręczniki papierowe muszą być wykonane ze stali nierdzewnej.  

 

2.2.11 Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna oraz wywiewna 

W ramach remontu należy zaprojektować wentylację mechaniczną w oparciu o układy 

nawiewno-wywiewne oraz wywiewne dla wyznaczonych pomieszczeń. Poniżej zestawienie 

planowanych układów: 

 układ N1W1 i W1 - dla sali zabiegowej, sali opatrunkowej, pokoi pacjentów (izolatek), 

łazienek pacjentów, dwóch pokoi opisów na III piętrze (strona lewa); 

 układy wywiewne z wyznaczonych pomieszczeń np.: sekretariaty, gabinet przyjęć 

punkt pielęgniarski (do uzgodnienia na etapie opracowywania dokumentacji 

projektowej) – nawiew podciśnieniowo z korytarza lub przez nawietrzaki okienne. 

Wywiew za pomocą wentylatorów kanałowych; 

 układy wywiewne WW z łazienek, magazynków i pomieszczeń porządkowych – 

nawiew podciśnieniowo z korytarza lub przez nawietrzaki okienne. Wywiew za pomocą 

wentylatorów łazienkowych/ściennych. 

W zależności od charakteru pomieszczeń, strumień powietrza wentylacyjnego obliczono 

z warunku ilości wymian, wg. wymagań higienicznych lub wg. ilości osób. 

 N1W1 – nawiew: 2610 m3/h, wywiew: 990 m3/h; 

 W1 – wywiew: 1220 m3/h; 

 WW: 30-100m3/h – w zależności od pomieszczenia. 

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej należy ponownie przeliczyć ilość wymian 

lub dobrać nowe wartości.  

Należy wykonać centrale wentylacyjne w wykonaniu higienicznym zgodnie z DIN1946. 

Parametry central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych: 

 filtr wstępny F5, 

 wymiennik krzyżowy przeciwprądowy, 

 chłodnica glikolowa 35%, 

 nagrzewnica glikolowa 35%, 

 filtr wtórny F9. 

Centrala zlokalizowana zostanie na poziomie technicznym (poddasze) budynku Kliniki.  

Czerpnie powietrza należy zaprojektować w istniejących oknach na poddaszu, wyrzutnia jako 
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dachowa posadowiona na podstawie dachowej i cokole dachowym. Powietrze po obróbce 

w centrali tj. filtracji w klasie F5 i F9, chłodzeniu lub grzaniu i nawilżeniu przy pomocy 

nawilżacza parowego, zostanie dostarczone do pomieszczeń siecią kanałów wentylacyjnych.  

W układach centrali nawiewno-wywiewnej należy zaprojektować układ ciśnień dla 

zapewnienia odpowiednich warunków w pomieszczeniach izolatek. Dzięki zastosowaniu 

regulatorów różnicy ciśnień VAV układy zapewnią w izolatkach i przedsionkach odpowiednie 

warunki tj. nadciśnienie lub podciśnienie w zależności od potrzeby. 

Dla zachowania bezpieczeństwa użytkowania wywiew z izolatek należy zaprojektować 

na oddzielnych układach z wentylatorami dachowymi. W celu sprawnej regulacji 

i utrzymywania wymaganych ciśnień w pomieszczeniach izolatek, w sąsiadujących łazienkach 

należy zapewnić wentylację nawiewno-wywiewną zrównoważoną. Nawiew z układów centrali 

nawiewno-wywiewnej, wywiew natomiast za pomocą wentylatorów kanałowych. Pracę 

układów: centrali nawiewno-wywiewnej z oddzielnymi wywiewami należy ze sobą sprzężyć.  

W celu wytłumienia hałasu w instalacjach należy przewidzieć tłumiki kanałowe przy centrali na 

nawiewie, wywiewie i na kanale czerpnym oraz pomiędzy zabudowanymi regulatorami VAV  

i CAV, a elementami nawiewnymi i wywiewnymi. Na układach wywiewnych również należy 

przewidzieć tłumiki kanałowe. Podłączenie elementów nawiewno/wywiewnych należy 

wykonać przewodami elastycznymi tłumiącymi. 

Układy wywiewne z niezależnymi wentylatorami kanałowymi/dachowymi/ściennymi pracują  

w trybie ciągłym. Przewiduje się 4 wentylatory dachowe i 1 wentylator kanałowy. Wentylatory 

dachowe należy zabudować na izolowanych cokołach dachowych, a przejścia zabezpieczyć 

szczelnie. Wentylatory obsługujące izolatki projektuje się z wyrzutem pionowym. 

Wywiew z pomieszczeń porządkowych realizowany będzie poprzez wentylatorki ścienne 

włączane wraz ze światłem. Wentylatorki należy projektować z funkcją pracy opóźnienia 

czasowego.  

W celu zwiększenia dopływu powietrza zewnętrznego do pomieszczeń bez wentylacji 

mechanicznej nawiewnej należy zabudować nawietrzaki w skrzydła okienne, które ich nie 

posiadają. Wywiew w tych pomieszczeniach należy zaprojektować poprzez niezależne układy 

wywiewne w sąsiednich pomieszczeniach (łazienki, magazynki). 

Przewody wentylacyjne 

Kanały wentylacyjne należy projektować w sposób umożliwiający czyszczenie instalacji 

poprzez zastosowanie w sieci kanałowej otworów rewizyjnych zgodnie z wytycznymi 

określonymi np. w "Warunkach technicznych wykonania  i odbioru instalacji wentylacyjnych"  

(Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 5). Należy przewidzieć kanały i kształtki 

o przekroju prostokątnym z blachy stalowej ocynkowanej w klasie szczelności B, według PN-
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EN 1507:2007, kanały i kształtki o przekroju okrągłym z blachy stalowej ocynkowanej w klasie 

szczelności B/2 według PN-EN 12237:2005. 

Podwieszenia kanałów wykonać na systemowych zawiesiach z wkładką gumową 

zabezpieczającą przed przenoszeniem drgań. 

Dla zabezpieczenia termicznego projektuje się izolowanie przewodów wełną mineralną 

o grubościach odpowiadającym Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w Sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Na przejściach przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego m.in. na wyjściach przewodów 

wentylacyjnych z szachtów należy zabudować na kanałach klapy p.poż. EIS120 z siłownikiem 

24V, sprężyną powrotną i krańcówkami. Odcinek przewodu pomiędzy klapą p.poż.  

a przegrodą oddzielenia pożarowego należy obudować płytą ogniochronną. 

Elementy nawiewne i wywiewne 

Nawiew i wywiew powietrza do/z pomieszczeń przewiduje się za pomocą anemostatów 

sufitowych ze skrzynkami rozprężnymi, zaworków wentylacyjnych kołowych lub kratek 

nawiewnych/wywiewnych z przepustnicami regulacyjnymi. Nawiewniki i wywiewniki 

w pomieszczeniach izolatek należy zastosować z filtrem HEPA. Podłączenie nawiewników  

i wywiewników  zakłada się z przewodów elastycznych tłumiących. W pomieszczeniach,  

w których zakładana jest tylko wentylacja wywiewna należy zapewnić napływ powietrza 

kompensacyjnego przez kratki transferowe w drzwiach. 

Regulatory VAV i CAV 

W izolatkach należy przewidzieć układ ciśnień dla zapewnienia odpowiednich i bezpiecznych 

warunków dla pacjenta i otoczenia. Dzięki zastosowaniu regulatorów różnicy ciśnień VAV 

układy zapewnią w izolatkach i przedsionkach odpowiednie warunki tj. nadciśnienie lub 

podciśnienie w zależności od potrzeby. W pozostałych pomieszczeniach układów nawiewno-

wywiewnych należy zastosować regulatory stałego wydatku CAV dla utrzymania 

projektowanych wydajności powietrza.  

System zarządzania powietrzem w izolatkach 

Należy przewidzieć system zarządzania powietrzem w izolatkach, który będzie kontrolował 

wymagane ilości powietrza nawiewanego/wywiewanego oraz będzie utrzymywał zakładaną 

różnicę ciśnień. Różnica ciśnień, zarówno nadciśnienie jak i podciśnienie oraz neutralne 

będzie utrzymywana poprzez system zarządzania ciśnieniem. 

Tryb pracy izolatki, wskazanie ciśnienia oraz ewentualne alarmy będą wskazywane 

personelowi medycznemu na panelu monitorującym zainstalowanym w miejscu wskazanym 

przez Użytkownika. Śluzę należy wyposażyć w czujnik oraz wskaźnik otwarcia drzwi.  

