
                                                                                Załącznik nr 5

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

I. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Zakres prac:
1.1. Należy przeprowadzić prace: 
- demontażowe i rozbiórkowe, 
- instalacyjne i budowlane w zakresie tworzenia nowych łazienek, 
- prace wykończeniowe ścian, podług i sufitów, 
-prace związane z wymianą istniejących instalacji i urządzeń wyposażenia stałego, 
- dostawa i montaż mebli

1.2. Szczegółowy zakres prac polega na:
- prace rozbiórkowe istniejących posadzek i ścianek działowych,
- wykonanie nowych posadzek z izolacją (uzależnione od przeznaczenia pomieszczenia) 
- remont istniejących 7 łazienek z wymianą glazury, terakoty oraz armatury wraz z wyposażeniem 
- wykonanie 3 nowych łazienek, wymiana armatury ze skuciem i ponownym ułożeniem glazury i terakoty 
wraz z wyposażeniem
- wykonanie nowej instalacji komputerowej oraz telefonicznej; 
-wykonanie nowej instalacji elektrycznej z nową rozdzielnią oraz jej uzbrojeniem (nowe gniazdka i 
rozprowadzenie kabli niniejszej instalacji) oraz instalacji siłowej
- wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej w nowych łazienkach oraz modernizacja w istniejących 
łazienkach
- wykonanie instalacji przyzywowej,
- wykończenie ścian, podłóg i sufitów, 
- modernizacja instalacji gazów medycznych tj. powietrza, tlenu, próżni, w tym doprowadzenie instalacji 
sprężonego powietrza  do 7 sal, w zakresie zlecenia jest wykonanie instalacji podtynkowej w nowym 
układzie i doprowadzenie gazów medycznych do przyłączy paneli przyłóżkowych,
- wymiana paneli nadłóżkowych we wszystkich salach chorych;
- wymiana glazury w poszczególnych salach chorych w kącikach umywalkowych wraz z wymianą armatury;
- zabudowa rur instalacji centralnego ogrzewania;
- zamontowanie systemów odbojnica-pochwyt wzdłuż korytarza;
- wykonanie wentylacji mechanicznej na bazie podciśnienia w śluzie oraz w izolatkach;
- dostawa i montaż nowych drzwi z ościeżnicami zgodnie z zastosowaniem w obiektach użyteczności 
publicznej w klasie 3 wymagań wg PN-EN-1192:2001
- wymiana Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) oraz spięcie z istniejącym systemem Centrala POLON 6000, 
oraz wykonanie instalacji Dźwiękowego Systemu Ostrzegania (DSO) oraz spięcie z istniejącym systemem 
TOA.
- dostawa i montaż oznaczeń numeracji drzwi, numeracji stanowisk pacjenta i tablic informacyjnych.
- zabezpieczenie przed uszkodzeniami narożników ścian płytami z tworzyw sztucznych- odbojnice; 
- szpachlowanie, przycieranie, malowanie pomieszczeń po pracach wymienionych powyżej.
- dostawa i montaż mebli
- demontaż istniejących opraw oświetleniowych wraz z okablowaniem,
- dostawa i montaż opraw oświetleniowych LED (w tym awaryjnych i ewakuacyjnych).

Po realizacji oddział musi dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie 
obowiązujących rozporządzeń.

1.3. Spodziewane prace nie mają szkodliwego wpływu na środowisko naturalne, a tym samym nie stanowią 
zagrożenia dla ochrony środowiska.
1.4. Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne należytego wykonania realizacji robót budowlanych przez 
Wykonawców. Oferta Wykonawcy powinna być kompletna i obejmować całość usług i dostaw niezbędnych 
do przeprowadzenia założenia, w tym wszystkie prace dodatkowe, jak i elementy instalacji, które nie zostały 
wyszczególnione, a są nieodzowne dla prawidłowego działania instalacji i otrzymania gwarancji. 

2. Spodziewane efekty inwestycji
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Spodziewanym efektem inwestycji jest wykonanie projektu oraz remontu Oddziału Chorób Wewnętrznych 
B, wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz mebli. Celem jest poprawa jakości w leczeniu pacjentów 
chorych na COVID-19, z chorobami układu krążenia, oddychania, układu moczowego i krwiotwórczego, 
przewodu pokarmowego, a także schorzeniami układu ruchu, zaburzeniami endokrynologicznymi i 
przemiany materii oraz cukrzycy.

3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia
a). Zakres robót objętych zamówieniem obejmuje wykonanie prac remontowych wraz z dostawą, montażem 
wyposażenia i mebli. Odpowiedzialność za osiągnięcie celów i parametrów spoczywa na Wykonawcy.
b). Niniejszy dokument zawiera informacje niezbędne dla wykonania Szczegółowego Kosztorysu 
Ofertowego i przeprowadzenia modernizacji. Przedstawione opracowanie w żaden sposób nie zastępuje 
projektu budowlano-wykonawczego, a stanowi jedynie instrukcję dla oznaczenia standardów wykonania i 
jakości prac. Przed złożeniem oferty należy zweryfikować wartości dotyczące wielkości i rozmiaru prac.
c). Wymagania Zamawiającego zawarte w OPZ mogą nie być wyczerpujące i Wykonawca powinien wziąć to 
pod uwagę przy wykonywaniu wyceny, planowaniu, modernizacji oraz kompletując dostawy materiałów. 
Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub braków w OPZ. O ich wykryciu powinien natychmiast 
powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich uzupełnień lub poprawek. Wykonawca wykona 
remont w pełni funkcjonalny i wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto dostarczy i 
zainstaluje sprzęt kompletny i spełniający niniejsze wymagania.
d). W ramach przedmiotu zamówienia zaleca się dokonanie wizji lokalnej celem dokładnego 
opomiarowania przedmiotu zamówienia oraz zapoznania się z zakresem prac, a także wszelkich niezbędnych 
ustaleń z Zamawiającym.
e). Pełna odpowiedzialność za osiągnięcie celów przedsięwzięcia zgodnych z przepisami Prawa 
Budowlanego spoczywa na Wykonawcy.

4. Zakres zadań Wykonawcy
W czasie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca, w ramach ceny ofertowej, zobowiązany będzie do:
a). wykonania przedmiotu umowy, przy użyciu własnych materiałów, zgodnie z umową, niniejszą 
dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa i zasadami sztuki budowlanej,
b). urządzenia zaplecza w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, zabezpieczenia terenu objętego robotami 
budowlanymi oraz przed dostępem osób postronnych,
c). przeprowadzenia robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401),
d). postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami Ustawy 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) i Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 799 z późn. zm.),
e). zastosować materiały budowlane oraz urządzenia zgodne czyli równoważne z materiałami określonymi w 
niniejszej dokumentacji,
f). protokolarnego przejęcia terenu budowy,
g). zorganizowania, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem należytej 
staranności, w tym zachowania porządku na terenie budowy,
h). ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy,
i). natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę
w trakcie realizacji robót,
j). przerwania robót na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenia wykonania robót przed 
ich zniszczeniem,
k). zabezpieczenia obrębu prowadzenia robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkownikom 
obiektu.
l). poszanowania występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich
m). udział w naradach koordynacyjnych w celu omówienia postępów prac oraz uwag i problemów, jakie 
powstały w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Terminy 
narad będą ustalane przez Zamawiającego według potrzeb,
n). opracowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz zgłoszenia przedmiotu 
umowy do odbioru końcowego,
o). wykonania przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru, wszystkich niezbędnych prób, odbiorów i 
badań z wynikiem pozytywnym,
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p). uporządkowania terenu po zakończeniu robót oraz przekazanie go Zamawiającemu w terminie nie 
późniejszym niż termin odbioru końcowego robót,
r). uczestniczenia w czynnościach odbioru, usunięcia stwierdzonych wad, przekazania wymaganych atestów 
i zaświadczeń,
s). zgłoszenie w formie pisemnej gotowości do odbiorów cząstkowych na 3 dni przed spisaniem protokołu 
odbioru częściowego,
t). zgłoszenie w formie pisemnej gotowości do odbioru ostatecznego na 7 dni przed upływem terminu 
wykonania przedsięwzięcia,
u). prace należy wykonać z uwzględnieniem wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 
dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i 
urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.12.739).