W przypadku otwarcia drzwi, system zatrzymuje regulatory przepływu w swojej ostatniej 

pozycji. Po zamknięciu drzwi, system utrzymuje regulatory przepływu w ostatniej pozycji przez 

5s.  Panel alarmowy zainstalowany w pokoju pacjenta będzie podawał dźwiękowy i wizualny 
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sygnał alarmowy w przypadku, gdy ciśnienie lub wentylacja nie znajduje się w pożądanym 

zakresie działania. System należy wpiąć do  systemu zarządzania budynkiem (BMS) poprzez 

protokół komunikacyjny ModBus/IP. 

Do sterowania układami ciśnień należy przewidzieć wspólną szafkę sterującą. 

Sterowniki każdej izolatki mają być połączone z lokalną stacją monitorowania parametrów,  

z możliwością odczytu oraz zmiany parametrów wartości zmiennych danej izolatki.  

 Tryb pracy (podciśnienie, nadciśnienie, funkcja neutralna), 

 Alarm układu, 

 Alarm układu szczegółowy: otwarcie drzwi, poziom ciśnienia, przepływ, spadek 

ciśnienia na filtrach HEPA, 

 Wartości mierzone: różnica ciśnień w pomieszczeniu, przepływ powietrza, spadek 

ciśnienia na filtrze HEPA. 

Lokalna stacja monitorowania parametrów posiadać powinna ekran dotykowy, który wyświetla 

ogólny widok grupy izolatek, tryb pracy, poziom ciśnienia, pozycje drzwi oraz wspólny status 

alarmów.  

Instalacja odprowadzenia skroplin 

Skropliny z central wentylacyjnych należy odprowadzić grawitacyjnie do kanalizacji sanitarnej. 

Instalację wykonać z rur PVC łączonych przez zgrzewanie. Podłączenia do pionów kanalizacji 

poprzez zasyfonowanie.  

Elementy automatyki 

 Przetwornik temperatury zewnętrznej. 

 Przetwornik temperatury na nawiewie. 

 Przetwornik temperatury na wywiewie. 

 Przetwornik temperatury za chłodnicą. 

 Presostaty zabrudzenia filtrów w centrali i w pomieszczeniach z sygnalizacją 

zabrudzenia w układzie automatyki. 

 Klapy ppoż. zasilane z szafy automatyki z sygnalizacją położenia klap w układzie 

automatyki. 

 Regulatory przepływu i ciśnienia zasilane z szafy automatyki. 

Próby i odbiory 

Po zakończeniu prac montażowych należy przeprowadzić próby szczelności instalacji. Dla 

przewodów próbę należy wykonać wg normy PN-B/76001/1996 „Przewody wentylacyjne. 

Szczelność. Wymagania i badania”. Do uruchamiania instalacji należy przystąpić po 

wszystkich pracach montażowych, kontroli czystości kanałów wentylacyjnych, pozytywnym 

wykonaniu prób szczelności oraz zakończeniu prac budowlano-montażowych. Regulację  

i sprawdzenie instalacji należy wykonać w oparciu o normę: PN EN 12599.2002 „Wentylacja 
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budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji 

wentylacji i klimatyzacji”. Po wykonaniu instalacji wentylacji należy wykonać czyszczenie  

i dezynfekcję przewodów. Po rozruchu należy wykonać pomiary przepływu powietrza  

w pomieszczeniach. 

2.2.12 Instalacja klimatyzacji 

W celu usunięcia zbędnych zysków ciepła w pomieszczeniach należy zaprojektować 

klimatyzację za pomocą urządzeń z bezpośrednim odparowaniem. Na V piętrze należy 

zapewnić klimatyzację we wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 

Przewidziano jeden układ klimatyzacji VRF. Układy VRF oparte na trójnikowej instalacji 

chłodniczej. Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, należy zweryfikować układy 

oraz ilość mocy poszczególnych założonych urządzeń. 

Układ nr 1 system VRF: 

 jednostka zewnętrzna o mocy chłodniczej Q=62,4 kW. 

 jednostka wewnętrzna ścienna o mocy chłodniczej Q=2,2 kW: 22 szt. 

 jednostka wewnętrzna ścienna o mocy chłodniczej Q=3,6 kW: 1 szt. 

 jednostka wewnętrzna ścienna o mocy chłodniczej Q=5,6 kW: 1 szt. 

 sterownik ścienny z ekranem dotykowym: 24 szt. 

 trójniki systemowe: 24 szt. 

System klimatyzacji bezpośredniego odparowania z płynną regulacją wydajności napełniony 

czynnikiem R410A. Jako jednostki wewnętrzne zastosowano klimatyzatory ścienne. 

Urządzenia ścienne wyposażone w filtry jonowe i polifenolowe. Sterowanie poprzez sterowniki 

naścienne z ekranem dotykowym.  

Jednostki zewnętrzne systemów VRF należy zlokalizować na dachu budynku na specjalnych 

podestach. Rurociągi instalacji freonowej zostaną poprowadzone od agregatów chłodniczych 

do pionów w szachcie technicznym, a następnie w przestrzeni sufitu podwieszanego do 

jednostek wewnętrznych w pomieszczeniach. 

Instalację chłodniczą należy zaprojektować z rur miedzianych chłodniczych w otulinie. 

Odprowadzenie skroplin projektuje się rur PVC z wpięciem do istniejącego pionu 

kanalizacyjnego poprzez syfon z blokadą antyzapachową. Instalację skroplin należy 

zabezpieczyć otuliną kauczukową o grubości odpowiadającej Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury w Sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. 

Po wykonaniu instalacji należy wykonać przedmuchanie instalacji azotem, próbę szczelności 

oraz napełnienie instalacji czynnikiem R410A. 
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2.2.13 Instalacja ciepła technologicznego 

Źródłem ciepła technologicznego do nagrzewnic central wentylacyjnych jest istniejący układ 

wody grzewczej. Instalację należy wpiąć do magistrali c.t. na poddaszu w pobliżu głównego 

szachtu instalacyjnego przy środkowej klatce schodowej. 

Instalację c.t. należy zaprojektować z rur polipropylenowych wzmocnionych włóknem 

szklanym łączonych przez zgrzewanie. Rozstaw podpór należy wykonać zgodnie  

z wytycznymi producenta. W najwyższych punktach instalacji za pomocą odpowietrzników 

automatycznych z zaworem stopowym. Przed wszystkimi odpowietrznikami zamontować 

zawory odcinające. Należy zastosować armaturę PN16 dostosowaną do pracy z mieszaniną 

glikolu o stężeniu 35%. 

Przewody instalacji c.t. izolować otuliną z wełny mineralnej w płaszczu z folii aluminiowej 

o grubościach odpowiadającym Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w Sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Próbę przeprowadzić w postaci próby ciśnieniowej do wartości 1,0 MPa na okres 12 h. 

Po wykonaniu instalacji należy wykonać regulację instalacji c.t. do projektowanego przepływu 

nagrzewnic. 

2.2.14 Instalacja chłodnicza – woda lodowa 

Źródłem chłodu dla chłodnic central wentylacyjnych jest agregat wody lodowej o mocy 

chłodniczej Q=24 kW. Moc chłodnicza oraz dokładny dobór agregatu na etapie opracowania 

dokumentacji projektowej. Zaleca się agregat chłodniczy z modułem hydraulicznym, podwójną 

pompą, zbiornikiem buforowym, parametry czynnika: glikol 35% 6/12°C, agregat w wersji 

wyciszonej. Agregat należy posadowić na dachu budynku na specjalnym podeście. 

Rurociągi instalacji wody lodowej zostaną poprowadzone na poziomie parteru w przestrzeni 

sufitu podwieszanego od agregatu wody lodowej do pionów w szachcie technicznym. 

Instalację wody lodowej należy zaprojektować z rur polipropylenowych łączonych przez 

zgrzewanie. Rozstaw podpór należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. Należy 

zastosować armaturę wysokoparametrową PN16 dostosowaną do pracy z mieszaniną glikolu 

o stężeniu 35%. 

W najwyższych punktach instalacji za pomocą odpowietrzników automatycznych z zaworem 

stopowym. Przed wszystkimi odpowietrznikami zamontować zawory odcinające. Należy 

zastosować armaturę PN16 dostosowaną do pracy z mieszaniną glikolu o stężeniu 35%. 

Izolację rurociągów projektuje się z otuliny kauczukowej o grubości zgodnej 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
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Próbę  przeprowadzić w postaci próby ciśnieniowej do wartości 1,0 MPa na okres 12 h. Po 

wykonaniu instalacji należy wykonać regulację instalacji wody lodowej do projektowanego 

przepływu chłodnic. 