II.   WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJ  Ą  CEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU  
ZAMÓWIENIA
1. Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do przebudowy 
1.1. Całość prac prowadzona będzie podczas ciągłego funkcjonowania obiektu, co Wykonawca ma 
obowiązek uwzględnić w przewidywanej organizacji placu budowy. 
1.2. Zamawiający wymaga, aby roboty rozbiórkowe i głośne prace budowlane (w szczególności z użyciem 
elektronarzędzi) wykonywane były po godzinach pracy sąsiadujących z terenem robót. W zakresie 
pozostałych prac Zamawiający wymaga, aby prowadzone roboty budowlane nie ograniczały i nie utrudniały 
pracy sąsiadujących oddziałów i gabinetów. Zamawiający zakłada, że prace będą prowadzone na pustym 
oddziale.
1.3. Przed przystąpieniem do robót należy dokonać szczegółowych pomiarów elementów istniejących, a 
ewentualne rozbieżności, które mogłyby powodować odstępstwa od wymiarów podanych w OPZ należy 
zgłosić Zamawiającemu.
1.4. Harmonogram prac remontowych
Przed przystąpieniem do prac Wykonawca powinien przedstawić i uzgodnić z Zamawiającym harmonogram 
prac remontowych.  w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.  Harmonogram musi zawierać 
skończone elementy robót. Wykonawca jest zobowiązany również do jego aktualizacji na żądanie 
Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania takiego żądania. Jeżeli przedstawiony 
Harmonogram lub jego aktualizacja nie będą odpowiadały Zamawiającemu Wykonawca jest zobowiązany 
do uwzględnienia w nich zmian wskazanych przez Zamawiającego. Jeżeli w ocenie Wykonawcy wskazania 
Zamawiającego będą nieprawidłowe, powinien o tym powiadomić Zamawiającego w terminie do 5 dni 
roboczych od otrzymania wskazań z podaniem uzasadnienia prezentowanego stanowiska. Rozliczenie 
Zamawiającego z Wykonawcą następować będzie w oparciu o Harmonogram.

1.5. Szczegółówy Kosztorys Ofertowy 
Wykonawca na etapie składania oferty składa Szczegółowy Kosztorys Ofertowy zawierający m.in:
- dane wykonawcy i inwestora,
- tabelę elementów scalonych, czyli informacje o tym, jakie prace zostaną wykonane,
- kalkulację cen materiałów, jakie zostaną wykorzystane do prac budowlanych; 
- kalkulację cen za wykonanie poszczególnych etapów robót, 
- czas, w jakim wykonawca zobowiązuje się wykonać zaplanowane prace, 
- termin ważności złożonej oferty

1.6. Prace rozbiórkowe
Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy wykonać rozbiórki części przegród budowlanych, 
kolidujących z projektowaną funkcją budynku, wybicia nowych otworów drzwiowych oraz zamurowania 
otworów zbędnych.
Materiał rozbiórkowy z budynków usuwać należy do pojemników na odpady, w sposób nie stwarzający 
niebezpieczeństwa dla ludzi, a następnie wywozić: gruz budowlany do zakładu przerabiającego odpady 
betonowe i ceglane, stal do rozliczenia ze Szpitalem, pozostałe materiały na miejskie wysypisko odpadów.

2. Przygotowanie i przekazanie terenu budowy 
2.1. Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy.
2.2. Wykonawca zobowiązany jest do właściwego przygotowania zaplecza placu budowy, który obejmuje:
-zabezpieczenie miejsca terenu robót przez oznakowanie
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-punkt poboru energii elektrycznej i wody wskazany przez Zamawiającego;
-zaplecze socjalno-magazynowe dla potrzeb remontu i składowania materiałów, urządzeń należy przewidzieć 
wykorzystanie pomieszczeń w remontowanym budynku.
2.3. Zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzeń, zanieczyszczeń i skażeń 
przez Wykonawcę. Koszty związane z przygotowaniem miejsca i przywróceniem terenu na którym 
prowadzone są roboty instalacyjne do stanu zastanego przy rozpoczynaniu budowy ponosi Wykonawca.
2.4. Wszędzie tam, gdzie realizacja inwestycji spowoduje zniszczenie elementów zagospodarowania terenu, 
ich stan powinien zostać przywrócony do stanu sprzed budowy. Nieprzydatne materiały rozbiórkowe, muszą 
zostać wywiezione na wysypisko komunalne (Zamawiającemu należy przedstawić potwierdzające
dokumenty).
2.5. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o uszkodzeniach 
instalacji i urządzeń właściciela  i dokonać naprawy pod jego nadzorem. 

3. Zabezpieczenie terenu budowy 
3.1. Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności za następstwa i za wyniki działalności w 
zakresie: organizacji i wykonywania robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, w tym 
pacjentów i personelu medycznego, przebywających na terenie szpitala, ochrony środowiska, warunków 
bezpieczeństwa pracy i przepisów p.poż., zaplecza dla potrzeb Wykonawcy i jego przedstawicieli,
bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, ochrony mienia związanego z budową, 
zabezpieczenie placu budowy.
3.2. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed przystąpieniem do wykonywania robót 
przygotowawczych na budowie należy założyć dziennik budowy i prowadzić go w trakcie wykonywania 
robót budowlanych na podstawie wymaganego pozwolenia na budowę.
3.3. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym 
ogrodzenie, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. ( Dz.U. nr.108, poz.903,
zm.2004 r. nr.198, poz.2042)

4. Bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona środowiska i ppoż. 
1. Podczas realizacji robót Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy na 
budowie. 
2. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej:
- utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie budowy,
- materiały łatwopalne składować należy w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone w 
miejscach pracy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty i ubezpieczenia spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
3. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.
4. W okresie trwania budowy i prowadzenia robót Wykonawca będzie:
- utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej,
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH

1. Pochodzenie materiałów i stosowanie materiałów zamiennych
1.1. Wykonawca zobowiązany jest do zaprezentowania Zamawiającemu w formie karty materiałowej 
do akceptacji, przed wbudowaniem. Zamawiający może domagać się od Wykonawcy dołączenia próbek 
do materiałów oraz dokumentów potwierdzających jakość, pochodzenie, właściwości np. certyfikaty badań 
itp.
1.2. Materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm lub świadectw dopuszczenia do stosowania w 
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budownictwie. W szczególności powinny charakteryzować się:
- duża trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu,
- odpornością na wpływy biologiczne,
- odpornością na preparaty chemiczne, z którymi się stykają,
- brakiem wydzielania substancji toksycznych.
1.3. Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: certyfikat na “znaku 
bezpieczeństwa wyrobu”, wskazujący zgodność jego wykonania z kryteriami technicznymi zawartymi w 
Polskich Normach, aprobatach technicznych oraz właściwych przepisach, deklarację zgodności lub 
certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną - w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanowiono Polskiej Normy. W odniesieniu do materiałów i urządzeń, dla których powyższe dokumenty są 
wymagane przez prawo - każda partia lub sztuka dostarczona na budowę - winna je posiadać. Dokumenty te 
muszą określać w sposób jednoznaczny cechy wyrobu. Produkty przemysłowe posiadać będą takie 
dokumenty - wydane przez producenta (w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych badań, których 
kopie Wykonawca dostarczy Zamawiającemu). Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań 
będą odrzucone.
1.4. Zamawiający dopuszcza stosowanie w trakcie procesu budowlanego materiałów zamiennych 
równoważnych tylko wtedy, gdy:
a).  materiały zamienne są podobne i posiadają nie gorsze pod każdym względem parametry techniczne i 
jakościowe,
b).  parametry techniczne są potwierdzone badaniami (świadectwa, certyfikaty)wykonanymi przez 
certyfikowane jednostki badawcze,
c). będą zgodne pod względem:
- gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych),
- charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
- charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki  
liniowe, konstrukcje),
- parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
- standardów emisyjnych,
- izolacyjności cieplnej.
1.5. Wykonawca uzgodni zamianę z Zamawiającym i uzyska zgodę na zastosowanie urządzeń i materiałów 
zamiennych wydaną w formie pisemnej.

2. Transport, przyjęcie oraz składowanie materiałów na budowie. 
2.1.Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego transportu i składowania materiałów oraz urządzeń 
przeznaczonych do realizacji remontu.
2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą określone w 
projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpływają niekorzystnie na stan i jakość transportowanych 
materiałów. Wszystkie środki transportu używane przez Wykonawcę musza posiadać odpowiednie 
zezwolenia oraz aktualne badania techniczne. Materiały na budowie powinny być przewożone zgodnie z 
przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
2.3. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją, jakość i właściwości, i były dostępne do 
kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę
i zaakceptowanych przez Zamawiającego. Składowanie materiałów i wyrobów budowlanych musi odbywać 
się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Organizacja robót budowlanych. 
Wykonawca zapewni prowadzenie robót budowlanych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami 
Ustawy Prawo Budowlane, z harmonogramem robót i obowiązującymi przepisami BHP. Wykonawca 
wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego w 
uzgodneniu z Zamawiającym. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zabezpieczy miejsce remontu przed 
dostępem osób nieupoważnionych. Wykonawca zapewni utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy.

3.1. Utrzymanie ruchu. 
Roboty prowadzone będą w funkcjonującym obiekcie Szpitala. Wykonawca zapewni także przez cały czas 
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bezpieczny dostęp do wszystkich jednostek personelowi obsługi. Tam, gdzie potrzebne jest podłączenie się 
do istniejących struktur, rurociągów, itd. lub odcięcie zasilania prądem dla budynku lub jego części, 
Wykonawca uzgodni z wyprzedzeniem, swój program i metody pracy z Zamawiającym. Wymagana jest 
ciągła eksploatacja obiektu, gdyby Wykonawca uszkodził jakąkolwiek część zakładu, co zagrażałoby 
realizacji tego wymogu, niezwłocznie usunie on takie uszkodzenia.

3.2. Niezamierzone naruszenie instalacji. 
W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robót Wykonawca na swój 
koszt naprawi oraz pokryje wszelkie koszty związane z naprawą i skutkami uszkodzenia, w najkrótszym 
możliwym terminie przywracając je do stanu prawidłowego.

IV.  ROZPOCZĘCIE, ZAKOŃCZENIE I ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
1. Zakończenie robót, dokumentacja powykonawcza
Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu zupełną 
dokumentacj  ę   powykonawcz  ą   z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli zostanie sporządzona w 
trakcie realizacji Umowy, zawierającą: komplet atestów, certyfikatów zgodności, aprobat technicznych, 
deklaracji zgodności oraz specyfikacje techniczne, instrukcje obsługi i karty gwarancyjne na dostarczone 
urządzenia i wyposażenie.
Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się:
- protokoły przekazania terenu i placu budowy (remontu),
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- zawiadomienie o rozpoczęciu robót,
- protokoły odbioru robót.
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję dotyczącą budowy,
- instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń,
- karty środków i materiałów przechowywanych na budowie,
- protokół z przeszkolenia pracowników;

2. Odbiór robót
Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 
budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający będzie odpowiedzialny za zarządzanie realizacją 
inwestycji.
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiór końcowy robót.
Odbiór robót będzie odbywał się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami dobrej praktyki wykonywanych 
prac remontowych:
a) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogólnego harmonogramu prac. Odbioru robót dokonuje przedstawiciel Zamawiającego (potwierdzenie 
protokołem);
b) Odbiór końcowy robót.
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę na piśmie z powiadomieniem o tym fakcie Zamawiającego.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez Zamawiającego gotowości 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów do odbioru końcowego.
Podstawowym dokumentem dla dokonania odbioru końcowego robót jest ,,Protokół odbioru końcowego 
robót”. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do niego następujące dokumenty:
- dokumentację powykonawczą,
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, instrukcje obsługi urządzeń,
· opinie technologiczne sporządzone na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru (przede wszystkim pomiary instalacji elektrycznej, protokół szczelności i dezynfekcji 
instalacji gazów medycznych, pomiary skuteczności wentylacji).
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W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 
robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja.

V. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

1. WYKAZ POMIESZCZEŃ i  ICH WYKOŃCZENIA zgodnie z załącznikiem nr 6:
Lp. Nazwa pomieszczenia PODŁOGI ŚCIANY SUFIT
1. Śluza umywalkowo Fartuchowa 

– pokój łóżkowy nr 1
GRES p. Ceram. f. lateks. p. Ceram. w 

kąciku 
umywalkowym

f. lateks.

2. Pokój łóżkowy nr 2 PCW PCW 90* f. ceram. - f. lateks.
3. Pokój łóżkowy nr 3 PCW PCW 90* f. ceram. - f. lateks.
3a. Łazienka na dwa pokoje (nr 2 

i 3)
GRES p. Ceram. f. lateks. - f. lateks.

4. Pokój łóżkowy nr 4 PCW PCW 90* f. ceram. - f. lateks.
5. Pokój łóżkowy nr 5 PCW PCW 90* f. ceram. - f. lateks.
5a. Łazienka na dwa pokoje (nr 4 

i 5)
GRES p. Ceram. f. lateks. - f. lateks.

6. Pokój łóżkowy nr 6 PCW PCW 90* f. ceram. - f. lateks.
7. Pokój łóżkowy nr 7 PCW PCW 90* f. ceram. - f. lateks.
7a. Łazienka na dwa pokoje (nr 6 

i 7)
GRES p. Ceram. f. lateks. - f. lateks.