2.2.15 Instalacja centralnego ogrzewania 

W ramach remontu pomieszczeń V piętra przewiduje się modernizację instalacji centralnego 

ogrzewania poprzez wymianę grzejników na nowe płytowe w wykonaniu higienicznym, 

gładkie. W łazienkach należy przewidzieć grzejniki drabinkowe. Grzejniki mają posiadać 

wbudowaną wkładką zaworową z regulacją wstępną oraz głowicę termostatyczną. Dopuszcza 

się wykonanie podejść do grzejników z rur wielowarstwowych typu pex/al/pex.  

W przypadku prowadzenia instalacji przez przegrody o klasie odporności ogniowej, rury należy 

zabezpieczyć odpowiednio do klasy odporności danej przegrody.  

Parametry c.o. na obiekcie: 90/70°C.  

2.2.16 Instalacja wodno-kanalizacyjna 

W ramach remontu V piętra przewiduje się wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnych dla 

modernizowanych węzłów sanitarnych. Istniejące odbiorniki i armaturę należy zdemontować, 

następnie należy zamontować nową z dostosowaniem do nowego białego montażu. Podejścia 

wodno-kanalizacyjne po zdemontowaniu odbiorników i nie zamontowaniu nowych należy 

odciąć instalację przy pionie i zaślepić. 

Zastosowany biały montaż i armatura mają mieć dopuszczenie do stosowania w obiektach 

służby zdrowia. 

Instalację wodociągową należy zaprojektować z rur i kształtek PP-R (woda zimna) i PP 

stabilizowane (woda ciepła). Instalację należy izolować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. Instalację kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować z rur i kształtek PP-HT 

łączonych kielichowo. 

Na przejściach przez przegrody o klasie odporności ogniowej projektuje się zabezpieczenia  

o odpowiedniej klasie odporności danej przegrody.  

2.2.17 Tablice rozdzielcze 

Zasilanie wewnętrznych instalacji elektrycznych pomieszczeń objętych niniejszym 

opracowaniem odbywać się będzie na napięciu 0.4/0.231 kV z istniejących tablic piętrowych. 

W wydzielonych wnękach są zabudowane istniejące tablice rozdzielcze, z których należy 

przewidzieć wyprowadzenie obwodów instalacyjnych pomieszczeń objętych niniejszym 

opracowaniem. W obiekcie przewidziano podział na: 

 tablice obwodów oświetlenia TO, z których zasilane będą obwody oświetlenia. 
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 tablice obwodów siły TS, z których zasilane będą obwody siły i gniazd wtyczkowych, 

 tablice obwodów rezerwowanych TR, z których zasilane będą obwody rezerwowane 

oświetlenia, siły i gniazd wtyczkowych, 

 tablice obwodów administracyjnych siły TS, z których zasilane będą obwody 

oświetlenia administracyjno – nocnego. 

Istniejące tablice rozdzielcze należy przystosować do nowych potrzeb poprzez ich rozbudowę. 

Przebudowane tablice rozdzielcze zasilane będą z istniejących wewnętrznych linii zasilających 

budynku.   

2.2.18 Instalacja siły i gniazd wtyczkowych 

Instalacja siły obejmująca zasilanie gniazd wtyczkowych, wentylatorów, klimatyzatorów oraz 

instalacja zasilania aparatury elektromedycznej należy zaprojektować przewodami typu 

YDYżo ułożonymi pod tynkiem z zastosowaniem osprzętu podtynkowego oraz w korytkach 

instalacyjnych ułożonych w przestrzeni stropu podwieszonego korytarzy. 

Doprowadzenie linii zasilających do poszczególnych urządzeń należy wykonać zgodnie  

z wytycznymi zawartymi w DTR.  

Gniazda wtyczkowe należy przewidzieć: 

 w pomieszczeniach użytkowych na wysokości 0.8 m (gniazda do zasilenia odbiorników 

TV na wysokości 2.2 m), 

 w korytarzach i pomieszczeniach biurowych na wysokości 0.3 m 

Gniazda wtyczkowe dla zasilenia urządzeń informatyki należy zaprojektować w zestawach 

wraz z gniazdami informatyki.  

2.2.19 Instalacja oświetlenia ogólnego i miejscowego 

Dla celów oświetlenia ogólnego poszczególnych pomieszczeń należy zaprojektować oprawy 

LED wyposażone w mleczny klosz zapewniające normatywne natężenie i nierównomierność 

oświetlenia. W pomieszczeniach wyposażonych w strop podwieszony należy zastosować 

wbudowane do stropu, w pozostałych pomieszczeniach oprawy natynkowe.    

Dla celów oświetlenia miejscowego zastosowane zostaną oprawy typu plafoniera zabudowane 

na ścianach na wysokości ok. 2.1 m. Oprawy oświetlenia miejscowego zabudowane  

w węzłach sanitarnych należy przewidzieć wyposażone w elektroinwertery z bateriami 

akumulatorów 1h dzięki czemu stanowić będą oświetlenie ewakuacyjnego.    

Instalacja oświetleniowa należy wykonać przewodami typu YDYżo ułożonymi pod tynkiem  

z zastosowaniem osprzętu podtynkowego. 

Sterowanie oświetleniem ogólnym i miejscowym odbywać się będzie za pomocą wyłączników 

instalacyjnych podtynkowych instalowanych w poszczególnych pomieszczeniach na 
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wysokości ok. 1.4 m lub za pomocą przycisków „światło” sterujących przekaźnikami 

bistabilnymi zabudowanymi w puszkach instalacyjnych.  

Ilości i rodzaj opraw w poszczególnych pomieszczeniach należy dobrać na podstawie normy 

PN-EN 12464-1.  

W ramach wymiany oświetlenia, należy przewidzieć dodatkowe lampy bakteriobójcze – 

przepływowe, w salach izolacyjnych.  

2.2.20 Instalacja oświetlenia awaryjnego 

Dla celów oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i kierunkowego) w korytarzach i węzłach 

komunikacyjnych należy zaprojektować dodatkowe oprawy oświetleniowe wyposażone  

w stosowane  elektroinwertery z bateriami akumulatorów zapewniającymi 1 godzinną pracę 

od chwili zaniku napięcia zasilającego. 

W wydzielonych pomieszczeniach użytkowych należy zaprojektować dodatkowe oprawy 

oświetleniowe wyposażone w stosowane elektroinwertery z bateriami akumulatorów 

zapewniającymi 3 godzinną pracę od chwili zaniku napięcia zasilającego. 

Załączanie opraw oświetlenia bezpieczeństwa oraz ewakuacyjnego – samoczynne z chwilą 

zaniku napięcia w obwodzie oświetlenia ogólnego – w czasie pracy bezawaryjnej oprawy 

ciemne. 

Ilości i rodzaj opraw w poszczególnych pomieszczeniach należy dobrać na podstawie normy 

PN-EN 1838. 

2.2.21 Instalacja sieci informatyki 

Gniazdo abonenckie RJ45/kat.6A – należy przewidzieć zabudowane w wydzielonych 

puszkach podtynkowych wraz z gniazdami wtyczkowymi zasilającymi urządzenia informatyki.     

Kabel instalacyjny kategorii 6A – należy przewidzieć okablowanie miedziane, prowadzone 

4-parowym kablem C6A – U/UTP (wymagane oznaczenie na kablu). Na kablu należy 

przewidzieć oznaczenia (na całej długości): indeks producenta, dokładny opis kategorii oraz 

sposobu ekranowania lub braku (X/XTP) oraz NVP.  

Kable należy prowadzić: 

 pod tynkiem w rurach instalacyjnych RL na odcinku od gniazda przyłączowego do 

poziomu stropu podwieszonego 

 w korytkach instalacyjnych – w przestrzeni stropu podwieszonego  

Modularny PANEL KROSOWY – nie ekranowany, 1U, Kat.6A; panelu krosowniczym 

przewidzianym z zabudowie w istniejącej szafie dystrybucyjnej na poziomie V piętra. 

Szafa dystrybucyjna - istniejąca usytuowana w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie  

V piętra. Szafę dystrybucyjną należy „doposażyć” w przełączniki sieci (switche). 



 

64 

Okablowanie poziome 

Kable nie ekranowane należy zaprojektować od Punktu Dystrybucyjnego do punktów 

logicznych w układzie gwiazdy. W czasie instalacji należy przestrzegać minimalnych promieni 

gięcia kabli: dla kabla ekranowanego wartość ta wynosi r ≥ 40mm, nie wolno również dopuścić 

do powstania „pętli” podczas instalacji oraz do powstania uszkodzeń izolacji. Przy wszystkich 

czynnościach związanych z układaniem kabli logicznych należy zwracać szczególną uwagę 

na nieprzekraczanie maksymalnych dopuszczalnych sił naciągu. 

W okablowaniu poziomym maksymalna długość odcinka kabla wynosi 90 m, liczona jako 

odległość pomiędzy modułem RJ 45 w PL i modułem RJ 45 w PD. 

Istniejące kable obsługujące pomieszczenia objęte niniejszym opracowaniem zostaną 

zdemontowane a część portów w panelach krosowych zostanie wykorzystana do włączenia 

projektowanych linii. 

UWAGA! 

Dopuszcza się wykorzystanie istniejących elementów sieci logicznej V piętra pod warunkiem 

wykonania niezbędnych pomiarów zaakceptowanych przez Użytkownika.    

2.2.22 Instalacja SAP 

Z uwagi na zmianę układu ścian oraz zmianę funkcji pomieszczeń objętych modernizacją 

istniejąca instalacja SAP zostanie zdemontowana. 

Dla całego V piętra należy zaprojektować nową instalację SAP. Instalacja zostanie włączona 

do istniejącej centralki sygnalizacji pożaru w miejsce pętli zdemontowanych.  

Pomieszczenia wyposażone w strop podwieszony należy wyposażyć w: 

 czujkę zabudowaną na stropie (w pomieszczeniu), 

 czujkę zabudowaną w przestrzeni stropu podwieszonego , 

 sygnalizator zadziałania czujki usytuowanej w stropie podwieszonym zabudowaną na 

stropie pomieszczenia. 

Instalację SAP należy zaprojektować przewodem typu YnTKSY ułożonym na uchwytach na 

tynku. Brakujące czujki należy uzupełnić czujkami tego samego typu jak czujki istniejące. 

2.2.23 Instalacja przyzywowa 

Pomieszczenia V piętra wyposażone zostaną w następujące elementy instalacji przyzywowej: 

 centrala systemowa przewidzieć zabudowaną w pomieszczeniu punktu 

pielęgniarskiego, 

 salowe lampki systemowe – przewidzieć zabudowane na tynku nad drzwiami pokoi 

łóżkowych, 
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 przyciski przywoławczo – odwoławcze – przewidzieć zabudowane pod tynkiem  

w pokojach łóżkowych w bezpośrednim sąsiedztwie drzwi wejściowych na wysokości 

ok. 1.4 m, 

 gniazda przycisków łóżkowych – przewiedzieć zabudowane w panelach 

przyłóżkowych,  

 przyciski gruszkowe – przewidzieć włączone za pomocą kabli przyłączowych do gniazd 

przycisków przyłóżkowych, 

 przyciski łazienkowe – przewidzieć zabudowane pod tynkiem na wysokości ok. 2.2 m. 

Wszystkie przyciski należy wyposażyć w sznury pociągowe wykonane z materiałów 

izolacyjnych, 

 wyświetlacze punktów pielęgniarskich – przewidzieć zabudowane na pulpitach  

w punktach pielęgniarskich, 

 wyświetlacze punktów pokoi socjalnych – przewidzieć zabudowane na tynku  

w pokojach socjalnych personelu medycznego, 

 zasilacze systemowe – przewidzieć zabudowane zostaną w bezpośrednim sąsiedztwie 

central systemowych.  

Instalacja wykonana zostanie: 

 przewodem U/UTP/kat.5 – magistrala, 

 przewodem YTKSY – przyłączenie elementów do salowych lampek systemowych,   

 przewodem YDYżo – zasilania z najbliższej tablicy TSR. 

Obiekt obecnie jest wyposażony w elementy systemu przyzywowego firmy Schima. 

Zaleca się, aby nowa instalacja zastosowana w obiekcie była taka sama lub równoważna  

o nie gorszych parametrach.  

 

 

UWAGA! 

Dopuszcza się wykorzystanie elementów istniejącej instalacji pod warunkiem ich starannego 

demontażu i pozytywnej weryfikacji ich przydatności w porozumieniu z Użytkownikiem.          

2.2.24 Instalacja kontroli dostępu 

Wydzielone drzwi modernizowanych pomieszczeń należy wyposażyć w następujące elementy 

kontroli dostępu: 

 kontroler dostępu – KDO – przewidzieć zabudowany w przestrzeni stropu 

podwieszonego w obudowie systemowej, 

 expandery - EXP – przewidzieć zabudowane przy drzwiach przestrzeni stropu 

podwieszonego w obudowie systemowej, 
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 zaczepy elektromagnetyczne drzwi – przewidzieć zabudowane w skrzydle drzwi, 

 czytniki kart zabudowane pod tynkiem, 

 przyciski awaryjnego otwarcia drzwi – przewidzieć zabudowane w zaszklonych 

kasetach, 

 sygnalizatory akustyczne – przewidzieć zabudowane na tynku. 

Instalację należy wykonać: 

 przewodem U/UTP – magistrala, 

 przewodem YTKSY - połączenia elementów z centralami i ekspanderami, 

 przewodem YDYżo – zasilania z najbliższej tablicy TSR. 

2.2.25 Instalacja telewizji użytkowej 

W wydzielonych pomieszczeniach należy zabudować gniazda TV przyłączone kablem 

TRSET113 do istniejącej sieci telewizji użytkowej Szpitala. 

2.2.26 Instalacja ochrony przeciwporażeniowej 

Jako system ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym należy zaprojektować szybkie 

wyłączenie obwodu. Dla celów ochrony należy wykorzystać wydzielone żyły przewodów 

zasilających. Jako ochrona dodatkowa należy zastosować wyłączniki różnicowoprądowe o 

czułości 30 mA zabudowane na tablicach zasilających.   

2.2.27 Instalacja gazów medycznych 

Zakłada się, że do zasilania instalacji tlenu, sprężonego powietrza i próżni w obrębie 

remontowanej kondygnacji budynku zostanie wykorzystany szpitalny system rurociągowy 

sprężonych gazów medycznych. Istniejące źródła sprężonych gazów i próżni powinny spełniać 

wymagania Dyrektywy 93/42/EWG i obowiązujących branżowych norm zharmonizowanych. 

Biorąc pod uwagę zarówno doraźne potrzeby, jak i przede wszystkim dostępne typoszeregi 

urządzeń przyjęto następujące parametry:  

 Lp. Rodzaj medium Zapotrzebowanie Ciśnienie pracy 

1 Tlen 6 m3/ godzinę 0,5 MPa 

2 Sprężone powietrze 1 m3/ godzinę 0,5 MPa 

3 Próżnia medyczna 10 m3/ godzinę - 0,06 MPa 

Instalacje rurowe sprężonych gazów medycznych i próżni w obrębie remontowanej 

kondygnacji nie podlegają wymianie. Wykonawca przeprowadzi prace dostosowawcze 

wynikające ze zmiany funkcjonalności pomieszczeń oraz montażu nowej armatury  

i nadłóżkowych paneli elektryczno-gazowych. 

Instalacja tlenu 
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Instalację wewnętrzną tlenu medycznego należy wykonać zgodnie z PN-EN ISO 7396–1. 

Należy zaprojektować nowe odcinki instalacji w remontowanych salach chorych i gabinetach 

zabiegowych. Należy przewidzieć nowe podejścia rur pod skrzynki zaworowo-informacyjno-

alarmowe. 

Instalacja podtlenku azotu 

Instalacja podtlenku azotu w części objętej inwestycją podlega całkowitemu demontażowi.  

Instalacja sprężonego powietrza 

Instalację wewnętrzną sprężonego powietrza medycznego należy wykonać zgodnie z PN-EN 

ISO 7396–1. Należy zaprojektować nowe odcinki instalacji w remontowanych gabinetach 

zabiegowych. Należy przewidzieć nowe podejścia rur pod skrzynki zaworowo-informacyjno-

alarmowe. 

Instalacja próżni medycznej 

Instalację wewnętrzną sprężonego powietrza medycznego należy wykonać zgodnie z PN-EN 

ISO 7396–1. Należy zaprojektować nowe odcinki instalacji w remontowanych salach chorych  

i gabinetach zabiegowych. Należy przewidzieć nowe podejścia rur pod skrzynki zaworowo-

informacyjno-alarmowe. 

Instalacje gazów medycznych muszą odpowiadać wymaganiom określonym w PN-EN ISO 

7396–1. Należy je zaprojektować z rur miedzianych wg PN-EN 13348:2009 ”Miedź i stopy 

miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do gazów medycznych lub próżni”. W normie tej 

stawiane są szczególne wymagania odnośnie do jakości wewnętrznych powierzchni rur. 