8. Pokój łóżkowy nr 8 PCW PCW 90* f. ceram. - f. lateks.
8a. Łazienka (pokój nr 8) GRES p. Ceram. f. lateks. - f. lateks.
9. Pokój łóżkowy nr 9 PCW PCW 90* f. ceram. - f. lateks.
9a. Łazienka (pokój nr 9) GRES p. Ceram. f. lateks. - f. lateks.
9b. Śluza pokojowa (pokój nr 9) PCW PCW 90* f. ceram. p. Ceram. w 

kąciku 
umywalkowym

f. lateks.

10. Pokój łóżkowy nr 10 PCW PCW 90* f. ceram. - f. lateks.
10a. Łazienka (pokój nr 10) GRES p. Ceram. f. lateks. - f. lateks.
10b. Śluza pokojowa (pokój nr 10) PCW PCW 90* f. ceram. p. Ceram. w 

kąciku 
umywalkowym

f. lateks.

11. Pokój łóżkowy nr 11 PCW PCW 90* f. ceram. - f. lateks.
11a. Łazienka (pokój nr 11) GRES p. Ceram. f. lateks. - f. lateks.
11b. Śluza pokojowa (pokój nr 11) PCW PCW 90* f. ceram. p. Ceram. w 

kąciku 
umywalkowym

f. lateks.

12. Pokój łóżkowy nr 12 PCW PCW 90* f. ceram. p. Ceram. w 
kąciku 
umywalkowym

f. lateks.

13. Pokój łóżkowy nr 13 PCW PCW 90* f. ceram. p. Ceram. w 
kąciku 
umywalkowym

f. lateks.

14. Gabinet zabiegowy PCW p. Ceram. f. lateks. f. lateks.
15a. Dyżurka PCW PCW 90* f. ceram. p. Ceram. w 

kąciku 
umywalkowym

f. lateks.

15b. Pokój socjalny pielęgniarek PCW PCW 90* f. ceram. - f. lateks.
16. Łazienka personelu GRES p. Ceram. f. lateks. - f. lateks.
17. Brudownik GRES p. Ceram. f. lateks. - f. lateks.
18. Łazienka dla pacjentów 

damska
GRES p. Ceram. f. lateks. - f. lateks.
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18a. Korytarzyk GRES p. Ceram. f. lateks. - f. lateks.
18b. Magazynek basenów i kaczek GRES p. Ceram. f. lateks. - f. lateks.
19. Łazienka dla pacjentów 

męska
GRES p. Ceram. f. lateks. - f. lateks.

19a. Korytarzyk GRES p. Ceram. f. lateks. - f. lateks.
19b. Magazynek oddziałowej GRES p. Ceram. f. lateks. - f. lateks.
20. Magazynek PCW PCW 90* f. ceram. - f. lateks.
21. Korytarz główny PCW PCW 

75**
f. ceram. - 60x60

Stosować materiały przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia, struktura i 
kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.
* okładzina położona do wysokości 90 cm, w pokojach łóżkowych u wezgłowia łóżek i po przeciwległej 
stronie;
**okładzina położona do wysokości 75 cm;
- płytki ceramiczne do wysokości 205 cm;

W pozostałych pomieszczeniach gdzie na ścianach nie zastosowano lamperii z płytek ściennych lub okładzin 
ściennych należy wymalować farbą ceramiczną zmywalną do wysokości 2,05 m a powyżej farbą lateksową 
(emulsyjną).

2. WYKOŃCZENIE PODŁÓG
PCW - Rodzaj wykładziny heterogeniczna PCW
Typ wykładziny     rulon
Grubość całkowita 2 mm 
Ciężar całkowity                 2900 g/m2
Zabezpieczenie powierzchni                     SMART TOP
Szerokość rolki     200 cm    
Łączenie arkuszy wykładziny                                sznury spawalnicze
Klasyfikacja zastosowań EN685   34/43
Klasa reakcji na ogień EN13501   Bfl-s1 Bfl-s1, L, NCS
Klasa ścieralności EN 649 ISO 10582  EN 660-2  Typ I T
Stabilność wymiarów EN434 EN-ISO 23999          ˂ 0,4 %
Wgniecenie resztkowe EN-ISO 24343-1 ≤ 0,10 mm
Ocena zdolności do elektryzacji EN 1815                          ≤ 2 kV
Odporność chemiczna EN423   wysoka * 
Odporność na zabrudzenia i chemikalia EN-ISO 26987    Bardzo dobra
Odporność na fotele na kółkach ISO 4918 / EN 425         Nadaje się do krzeseł na rolkach   
Odporność na grzyby i bakterie   odporna wg. EN ISO846
Antypoślizgowość DIN51130                                          R10
Gwarancja producenta    minimum 18 lat  
 * Odporność chemiczna. Wykładziny powinny posiadać bardzo wysoką odporność chemiczną wg. EN 423 
potwierdzoną badaniami Instytutu SGS. Wykładziny mają być całkowicie odporne na działanie między 
innymi: detergentów syntetycznych, mydła, amoniaku (stężenie 5%), wody utlenionej (stężenie 10%), 
podchlorynu sodu (stężenie 1%; składnik wielu wybielaczy), tiosiarczanu sodu (stężenie 1%, np. stosowny 
do usuwania nadmiaru chloru w basenach), kwasu szczawiowego (stosowny do usuwania rdzy oraz jako 
składnik proszków do czyszczenia urządzeń sanitarnych), denaturatu oraz spirytusu.
Należy dołączyć próbkę oferowanej wykładziny o wym. co najmniej 10x10cm.

GRES - gres o parametrach nie gorszych niż:
- gatunek I
- Nasiąkliwość wodna (%) - 0,1
-  Wytrzymałość na zginanie (MPa) - min 40
-  Siła łamiąca (N) - < 7,5 mm: min. 1300; ≥ 7,5 mm: min. 1800; ≥ 12 mm: min. 5000
-  Współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej (10-6/0C) - <9
-  Mrozoodporna
-  Odporność na ścieranie wgłębne (mm 3) – max 130
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-  Skuteczność antypoślizgowa (grupa klasyfikacyjna) - min. R10
-  Odporność na działanie środkow domowego użytku i soli do basenow kąpielowych (wg PN-EN
ISO 10545-13 ) - GA
-  Odporność na plamienie - klasa (3-5)
-  klasa ścieralności PEI V

Cokół przy podłodze o wysokości około 10 zm, połączenie ściany z podłogą wykonane sposób 
umożliwiający jego mycie i dezynfekcję.