Należy zastosować rury z miedzi, odtłuszczone o zawartości węgla w postaci smarów na 

powierzchni wewnętrznej max. 0,2 mg/dm2 (rury wg PN-EN 13348). 

Rurociągi gazów medycznych w obrębie stropów podwieszanych należy układać nad tynkiem 

w przestrzeni międzystropowej. W przypadku braku stropów podwieszanych instalację ułożyć 

pod tynkiem. Podejścia rur do Skrzynek Zaworowo-Informacyjno-Alarmowych należy ułożyć 

pod tynkiem. Odległość rurociągów gazów medycznych od instalacji elektrycznych  

w przypadku równoległego prowadzenia nie powinna być mniejsza niż 5 cm. Dopuszczalne 

jest krzyżowanie się przewodów z instalacją elektryczną z zastosowaniem tulei ochronnych  

z PCV w przypadku braku min. odległości 10 mm. Odległość rurociągów gazów medycznych 

od rurociągów gazów palnych lub mediów gorących nie może być mniejsza niż 25 cm.  

Rurociągi powinny być podparte uchwytami odizolowanymi i odpornymi na korozję  

w odstępach w zależności od średnicy od 1,0 do 1,5 m (wg EN-ISO 7396-1). Nie można 

wykorzystywać rurociągów do uziemiania wyposażenia elektrycznego. 

Punkty poboru sprężonych gazów medycznych i próżni 

Punkty poboru gazów medycznych muszą odpowiadać wymaganiom określonym w PN-EN 

ISO 9170-1. Ponieważ obiekt jest wyposażony w punkty poboru w systemie AGA (wg normy 
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SS 875 24 30) należy przewidzieć punkty poboru w takim systemie lub równoważnym o nie 

gorszych parametrach. Punkty poboru muszą posiadać ważne certyfikaty i dopuszczenia, 

zgodnie z aktualnymi przepisami. 

Skrzynka Zaworowo–Informacyjno-Alarmowa 

Instalację gazów medycznych należy zaprojektować wyposażone w awaryjne zawory 

odcinające. Zawory te będą zamontowane w Skrzynce Zaworowo–Informacyjno-Alarmowej.  

Każda skrzynka posiada: 

 zamykanie i otwieranie przepływu gazów, 

 pomiar i wskazanie ciśnienia i podciśnienia gazów, 

 generowanie sygnałów dla potrzeb sygnalizacji awaryjnej, 

 sygnalizowanie w sposób optyczny i akustyczny stanów alarmowych z dokładnością 

wskazań ± 4%, 

 fizyczne oddzielenie instalacji „po skrzynce” od instalacji „przed skrzynką”, 

 możliwość awaryjnego zasilania oddziału, 

 awaryjne otwarcie bez klucza. 

Zawory zamontowane w ww. skrzynce umożliwiają szybkie i pewne zamknięcie  dopływu 

gazów. SZIAN posiada konstrukcję pozwalającą na oznakowanie każdego zaworu numerem  

i nazwą lub symbolem gazu. Ponadto posiada tabliczki umożliwiające zapisanie numerów 

pomieszczeń oraz ilości punktów poboru odcinanych przez dany zawór. Lokalizacja SZIAN 

powinna zapewniać dostęp i dobrą widoczność. W skrzynce zamontowane będą czujniki 

ciśnienia dla sygnalizacji stanów awaryjnych.  

Sygnalizacja poprawnej pracy urządzenia oraz właściwych ciśnień w instalacjach 

sygnalizowana będzie odpowiednimi ikonami na dotykowym wyświetlaczu. W celu 

zapewnienia możliwości obserwacji stanu ciśnień w instalacji gazów medycznych przewiduje 

się zainstalowanie dodatkowego sygnalizatora (PSW) w Sali Operacyjnej. Szczegóły 

dotyczące ustawień oraz pracy sygnalizatora wg. DTR dobranego urządzenia. Instalacja 

zasilana w energię elektryczną rezerwowaną z zasilania o napięciu 24 VDC.  

Przewiduje się zainstalowanie urządzeń wyszczególnionych poniżej. Na etapie 

opracowywania dokumentacji projektowej należy ponownie przeliczyć i przewidzieć 

wymagane urządzenia w poszczególnych pomieszczeniach. 

Gabinety zabiegowe: 

 podtynkowy punktu poboru tlenu (O2) – 3 szt. 

 podtynkowy punktu poboru powietrza (Air)  – 3 szt. 

 podtynkowy punktu poboru próżni (Vac) – 3 szt. 

Pokoje chorych 2 i 3 osobowe i izolatki – 31 stanowisk łóżkowych: 

PANEL ELEKTRYCZNO-GAZOWY – jednostanowiskowy – 2 szt.  
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PANEL ELEKTRYCZNO-GAZOWY – dwustanowiskowy – 7 szt.  

PANEL ELEKTRYCZNO-GAZOWY – trzystanowiskowy – 5 szt.  

Wyposażenie (na jedno stanowisko): 

 punkty poboru gazów medycznych typu AGA w ilości: 1x tlen, 1x próżnia; 

 gniazda elektryczne/teletechniczne w ilości: 4 x 230V (podzielone na 2 obwody) 

umieszczone na froncie urządzenia, 1 x PE (wyrównanie potencjałów) umieszczone 

na francie urządzenia, oświetlenie ogólne LED, oświetlenie miejscowe LED, 

oświetlenie nocne LED, przygotowanie pod sygnalizację przyzywową (manipulator 

oświetlenia i przywołania dostarcza wykonawca instalacji przywoławczej). 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań i odbiorów końcowych na całość 

instalacji zgodnie z PN-EN ISO 7396-1. Wykonawca zobowiązany jest do atestacji nowych 

odcinków instalacji gazów medycznych. Kierunek przepływu gazu medycznego należy 

oznaczyć strzałką wzdłuż osi rurociągu. Oznaczenie barwne dla gazów medycznych:  

 tlen - biały, 

 sprężone powietrze - biało-czarny, 

 próżnia – żółty. 

2.3 Wymagania Zamawiającego dotyczące dokumentacji projektowej 

Wykonawca na przedmiotowe prace opracuje dokumentację wymaganą przepisami prawa 

polskiego oraz określoną w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym. Przystępując do 

realizacji zadania należy wykonać i uzyskać akceptację Zamawiającego na projekty,  

a następnie zrealizować prace budowlane zgodnie z przepisami prawa budowlanego.  

Dokumentację projektową należy wykonać przede wszystkim zgodnie z: 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021r.  

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 

2351, z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020 poz. 1609,  

z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U.2021 poz.2454, z późniejszymi zmianami). 
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2.3.1 Warunki wykonania prac projektowych 

a) W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić  

w rozwiązaniach projektowych uwagi i sugestie Zamawiającego, o ile nie są one 

sprzeczne z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i programem 

funkcjonalno-użytkowym. W przypadku niezgodności rozwiązań które chce 

Zamawiający, Wykonawca ma zaproponować rozwiązania zamienne by sprostać 

oczekiwaniom Zamawiającego. 

b) Zakres i treść Projektu Budowlanego musi być dostosowana do specyfiki  

i charakteru obiektów budowlanych będących przedmiotem Zadania Inwestycyjnego, 

oraz stopnia skomplikowania Robót Budowlanych.  

c) Wszystkie rozwiązania architektoniczno-budowlane zawarte w projekcie budowlanym 

muszą spełniać aktualne warunki techniczne oraz być zgodne z ustawą Prawo 

Budowlane. 

d) Dokumentacja projektowa musi spełniać aktualne warunki techniczne oraz być zgodna 

z ustawą Prawo Budowlane i przepisami powiązanymi, w tym przepisy BHP  

i Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a także zapewnieni spełnienie 

warunków przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach. 

e) Wszystkie rozwiązania architektoniczno-budowlane i instalacyjne zawarte w projekcie 

muszą spełniać warunki uniwersalnego projektowania. 

f) Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie decyzji administracyjnych, opinii, 

uzgodnień i pozwoleń, niezbędnych dla złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji 

zezwalających na prowadzenie robót budowlanych. W celu wykonania tego 

zobowiązania Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do działania w imieniu i 

na rzecz Zamawiającego w zakresie niezbędnych dla prawidłowego wykonania 

zobowiązania. 

g) Wykonawca odpowiada za pozyskanie koniecznych pozwoleń, w tym kompletności 

wniosków udzielania właściwym organom informacji i wyjaśnień niezbędnych dla 

pozyskania opinii, uzgodnień oraz decyzji administracyjnych. W przypadku konieczności 

dokonania uzupełnień bądź zmian w Dokumentacji projektowej na żądanie organu 

administracyjnego wydającego właściwą decyzję administracyjną, Wykonawca 

niezwłocznie wniesie odpowiednie poprawki. 

h) Niezwłocznie po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu oryginały tych decyzji. 

i) Wykonawca opracuje specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych 

w 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie pdf). 
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2.3.2 Warunki odbioru prac projektowych 

a) Dokumentacja projektowa podlega akceptacji i odbiorowi przez Zamawiającego. 

b) Wykonawca przekazuje do odbioru 4 egzemplarzy wykonanej Dokumentacji projektowej 

w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej na ustalonym przez strony 

nośniku elektronicznym. Przekazanie dokumentacji nastąpi na podstawie protokołu 

przekazania zawierającego wykaz przekazywanych opracowań. 

c) Sprawdzenie przez Zamawiającego i przekazanie wad w dokumentacji nastąpi  

w terminie 14 dni (dodatkowo wady w dokumentacji będą przekazywane na bieżąco  

w trakcie prowadzonych narad koordynacyjnych). 

d) Usunięcie wad w dokumentacji przez Wykonawcę w terminie 7 dni. 

e) Ponowne sprawdzenie przez Zamawiającego nastąpi w terminie 7 dni. 

f) Zamawiający akceptuje przekazaną Dokumentację projektową na danym etapie lub 

zgłasza do niej uwagi w sposób określony odpowiednio dla danego rodzaju 

dokumentacji. 

g) Odbiór zaakceptowanej Dokumentacji Projektowej na każdym etapie zostanie 

potwierdzony Protokołem Odbioru Dokumentacji danego etapu podpisanym przez obie 

Strony. 

h) Po uzgodnieniu i akceptacji przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej 

Wykonawca przekaże ją do Organów Administracji Państwowej w celu uzyskania 

niezbędnych decyzji i pozwoleń. Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu: 

 wszystkie uzyskane oryginały decyzji i pozwoleń, 

 projekt techniczny w 4 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej  

(w formacie pdf). 

2.3.3 Specyfikacje techniczne wykonywania i odbioru robót 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 

poz. 2454, z późniejszymi zmianami). 

2.3.4 Harmonogram rzeczowo-finansowy 

Harmonogram musi uwzględniać etapowanie robót. Szczegółowa forma dokumentu zostanie 

uzgodniona z Nadzorem Inwestorskim oraz Zamawiającym. 
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2.3.5 Warunki wykonania robót budowlanych i dokumentacji powykonawczej: 

a) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej na 

terenie budowy oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być niezbędne do 

przygotowania oferty oraz należytego wykonania Przedmiotu Zamówienia, 

w szczególności w zakresie sprawdzenia kompletności i poprawności dokumentacji 

przetargowej, a także zapoznania się z istniejącą dokumentacją techniczną. Koszty 

związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi samodzielnie każdy Wykonawca. 

Zamawiający umożliwi potencjalnym Wykonawcom wstęp na teren inwestycji, 

w uzgodnionym terminie. 

b) Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy, pod 

nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami. 

c) Wykonawca zadania zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego i Użytkowników, do 

dokonania wszelakich przewidzianych polskim prawem zgłoszeń i odbiorów. 

d) Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dostarczy materiały, maszyny 

i urządzenia niezbędne do wykonania robót termomodernizacyjnych, oraz wykona 

wszystkie towarzyszące roboty i czynności niezbędne do wykonania Zamówienia. 

e) Użyte materiały muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu 

i stosowania w budownictwie określonym w Prawie budowlanym. 

f) Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz 

przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. 

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji, aprobat technicznych, 

świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych dokumentacji projektowej 

i specyfikacjach technicznych a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek 

stosowania się do nich. 

g) Wymagany jest wysoki standard wykonania prac i terminowe ich zakończenie. 

h) Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposób zgodny 

z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego. 

i) Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budową w sposób zgodny z Dokumentacją 

projektową i obowiązującymi przepisami w tym przepisami BHP i Planem 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a także zapewni spełnienie warunków 

przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach. 

j) Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację 

powykonawczą. 

k) Zamawiający zobowiązuje się do prowadzenia książki serwisowej każdego 

wbudowanego elementu, w terminach określonych przez producenta danego elementu. 

Niedotrzymanie terminów serwisowania będzie skutkowało utratą gwarancji. 
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l) Wniosek lub zgłoszenie o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (jeżeli 

wymagane) składa Wykonawca, po przekazaniu mu odpowiedniego pełnomocnictwa. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest przygotowanie i skompletowanie dokumentów 

wymaganych dla wystąpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie 

inwestycji, których obowiązek dostarczenia spoczywa na Wykonawcy zgodnie z Prawem 

Budowlanym oraz postanowieniami Umowy. 

m) Po uzyskaniu przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie 

(jeżeli wymagane), uprawomocnieniu się decyzji lub upływie 21 dniowego terminu na 

wniesienie sprzeciwu przez właściwy organ, zaś w przypadku wniesienia takiego 

sprzeciwu ostateczne zakończenie procedury administracyjnej w tym zakresie  

i podpisaniu Protokołu Obioru Usterek, a w przypadku braku usterek Protokołu Odbioru 

Końcowego zostanie podpisany Protokół Bezusterkowego Odbioru Robót, który będzie 

stanowił jednocześnie protokół odbioru przedmiotu Zamówienia. 

2.4 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających 
zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych 

2.4.1 Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych 

Wszystkie materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji 

będą materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych robót. Będą to 

materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej 

żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje 

zgodności. Wszystkie materiały i dostawy należy dostarczać łącznie z dokumentami 

wymaganymi przez Prawo Budowlane. W przypadku materiałów, które zgodnie  

z wymaganiami mają posiadać aprobatę techniczną, każda dostawa takich materiałów 

przyjdzie na Plac Budowy wraz z aprobatą potwierdzającą w sposób jednolity parametry 

takich materiałów. Wyroby przemysłowe będą dostarczane wraz z aprobatami wystawianymi 

przez producenta, poparte wynikami prób przeprowadzonych przez producenta. Inspektor 

Nadzoru dopuszcza do użycia materiały posiadające atesty potwierdzające ich całkowitą 

zgodność z wymaganiami Kontraktu. Materiały z takimi ważnymi atestami mogą być w każdej 

chwili poddane badaniom. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich parametrów ze 

specyfikacjami technicznymi, materiały takie i urządzenia są odrzucane. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za zgodność materiałów użytych do wykonania robót z wymaganiami 

dotyczącymi ich ilości i jakości. Przed zamówieniem/wybudowaniem Wykonawca przedstawi 

do akceptacji Inspektorowi Nadzoru karty materiałowe. 
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2.4.2 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do 
wykonania robót 

Wykonawca użyje takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót oraz przy czynnościach pomocniczych czy w czasie transportu, 

załadunku, wyładunku materiałów czy sprzętu. 

2.4.3 Wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

negatywnie na jakość wykonywania robót. 

2.4.4 Wykonanie niezbędnych inwentaryzacji, uzgodnień i opinii wymaganych 
przepisami szczególnymi 

W celu sporządzenia dokumentacji projektowych dla zakresu ujętego w programie 

funkcjonalno-użytkowym oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń na wykonanie ww. prac, 

należy wykonać wszelkie niezbędne i wymagane inwentaryzacje oraz uzgodnienia i opinię 

innych organów, wymaganych przepisami szczególnymi i Prawa Budowalnego. 

2.4.5 Jednostki miary 

Wszystkie jednostki miary na Rysunkach, w Wymaganiach Zamawiającego i w Wykazach 

podawane będą w systemie SI (zgodnie z ISO). 

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, błędy i braki 

dostrzeżone na rysunkach i objaśnieniach niezależnie od tego, czy zostały one zaaprobowane, 

czy nie, chyba, że owe niezgodności, błędy i braki występowały na rysunkach i objaśnieniach 

dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego. 

2.4.6 Dane dotyczące placu budowy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za weryfikację poprawności otrzymanych informacji. 