3. WYKOŃCZENIE ŚCIAN
PCW – Okładziny ścian 
Typ wykładziny     rulon
Grubość całkowita     0,92 mm
Grubość warstwy użytkowej                                        0,10 mm
Ciężar całkowity     1610 g/m2
Wzmocnienie powierzchni    poliuretan PUR
Szerokość rolki     200 cm    
Łączenie arkuszy wykładziny                                sznury spawalnicze
Klasa reakcji na ogień EN13501   B - s2, d0
Odporność chemiczna EN423   dobra*

* Odporność chemiczna. Wykładziny powinny posiadać bardzo wysoką odporność chemiczną wg. EN 423 
potwierdzoną badaniami Instytutu SGS. Wykładziny mają być całkowicie odporne na działanie między 
innymi: detergentów syntetycznych, mydła, amoniaku (stężenie 5%), wody utlenionej (stężenie 10%), 
podchlorynu sodu (stężenie 1%; składnik wielu wybielaczy), tiosiarczanu sodu (stężenie 1%, np. stosowny 
do usuwania nadmiaru chloru w basenach), kwasu szczawiowego (stosowny do usuwania rdzy oraz jako 
składnik proszków do czyszczenia urządzeń sanitarnych), denaturatu oraz spirytusu.
Malowanie farbą lateksową (emulsyjną) 
specjalistyczna, zawierająca jony srebra, lateksowa farba, która skutecznie zwalcza bakterie i grzyby. 
Produkt dedykowany jest do malowania ścian i sufitów pomieszczeń szpitalnych, przychodni lekarskich, 
laboratoriów, gabinetów lekarskich, obiektów oświaty oraz pomieszczeń branży gastronomicznej oraz 
hotelarskiej. Może być również stosowana w pomieszczeniach intensywnie eksploatowanych jak korytarze 
czy pokoje dzienne, kuchnie, łazienki. Tworzy powłokę o podwyższonej odporności na zmywanie z użyciem 
większości środków czyszczących i dezynfekujących. Posiada podwyższoną odporność na powstawanie 
mikropęknięć w powłoce farby. 
• autosterylna
• krycie jakościowe – klasa 1
• odporność na szorowanie na mokro – klasa 1,
• struktura tiksotropowa – łatwa aplikacja bez kapania
• wysoce wydajna – do 14 m2 z 1 litra farby przy jednej warstwie
• trwałe i atrakcyjne kolory
• spełnia wymagania rozporządzenia w/s dopuszczalnej
zawartości LZO
• matowe wykończenie pozwala na stosowanie farby na sufitach, minimalizując powstawanie refleksów
• odporna na mycie popularnymi środkami dezynfekcyjnymi stosowanymi w szpitalach
Stopień połysku: Matowy - około 9 [kąt 85st]
Odporność na szorowanie na mokro (wg PN-C-81914): rodzaj I
Odporność na szorowanie na mokro (wg PN-EN 13300): klasa 1
Krycie jakościowe (wg PN-EN 13300): klasa 1
Zawartość substancji nielotnych (PN-EN ISO 3251): 52 (±5)%
Gęstość strumienia dyfuzji pary wodnej V (PN-EN ISO 7783): 200 g/(m2d)
Ekwiwalentna grubość warstwy powietrza sd (PN-EN ISO 7783): 0,11 m
Współczynnik przenikania wody W (PN-EN 1062-3:2008): 0,92 kg/(m2h0,5)
Jasność Y (DIN 5033-9:2005-10): 96,4 %
Grubość powłoki (PN-EN 1062-1:2005): 100 - 200μm (uzależnione od krotności nakładania farby)
Zawartość LZO: Limit zawartości LZO (kat.:A/a) –max 30g/l (2010r.) Produkt zawiera max. 30 g/l LZO 
(VOC).
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4. WYKOŃCZENIE SUFITÓW
Malowanie farbą lateksową (emulsyjną) o podwyższonej odporności na szorowanie (wg PN-EN 13300 
Klasa III), odporność na zmywanie (wg PN-92/C-81517 min. 4000 cykli) odporne na przecieranie 
rozcieńczonymi detergentami i na słabe rozpuszczlniki, np. benzynę.
Sufit podwieszany kasetonowy 
Do pomieszczeń mokrych:
Płyta typu Armstrong, która spełnia wszelkie wymogi w zakresie higieny dotyczące produktów stosowanych 
w placówkach opieki  zdrowotnej  a także przeciwdziała namnażaniu się bakterii  MRSA. Płyty posiadają 
gładką, laminowaną powierzchnię i cechują się pochłanianiem dźwięku na poziomie Klasy A
• Doskonały poziom pochłaniania dźwięku (αw = 0.95)
• Dobry poziom odbicia światła (85%)
• ISO 5
• grubość płyt 15 mm
• wymiary płyt 600x600, 1200x600 mm
• Kolor biały
• Pochłanianie dźwięku EN ISO 354 αw = 0.95 zgodnie z EN ISO 11654 - Klasa A NRC = 0.90 zgodnie z 
ASTM C 423
• Dźwiękoizolacyjność EN ISO 10848-2 Dn,f,w = 25 dB zgodnie z EN ISO 717-1
• Reakcja na ogień Euroklasa A2-s1, d0 zgodnie z EN 13501-1
• Właściwości ISO 5 zgodnie z EN ISO 14644-1
• Ciężar 2.5 kg / m²
• Przewodność cieplna λ = 0.040 W/m K zgodnie z EN 12667
• Odporność na wilgoć 95% RH
• Odnawialność zasobów 66%

Do pomieszczeń suchych:
Płyta  typu  Armstrong,  która  jest  powleczona  włókniną  oraz  wykonana  z  wełny mineralnej.  Jako  płyta  
sufitowa wytwarzana w procesie mokrym posiada bardzo dobre właściwości fizyko-budowlane, zapewniając 
łatwą obróbkę i prace montażowe.
System z konstrukcją widoczną,
• płyty wyjmowane
• Wymiary 600 x 600 mm, 625 x 625 mm
• Grubość / Waga 19 mm (ok. 3,3 kg/m²)
• Kolor biały podobny do RAL 9010
• Rodzaje krawędzi SK, VT-S 15/24, VT-S15
• Materiał klasy ogniowej A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1
• Klasa odporności ogniowej REI30-REI90 zgodnie z EN 13501, część 2 (zgodnie z świadectwem badań)
• Pochłanianie dźwięku EN ISO 354 αw = 0,95 zgodnie z EN ISO 11654 NRC = 0,90 zgodnie z ASTM C 
423
• Izolacyjność akustyczna wzdłużna Dn,f,w = 28 dB zgodnie z EN ISO 10848 (grub. 19 mm, zgodnie ze 
świadectwem badań)
• Odbicie światła w przypadku bieli podobnej do RAL 9010 bez efektu olśnienia do 88%
• Przewodność cieplna λ = 0,040 W/mK zgodnie z EN 12667
• Odporność na wilgoć do 95% względnej wilgotności powietrza
• HYGENA specjalna powłoka bakterio- i grzybobójcza
• Klasyfikacja czystości ISO - klasa 4 zgodnie z ISO 14644-1

Wysokość sufitu podwieszanego do uzgodnienia z Zamawiającym.

5. OSŁONY ŚCIAN
Odboje, odbojnico-poręcze, narożniki i płyty ochronne na bazie żywic akrylo – winylowych 
modyfikowanych przeciwuderzeniowo, wyposażonych w stabilizatory UV i środki przeciwzapalne odporne 
na ogień łatwe w utrzymaniu czystości, posiadające atest higieniczny do stosowania w obiektach służby 
zdrowia. Odbojnico-poręcze ujednolicone z oddziałem wewnętrznym A.

6. PARAPETY
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Parapety w salach łóżkowych, magazynku oraz pokoju socjalnym pielęgniarek zostaną wymienione na nowe 
– konglomerat w kolorze jasnym.

7. PANELE ŚCIENNE, GAZY MEDYCZNE
7.1. Rozmieszczenie paneli ściennych i gazów medycznych

Lp. Nazwa 
pomieszczenia

Panele ścienne Tlen
 

Próźnia Doprowadzenie 
sprężonego 
powietrza

Uwagi

1. Śluza umywalkowo 
Fartuchowa – pokój 
łóżkowy  nr 1

Dwustanowiskowe TAK TAK -

Dostosowanie 
instalacji do 

gazów 
medycznych do 
nowych paneli 

ściennych

2. Pokój łóżkowy nr 2 Dwustanowiskowe TAK TAK -
3. Pokój łóżkowy nr 3 Dwustanowiskowe TAK TAK -
4. Pokój łóżkowy nr 4 Dwustanowiskowe TAK TAK TAK
5. Pokój łóżkowy nr 5 Dwustanowiskowe TAK TAK TAK
6. Pokój łóżkowy nr 6 Dwustanowiskowe TAK TAK TAK
7. Pokój łóżkowy nr 7 Dwustanowiskowe TAK TAK TAK
8. Pokój łóżkowy nr 8 Dwustanowiskowe TAK TAK -
9. Pokój łóżkowy nr 9 Dwustanowiskowe TAK TAK TAK
10. Pokój łóżkowy nr 10 Dwustanowiskowe TAK TAK TAK
11. Pokój łóżkowy nr 11 Dwustanowiskowe TAK TAK TAK
12. Pokój łóżkowy nr 12 Dwustanowiskowe TAK TAK -
13. Pokój łóżkowy nr 13 Dwustanowiskowe TAK TAK -

7.2. Opis paneli ściennych i gazów medycznych
7.2.1. Panel elektryczno–gazowy wykonany jako jednostka zasilania medycznego zgodnie z normą PN-EN 
ISO 11197:2009, klasy IIb, deklaracja Zgodności CE wraz z Certyfikatami Producenta,
7.2.2. Panel elektryczno-gazowy mocowany do ściany, o estetycznym wyglądzie i opływowym kształcie bez 
ostrych krawędzi, o budowie uniemożliwiającej stawianie na panelu przedmiotów (np.: napoi,
kładzenia prasy itp.)
7.2.3. Dolna część z oświetleniem (i gniazdkami elektrycznymi) skierowana pod kątem 20o-30o w
stosunku do podłogi, skierowana na łóżko
7.2.4. Powierzchnia górnej części z oświetleniem ogólnym ustawionym pod kątem 5o w stosunku do sufitu
7.2.5. Długość panela dostosowana do pomieszczenia
7.2.6. Obudowa minimum trzykanałowa wykonana z profilu aluminiowego anodowanego.
7.2.7. Od frontu na całej długości zamontowany kanał nośny lub szyna montażowa z możliwością 
zamontowania dodatkowego osprzętu
7.2.8. Pokrywa gazowa malowana proszkowo w kolorze z palety RAL (kolor zostanie określony przez
Zamawiającego przy realizacji – kolor ujednolicony zgodnie z panelami na oddziale wewnętrznym A)
7.2.9. Wykończenie powierzchni materiałami odpornymi na powszechnie stosowane środki dezynfekcji i 
promienie UV.
7.2.10. Punkty poboru gazów medycznych zgodne z normą SS8752430:
- tlen O2
- próżnia VAC
- sprężone powietrze AIR
- punkty poboru typu AGA
7.2.11. Bloki gniazd gazowych tlenu O2 z rurką miedzianą do gazów medycznych rozprowadzającą w 
panelu o średnicy min. d8. Brak węży giętkich na połączeniu z instalacją.
7.2.12. Bloki gniazd gazowych próżni VAC z rurką miedzianą do gazów medycznych rozprowadzającą w 
panelu o średnicy min. d10. Brak węży giętkich na połączeniu z instalacją.
7.2.13. Gniazda elektryczne 230V ilości  zgodnej z parametrami technicznymi paneli ściennych i gazów 
medycznych (7.3)
7.2.14. Punkt wyrównania potencjałów – 3 szt.
7.2.15. Manipulator z jednym/dwoma przyciskami do włączania oświetlenia/oraz stykiem do przyzywu
7.2.16. Przygotowanie pod system przyzywowy
7.2.17. Szyna medyczna 25x10mm do mocowania dodatkowego wyposażenia o długości panelu,
mocowana do ściany (górna i dolna) – 2szt.
7.2.18.  Przy dostawie dostarczona instrukcja użycia w języku polskim
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7.2.19. Deklaracja zgodności wytwórcy (załączyć)
7.2.20. Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych (zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych)
7.2.21. Zapewnienie przez Producenta lub autoryzowanego dystrybutora dostępności części zamiennych oraz 
usług gwarancyjnych i pogwarancyjnych przez okres min. 10 lat.

7.3. Parametry techniczne paneli ściennych i gazów medycznych
a). jednostka zaopatrzenia medycznego L=3200H – SZTUK 5 (pokoje 1 – śluza, 2,3,8,12,13).
panel dwustanowiskowy, naścienny, poziomy, o wyposażeniu dla jednego stanowiska:
- punkty poboru gazów medycznych – 1xO2, 1xVAC;
- gniazdo elektryczne 230 V – 3 szt. (1 obwód);
- gniazdo elektryczne 230 V Data – 1 szt (2 obwody);
- gniazdo ekwipotencjarne – 1 szt.;
- oświetlenie miejscowe 1 x 24 W; (załączane manipulatorem);
- gniazdo DB9 z manipulatorem (z funkcją załączania oświetlenia miejscowego i nocnego + wolny styk do 
przyzywu);
- kolor niebieski;

b). jednostka zaopatrzenia medycznego L=3200H – SZTUK 7 (pokoje 4,5,6,7,9,10,11).
panel dwustanowiskowy, naścienny, poziomy, o wyposażeniu dla jednego stanowiska:
- punkty poboru gazów medycznych – 1xO2, 1xVAC, 1xAIR;
- gniazdo elektryczne 230 V – 3 szt. (1 obwód);
- gniazdo elektryczne 230 V Data – 1 szt (2 obwody);
- gniazdo ekwipotencjarne – 1 szt.;
- oświetlenie miejscowe 1 x 24 W; (załączane manipulatorem);
- gniazdo DB9 z manipulatorem (z funkcją załączania oświetlenia miejscowego i nocnego + wolny styk do 
przyzywu);
- kolor niebieski;

7.4. Sygnalizacja awaryjnych alarmów klinicznych oraz alarmów eksploatacyjnych
W skrzynce SZK należy zamontować czujniki ciśnienia dla sygnalizacji stanów alarmowych
Czujniki uruchamiane są przy zmianach ciśnienia:
a) tlen – poniżej 0,4 MPa oraz powyżej 0,6 MPa;
b) sprężone powietrze – poniżej 0,4 MPa oraz powyżej 0,6 MPa;
c) próżnia – powyżej – 0,04 MPa (0,06 MPa abs.).
Instalacje gazów medycznych po wykonaniu należy poddać płukaniu oraz próbie szczelności na
ciśnienie.

8. INSTALACJE
8.1. Instalacja telefoniczna.
Na instalację telefoniczną zostanie dołożona nowa skrzynka zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym.
Zostanie położona nowa instalacja telefoniczna - skrętka, kategoria 5 UTP, oraz podciągnięta do nowej 
skrzynki. Instalacja podciągnięta do pomieszczeń gabinet zabiegowy (14), dyżurka (15a), pokój socjalny 
pielęgniarek (15b).