Wykonawca ustali wszelkie warunki odnoszące się do robót. Wykonawca przed złożeniem 

swojej oferty przeprowadzi wizję lokalną. W rezultacie Wykonawca oszacuje swoje stawki 

i zakres prac w sposób realny. W szczególności, przeanalizuje warunki dojazdu na teren 

budowy, wszelkie ewentualne niedogodności i w miarę możliwości określi wszystkie 

przeszkody, które może napotkać na terenie budowy które przeszkadzać mogą 

w wykonywaniu robót. Uznaje się, iż Wykonawca przeanalizował warunki drogowe w rejonie 

terenu budowy i oszacował potrzeby objazdów i ich wpływ na wykonanie robót. Zakłada się, iż 

wszystkie koszty z tym związane są zawarte w ofercie Wykonawcy. 
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2.4.7 Zaplecze budowy 

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego, Wykonawca powinien na biura, magazyny użyć 

elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd.  

W przypadku użycia elementów fabrycznie nienowych powinny być uprzednio dzięki 

remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. 

Pomieszczenia powinny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy 

i wypoczynku w czasie przerw. 

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi muszą być regularnie sprzątane, a śmieci  

i odpadki regularnie usuwane. 

Wykonawca uzyska dostęp do wody bieżącej dla potrzeb budowy w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego i pokryje pełne koszty zużytej wody i usuwania nieczystości płynnych. 

2.4.8 Zasilanie elektryczne placu budowy 

Zamawiający wyraził zgodę, aby na potrzeby prowadzonych prac budowlanych, Wykonawca 

pobierał energię elektryczną. Wykonawca opomiaruje we własnym zakresie pobór energii 

i rozliczy się z Zamawiającym. 

W jakimkolwiek przypadku, gdy źródłem pobieranego prądu będzie prąd zmienny służący do 

tymczasowego oświetlenia lub zasilenia sprzętu przenośnego, Wykonawca odpowiedzialny 

będzie za ustawienie wymaganego napięcia roboczego, a także za powzięcie wszelkich 

środków bezpieczeństwa wobec pracowników korzystających z tego źródła prądu.  

2.4.9 Koordynacja prac na budowie 

Wykonawca zidentyfikuje wszelkie ewentualne organizacje, podmioty itp. które 

przeprowadzają lub będą przeprowadzać jakiekolwiek roboty lub jakiekolwiek inne działania 

jednocześnie z robotami będącymi przedmiotem niniejszego Kontraktu i skoordynuje swoje 

roboty z tymi działaniami, jeśli jest to wymagane. 

Wykonawca poda wszelkie niezbędne dane i wielkości w formie rysunków roboczych tak, aby 

zapewnić właściwe umiejscowienie montowanych elementów, wymiary konstrukcji itp. i inne 

informacje niezbędne do przeprowadzania Robót wynikających z innych Kontraktów 

związanych. 

W związku z tym, Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów związanych 

z rekompensatami za ewentualne zakłócenia spowodowane przez Wykonawcę. 

2.4.10 Zabezpieczenie przed uszkodzeniami 

Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania, które służą zapobieganiu wszelkich 

zbędnych uszkodzeń budynków i ich wyposażenia, terenu, własności prywatnej, drzew i innych 
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elementów. Podczas realizacji prac jest zobowiązany do szybkiego reagowania na skargi 

właścicieli bądź użytkowników. 

W przypadku odkrycia jakiegokolwiek przecieku lub uszkodzenia, Wykonawca w prawidłowy 

sposób natychmiast zawiadomi Inspektorowi Nadzoru, Zamawiającego oraz dołoży wszelkich 

starań, aby naprawić szkodę lub wymienić uszkodzone urządzenie. 

2.4.11 Porządek na placu budowy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwe utrzymanie placu budowy i robót. Materiały 

i urządzenia muszą być umieszczone, przechowywane i składowane w odpowiedni sposób 

tak, aby stanowiły jak najmniejsze przeszkody w realizacji Robót i były jak najmniej uciążliwe 

dla lokalnego społeczeństwa. 

Wykonawca ma podjąć wszelkie możliwe działania, aby środki transportu na placu budowy nie 

przenosiły błota i innych substancji na powierzchnię dróg i chodników, a jeśli zanieczyszczenie 

takie powstanie, powinien natychmiast usunąć takie substancje z powierzchni dróg. 

Wykonawca od rozpoczęcia budowy, zapewni na własny koszt kontenery, w których będzie 

składował odpady powstałe w wyniku modernizacji. 

2.4.12 Oczyszczanie placu budowy 

Wszelkie odpady powstałe podczas prac budowlanych Wykonawca załaduje, przetransportuje 

i składuje na wysypisku śmieci. Wykonawca jest odpowiedzialny ze wszystkie koszty związane 

z właściwą segregacją, wywózką śmieci oraz ich utylizacją. Wykonawca oszacuje również 

odległość od wysypiska odpadów szkodliwych oraz odpadów budowlanych i śmieci. 

2.4.13 Końcowe uporządkowanie terenu 

Po zakończeniu i wykonaniu prób na części robót, Wykonawca usunie wszelkie odpady z placu 

budowy i okolicy, włączając w to wszelkie tymczasowe konstrukcje, oznakowanie, narzędzia, 

rusztowania, materiały, dostawy i urządzenia budowlane, które były użyte przez Wykonawcę 

lub jego poddostawców do wykonania robót. Wykonawca jest zobowiązany do 

uporządkowania robót i zostawienia porządku na placu budowy. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest przywrócenie odpowiedniego stanu terenów zielonych, 

trawników, rabat lub krzewów uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót. 

Jeśli Wykonawca nie usunie odpadów, śmieci i robót tymczasowych lub też nie zostawi 

porządku na powierzchniach drogowych i chodnikach oraz trawnikach według powyższych 

wymagań, wówczas Zamawiający może dokonać usunięcia odpadów, śmieci lub robót 

tymczasowych, oczyścić powierzchnie drogowe i chodniki oraz odtworzyć trawniki i odjąć 

koszty, które poniósł w ten sposób z wszelkich płatności należnych Wykonawcy z tytułu 
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niniejszego kontraktu, jednakże Zamawiający nie jest w żaden sposób zobowiązany do 

zaprowadzenia porządku na placu budowy. 

2.4.14 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Wszelkie prace powinny być wykonywane w ścisłej zgodności z aktualnymi przepisami 

w zakresie, zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

W szczególności Wykonawca zapewni, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w pełnej sprawności wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wszyscy 

pracownicy Wykonawcy i Podwykonawców będą odpowiednio przeszkoleni przed 

rozpoczęciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez 

wyznaczonego przez Wykonawcę inspektora do spraw zapobiegania wypadkom na Placu 

Budowy. Inspektor będzie powiadamiał Inżyniera o szczegółach wypadków tak szybko, jak to 

będzie możliwe. Inspektor będzie również odpowiedzialny za przechowywanie informacji 

i sporządzanie raportów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Wykonawca zapewni co najmniej: 

 środki pierwszej pomocy, 

 osoby przeszkolone w zapewnianiu pierwszej pomocy, 

 odpowiednie środki komunikacji i transportu na okoliczność wypadku, 

 sprzęt monitorujący, 

 sprzęt ratowniczy, 

 sprzęt przeciwpożarowy, 

 łączność ze strażą pożarną, pogotowiem i policją. 

Wyposażenie powinno być regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawności. Na Placu 

Budowy powinien być dostępny rejestr przeprowadzonych kontroli sprawności wyposażenia. 

Osobiste wyposażenie ochronne pracowników Wykonawcy powinno być dostępne na Placu 

Budowy i używane stosownie do potrzeb. 

2.4.15 Wymagania dotyczące badań i odbioru robót budowlanych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów oraz zapewnia 

odpowiedni system kontroli. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania, należy stosować wytyczne krajowe 

lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów 

i badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie badania,  
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a wyniki pomiarów i badań przedstawi na piśmie do akceptacji. Wszystkie koszty związane 

z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiór częściowy, 

 odbiór końcowy. 

Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, które stanowią 

zakończony etap inwestycji wynikający z Harmonogramu Rzeczowo Finansowego. Odbioru 

częściowego można dokonać dla:   

  każdego zakresu prac dla którego ustalono, że może podlegać odbiorowi 

częściowemu, która albo została ukończona, 

  każdej części robót, która została określona do częściowej płatności według Umowy. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych 

od daty powiadomienia przedstawiciela Zamawiającego i potwierdzenia przez niego terminu. 

Warunkiem rozpoczęcia przystąpienia do odbioru częściowego robót przez przedstawiciela 

Zamawiającego jest akceptacja dokumentacji przekazanej Zamawiającemu, badań, pomiarów 

i protokołów, wymaganej do zakresu robót zgłoszonych do odbioru przez Wykonawcę. 

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez  Zamawiającego  

i Wykonawcę i zamieścić wpis w Dzienniku Budowy. 