8.2. Instalacja komputerowa.
Położenie nowej instalacji komputerowej - skrętka, kategoria 5 UTP. Podciągnięcie instalacji z pomieszczeń: 
gabinet zabiegowy (14) jeden podwójny punkt, dyżurka (15a) jeden podwójny punkt, do skrzynki 
znajdującej się na korytarzu.

8.3. Instalacja wod-kan.
Położenie nowej instalacji wod-kan w 3 nowo utworzonych łazienkach (w pokojach 2-3, 4-5, 6-7), 
modernizacja instalacji wod-kan w łazienkach w 3 izolatkach (pok. 9,10,11) oraz w sali wyposażonej w 
łazienkę (pok. 8). Dostosowanie instalacji do istniejących pomieszczeń tj. łazienki personelu (pok. 16), 
łazienki pacjentów (18, 19), brudownik (17).

8.4. Instalacja przeciwpożarowa, SSP i DSO
8.4.1. Zakres prac w zakresie Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) obejmuje:
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a) demontaż i utylizację istniejących urządzeń Systemu Sygnalizacji Pożaru,
b) utylizację izotopowych czujek dymu, w ilości 22 szt.,
c) wykonanie okablowania,
d) montaż czujek w ilości 27 szt.,
e) montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru w ilości 1 szt.,
f) podłączenie zamontowanej instalacji do centrali sygnalizacji pożaru typ POLON 6000 umiejscowionej w 
pomieszczeniu rejestracji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,
g) rozbudowa centrali SSP - montaż urządzeń, zakup licencji i wykonanie wizualizacji systemu z 
uwzględnieniem pomieszczeń SOR i izby przyjęć,
h) pomiary pętli,

8.4.2. Zakres prac w zakresie Dźwiękowego Systemu Ostrzegania (DSO) obejmuje:
a) wykonanie okablowania,
b) montaż głośników w ilości 15 szt.,
c) montaż i uruchomienie urządzeń,
d) pomiary funkcjonalne,
e) podłączenie zamontowanej instalacji do szafy sterowniczej DSO znajdującej się w suterenie bloku 
łóżkowego,
f) rozbudowa szafy sterowniczej o dodatkowy wzmacniacz rozszerzający, 

8.4.3. Zakres prac przedmiotowych instalacji obejmuje ponadto:
a) opracowanie scenariusza pożarowego uzgodnionego przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń 
przeciwpożarowych,
b) przeszkolenie personelu.
c) wymiana 2 istniejących hydrantów na hydranty wewnętrzne DN25 z wężem półsztywnym 30m.

8  .5. Instalacja elektryczna.  
8.5.1. Wymiana istniejącej instalacji elektrycznej na nową (miedzianą) o przekroju kabla wymagającemu 
wymogom dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
8.5.2. Ochrona przeciwprzepięciowa – obiekt przewiduje ochronę przed skutkami przepięć w instalacji 
wewnętrznej po stronie niskiego napięcia. Dopuszcza się aparaty ochrony przeciwprzepięciowej np. 
produkcji EATON, OBO, Batterman, DEHN, Legrand, dopuszcza się się zamienniki o równoważnych lub 
wyższych parametrach.
8.5.3. Urządzenia i maszyny zasilane energią elektryczną należy wyposażyć w instalację ochrony od 
porażeń.

8  .6 Instalacja wentylacji mechanicznej  
Założenie instalacji wentylacji mechanicznej (stworzenie podciśnienia) w izolatkach (sale 9, 10, 11) oraz w 
śluzie (sala nr 1) zgodnie z obowiązującymi normami. Opierającej się na systemie nawiewno-wywiewnym z 
mozliwością podgrzewania elektrycznego powietrza nawiewanego zgodnie zobowiązującymi normami.
Wyposażenie pokoju nr 17 (brudownik) w wentylator mechaniczny wyciągowy.

8.7. Instalacja przyzywowa
8.7.1. Sygnalizację przywoławczą należy zastosować w salach chorych (przy każdym łóżku) i łazienkach dla 
chorych (przy każdej umywalce, prysznicu i misce ustępowej) . Instalację wykonać przewodami YTDYekw 
2x0,5mm2 + OMY 2x1,5 mm2 oraz YTDY 4x0,5mm2.
System powinien zapewniać niezawodną i skuteczną sygnalizację wezwań pacjentów hospitalizowanych na 
oddziale szpitalnym. Wezwania są adresowane do personelu medycznego odpowiedzialnego za opiekę nad 
pacjentami.
8.7.2. Sale pacjentów i toalety
Konstrukcja systemu ma umożliwiać wezwania pielęgniarek ze stanowisk przyłóżkowych (paneli), 
przycisków sznurkowych w toaletach.  Pacjenci na stanowiskach łóżkowych będą mieli do dyspozycji 
przyciski wezwań personelu zintegrowane w manipulatorach z przyciskami do zapalania oświetlenia 
miejscowego i nocnego na każdym stanowisku.
W toaletach przewidziano przyciski przywoławcze z bezpiecznym cięgnem nylonowym o długości 2m 
umieszczone poza strefą możliwego rozprysku. W toaletach pacjentów męska i damska  (18 i 19) dodatkowe 
kasowniki dla personelu. Nad drzwiami sal chorych przewidziano lampki sygnalizacyjne trójkolorowe. W 
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salach pacjentów należy umieścić zestaw przycisków wezwanie-obecność (w izolatkach przycisk należy 
umieścić w śluzie). Po wejściu do każdego pomieszczenia pielęgniarki mają obowiązek potwierdzić wejście 
i wyjście na przycisku (Przywoławczo-kasującym). Wszystkie wezwania i zdarzenia zachodzące w systemie 
będą sygnalizowane na Salowych lampkach trójkolorowych LED zgodnie z DIN 0834.
8.7.3. Dyżurka personelu
Dyżurkę należy wyposażyć w Wyświetlacz dwukolorowy - dwupoziomowy /dwa wiersze/ - wskazujący 
wezwania i obecność personelu jednocześnie różnymi kolorami i dźwiękiem – wymienione kolory powinny 
być takie, jak kolory wskazujące zdarzenia systemowe sygnalizowane na lampkach salowych. Sygnalizacja 
winna zapewniać skuteczną lokalizację wzywającego pacjenta.
Kolory odpowiadające zdarzeniom sygnalizowanym przez urządzenia systemu:
Czerwony kolor lampki bądź znaków na wyświetlaczu- wezwanie z Sali chorych
Czerwony+biały kolor lampki bądź znaków na wyświetlaczu- wezwanie z WC
Zielony kolor lampki bądź znaków na wyświetlaczu obecność personelu medycznego w pomieszczeniu
W przypadku braku wezwań lampki nie powinny świecić.
8.7.4. Centralka główna
Na punkcie pielęgniarskim należy umieścić Centralkę główną
8.7.5. Elementy systemu, których dotyka personel medyczny i pacjenci muszą być zasilane napięciem 
bezpiecznym. System musi posiadać zabezpieczenie, które zapobiegnie wyłączeniu całego systemu w 
wypadku zwarcia szyny danych i szyny zasilania w obrębie magistrali systemowej. System powinien 
posiadać funkcję autotestu i autokontroli, po uruchomieniu tych funkcji powinien automatycznie zliczać 
elementy systemu i informować o uszkodzeniach i awariach oraz wskazywać ich lokalizację. Wymaganiem 
koniecznym sytemu jest możliwość dokonywania diagnostyki zdalnej systemu, dzięki zdalnej łączności 
jednostki zarządzającej systemem z serwisem producenta. Opisane urządzenia i rozwiązania są ilustracją 
minimalnych wymagań funkcjonalnych i technicznych jakie powinien spełnić system przyzywowy.