W przypadku braku częściowego odbioru robót strony ustalają nowy termin przystąpienia do 

odbioru częściowego. Warunkiem zatwierdzenia wykonania i odbioru zadania  

w Szczegółowym Harmonogramie Rzeczowo Finansowym jest podpisany przez 

Zamawiającego „Protokół odbioru częściowego robót”.  

Kolejne odbiory częściowe nie mają charakteru ostatecznego, z tego względu, że zawsze 

konieczna jest późniejsza ocena całego, gotowego już rezultatu. Prawidłowość wykonanych 

prac może być oceniona sposób prawidłowy dopiero po odbiorze końcowym, w którym 

zestawione zostają ze sobą wszystkie elementy. 

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe 

wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik 

niezbędnych badań odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, 

w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 

uzupełniających, po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 

Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy Zadania Inwestycyjnego  polega na ocenie rzeczywistego wykonania Zadania 

Inwestycyjnego w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości wg branżowych projektów 

wykonawczych oraz zakresu PFU i zgodnie z zapisami Umowy wykonawczej. Wykonawca 
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przedłoży Zamawiającemu decyzję o pozwoleniu na użytkowanie Obiektu, którą Wykonawca 

uzyska we własnym zakresie (jeżeli wymagane). 

Wykonawca powinien co najmniej na 14 dni przed odbiorem końcowym zgłosić gotowość do 

odbioru końcowego. Wykonawca przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego  

uprzątnie teren budowy. W przypadku nie dostosowanie się do powyższego ewentualne 

uporządkowanie terenu przez Zamawiającego zostanie wykonane na koszt Wykonawcy. 

Do uzyskania Odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w szczególności 

następujące dokumenty odbiorowe (DO): 

a) Po uzyskaniu przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie 

(jeżeli wymagane), uprawomocnieniu się decyzji lub upływie 21 dniowego terminu na 

wniesienie sprzeciwu przez właściwy organ w trybie Art. 59c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 

Prawo budowlane (tekst jednolity z 2021r. – Dz.U. poz. 2351 ze zm.), zaś w przypadku 

wniesienia takiego sprzeciwu ostateczne zakończenie procedury administracyjnej w tym 

zakresie i podpisaniu Protokołu Obioru Usterek, a w przypadku braku usterek Protokołu 

Odbioru Końcowego zostanie podpisany Protokół Bezusterkowego Odbioru Robót, który 

będzie stanowił jednocześnie protokół odbioru przedmiotu Zamówienia. 

b) Dokumentacja powykonawcza powinna zostać opracowana przy zachowaniu przepisów 

Prawa Budowlanego. Powinna zawierać wszelkie dokumenty materiałowe, techniczne, 

rysunki, gwarancje, instrukcje, oświadczenia i odzwierciedlać stan faktyczny obiektu. 

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urządzeń zostaną określone w przekazanej 

Zamawiającemu przez Wykonawcę „Instrukcji użytkowania i eksploatacji elementów 

objętych modernizacją” wraz z wykazem wbudowanych urządzeń, które wymagają 

przeglądów serwisowych. Dokumentację należy przygotować i przekazać 

Zamawiającemu w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (w wersji 

edytowalnej i w formacie pdf.), wraz ze skanami rysunków i dokumentów podpisanych 

przez kierowników budowy a także inspektorów nadzoru. 

c) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną - jeżeli jest wymagana. 

d) Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) lub instrukcje obsługi urządzeń i instalacji  

oraz ich karty gwarancyjne. 

e) Protokoły z wynikami wszystkich wykonanych pomiarów, sprawdzeń i badań (w tym prób 

szczelności). 

f) Pomiary elektryczne. 

g) Protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, protokoły odbiorów 

częściowych. 

h) Dziennik budowy. 

i) Atesty, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności. 

j) Dokumenty potwierdzające dokonanie przeszkolenia personelu Zamawiającego. 
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k) Dokumentację do przekazania do instytucji i urzędów Państwowych zgodnie z ich 

wymogami (m.in. UDT). 

W przypadku przedstawienia dokumentacji niekompletnej lub wadliwie wykonanej 

Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę w ciągu 10 dni od dostarczenia przez 

Wykonawcę dokumentacji odbiorowej. Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na 

dzień zgłoszenia gotowości do w których stwierdzono błędy, braki lub niedokładności muszą 

zostać niezwłocznie poprawione i ponownie dostarczone do Zamawiającego. Po uzupełnieniu 

dokumentacji odbiorowej procedura odbiorowa rozpoczyna się na nowo. W przypadku braku 

lub niekompletności ww. elementów dokumentacji odbiorowej Zamawiający jest uprawiony do 

odmowy Odbioru Końcowego. 

Całkowite zakończenie robót winno zostać zgłoszone przez Wykonawcę wpisem do Dziennika 

Budowy oraz dostarczone pisemnie do siedziby Zamawiającego.    

Odbioru ostatecznego wykonanych robót dokona Komisja Odbiorowa Zamawiającego  

w obecności Wykonawcy. Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów częściowych, branżowych, zanikających i ulegających zakryciu, dokona oceny 

jakościowej wykonanych robót na podstawie przedłożonych dokumentów i wyników badań, 

dokona oceny wizualnej oraz ostatecznej oceny zgodności robót z dokumentacją przetargową 

i warunkami Umowy. Skład Komisji Odbiorowej ustali Zamawiający. 

W przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania robót Zamawiający 

przerwie czynności odbiorowe i wyznaczy termin na usunięcie usterek. Po ponownym 

zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego komisja wznowi pracę.  

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega 

w poszczególnych asortymentach od jakości wymaganej w STWiOR z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na estetykę, cechy eksploatacyjne obiektu i jego 

bezpieczeństwo, Komisja może podjąć decyzję o możliwości i warunkach odbioru wykonanych 

robót. 

Ponadto przed dokonaniem odbioru ostatecznego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu  

m.in. komplet kluczy do wszystkich rozdzielni elektrycznych i obiektowych.  
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B. Część informacyjna 

3. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego  
z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego 

z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów, w tym mapę do celów projektowych. 

4. Oświadczenia zamawiającego stwierdzające jego prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane będzie przekazane 

Wykonawcy przy kompletowaniu dokumentów formalno-prawnych, w celu uzyskania decyzji o 

pozwoleniu na budowę. 

5. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego 

Wszystkie przywołane przepisy należy stosować ze zmianami w brzmieniu pełnym  

i aktualnym. Należy sprawdzić aktualność przepisów przywołanych w programie funkcjonalno 

- użytkowym ze stanem faktycznym na dzień wykonywania dokumentacji projektowej oraz 

prowadzonych robót budowlanych. 

1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U.2021 poz. 1169, z późniejszymi zmianami). 

2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U.2021 poz.2454, z późniejszymi zmianami). 

3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020 poz. 1609,  

z późniejszymi zmianami). 

4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021r.  

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 

2351, z późniejszymi zmianami). 

5. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U.2019 poz. 1065, z późniejszymi zmianami). 
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6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej 

(Dz.U.2021 poz. 869, z późniejszymi zmianami). 

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 

r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 

architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 

przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 

przeciwpożarowej (Dz.U.2021 poz. 1722). 

8. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 

2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003 

nr 169 poz. 1650, z późniejszymi zmianami). 

9. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020r.  

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020 poz. 1062, z późniejszymi zmianami). 

10. Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 stycznia 2019 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju z sprawie 

wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. 2019 

poz. 211). 

11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 

poz. 640). 

12. PN-EN 12464-1:2012 – Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: 

Miejsca pracy we wnętrzach. 

13. PN-EN 60598-2-22:2004 Oprawy oświetleniowe. Część 2-22: Wymagania 

szczegółowe. Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego 

14. PN-EN 1838:2013 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne 

15. PN-EN 50172: 2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 

16. PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne 

aspekty instalacji i urządzeń  

17. PN-EN 61439 Zestaw norm - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe 

18. PN-N-01270.14 - Wytyczne znakowania rurociągów. 

19. Wytyczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i 

klimatyzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Warszawa, 2018). 

20. Podstawowe wymagania oraz inne wyżej niewymienione opracowania powiązane 

z planowanym zadaniem inwestycyjnym.  
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Ilekroć w niniejszym opracowaniu jest mowa o normach, europejskich ocenach technicznych, 

aprobatach, specyfikacjach technicznych, systemach referencji technicznych to przyjmuje 

się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy "lub równoważne". 

Normy, wg których należy wykonać zadanie, należy wymienić w Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, sporządzanych przez Wykonawcę.  

 