8.8. Oświetlenie
8.8.1. Wymagane oświetlenie ma zostać zrealizowane oprawami LED.
8.8.2. Stopień ochrony:
- IP44 w pomieszczeniach sanitarnych,  w salach chorych, gabinetach, pomieszczeniach biurowych i w 
strefach komunikacji;
- IP65 w pomieszczeniach zabiegowych;
Należy zaprojektować i wykonać nową instalację oświetlenia. Montowane oprawy w formie paneli ledowych 
wraz ze źródłami światła muszą zapewniać normatywną wielkość natężenia oświetlenia w pomieszczeniach, 
odpowiedni zakres temperatury barwowej, rozkład luminancji, równomierności natężenia oświetlenia oraz 
zabezpieczyć przed olśnieniem. Należy wykonać demontaż starych opraw oraz zamontować nowe oprawy. 
W ramach nowej instalacji zakłada się zainstalowanie opraw LED o żywotności min. 100 tys. godzin. Po 
wymianie oświetlenia należy przeprowadzić pomiary oświetlenia i przedstawić protokół z ich wykonania. W 
ramach projektu należy przyjąć rozwiązania umożliwiające korzystanie z infrastruktury osobom 
niepełnosprawnym obejmujące wysokość zainstalowania włączników światła na niższym poziomie – ok. 120 
cm.

8.8.3. Oświetlenie awaryjne.
Instalację oświetlenia awaryjnego wykonać na bazie opraw w formie paneli ledowych przystosowanymi do 
zabudowy nastropowej oraz do sufitów podwieszanych wyposażonych w lokalne źródła energii 
(akumulatory) zapewniające normalną pracę opraw przez czas nie krótszy niż 1h po zaniku podstawowego 
źródła zasilania. Zastosowane muszą zostać oprawy posiadające świadectwa dopuszczenia do stosowania w 
ochronie przeciwpożarowej. Oświetlenie awaryjne spełniać musi wymagania norm europejskich PN- EN 
1838 „Wyposażenie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne", PN-EN 50172:2005 „Systemy awaryjnego 
oświetlenia ewakuacyjnego” oraz PN-EN-60598-2-22. Oprawy oświetlenia awaryjnego zabudowane muszą 
być przy każdych drzwiach wyjściowych oraz tam, gdzie jest to nieodzowne dla uwidocznienia miejsc 
potencjalnie niebezpiecznych, a także i tam, gdzie znajdują się urządzenia bezpieczeństwa. Natężenie 
oświetlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokości do 2 m, mierzone w jej osi przy podłodze, nie może być 
niższe niż 1 lux. W pobliżu urządzeń przeciwpożarowych natężenie oświetlenia awaryjnego nie może 
wynosić mniej niż 5 lux. W obszarze środkowym drogi ewakuacyjnej, który jest nie mniejszy niż połowa 
szerokości tej drogi, natężenie oświetlenia nie może zmniejszyć się bardziej niż 50%. Stosunek 
maksymalnego do minimalnego natężenia oświetlenia na drodze ewakuacyjnej nie może być większy niż 40: 
1 (aby wyeliminować zjawisko olśnienia przykrego). Oświetlenie na drogach ewakuacyjnych będzie osiągać 
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wartość 50% założonego natężenia oświetlenia po 5 s, a pełne natężenie oświetlenia po 60 s od załączenia. 
Oświetlenie na drogach ewakuacyjnych załączy się w czasie nie dłuższym niż 2 s po zaniku podstawowego 
napięcia zasilania. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego wyposażone zostaną w odpowiednie piktogramy. 
Oświetlenie ewakuacyjne należy wyposażyć w moduły zapewniające ich ciągłą pracę. Oprawy ewakuacyjne 
umieszczone zostaną w ciągach komunikacyjnych oraz w punktach zmiany kierunku ewakuacji. Instalację 
wykonać przewodami prowadzonymi po głównych trasach kablowych oraz p/t. Obwody zabezpieczać w 
rozdzielnicach zasilających zabezpieczeniami nadmiarowo-prądowymi o charakterystykach i znamionowych 
prądach zadziałania zgodnych dobranych na etapie projektowania.

Oprzewodowanie obwodów oświetleniowych będzie wykonane przewodami 450/750V:
• YDYżo 3x1,5, 4x1,5; YKY 3x2,5 – oświetlenie podstawowe,
• YDYżo 3x1,5, 4x1,5; YKY 3x1,5; 4x1,5 – oświetlenie awaryjne ewakuacyjne.

Przejścia przewodów instalacji elektrycznych przez stropy, przegrody należy uszczelnić masą ognioodporną 
o klasie ogniowej odpowiadającej klasie ogniowej stropu czy ścian. Doboru opraw oświetleniowych i ich 
rozmieszczenia należy wykonać w oparciu o PN. 

9. DRZWI I OŚCIEŻNICE
9.1. Rodzaje drzwi wraz z ościeżnicami oraz ich dostosowanie.

Lp. Nazwa pomieszczenia Drzwi 
wewnętrzne

Materiał Drzwi 
łazienkowe

Uwagi

1. Śluza umywalkowo 
Fartuchowa – pokój 
łóżkowy

2x100x200** Płytowe - Przygotowanie nowego 
otworu drzwiowego

2. Pokój łóżkowy nr 2 1x100x200 Płytowe -
3. Pokój łóżkowy nr 3 1x100x200 Płytowe -
3a. Łazienka na dwa pokoje (nr 

2 i 3)
- Płytowe 2x90x200*

4. Pokój łóżkowy nr 4 1x100x200 Płytowe -
5. Pokój łóżkowy nr 5 1x100x200 Płytowe - Przygotowanie nowego 

otworu drzwiowego
5a. Łazienka na dwa pokoje (nr 

4 i 5)
- Płytowe 2x90x200*

6. Pokój łóżkowy nr 6 1x100x200 Płytowe -
7. Pokój łóżkowy nr 7 1x100x200 Płytowe -
7a. Łazienka na dwa pokoje (nr 

6 i 7)
- Płytowe 2x90x200*

8. Pokój łóżkowy nr 8 1x100x200 Płytowe -
8a. Łazienka (pokój nr 8) - Płytowe 1x90x200*
9. Pokój łóżkowy nr 9 1x100x200*** Aluminium -
9a. Łazienka (pokój nr 9) - Płytowe 1x90x200* Dostosowanie łazienek pod 

drzwi 90
9b. Śluza pokojowa (pokój nr 9) 1x100x200 Płytowe -
10. Pokój łóżkowy nr 10 1x100x200*** Aluminium -
10a. Łazienka (pokój nr 10) - Płytowe 1x90x200* Dostosowanie łazienek pod 

drzwi 90
10b. Śluza pokojowa (pokój nr 

10)
1x100x200 Płytowe -

11. Pokój łóżkowy nr 11 1x100x200*** Aluminium -
11a. Łazienka (pokój nr 11) - Płytowe 1x90x200* Dostosowanie łazienek pod 

drzwi 90
11b. Śluza pokojowa (pokój nr 

11)
1x100x200 Płytowe -

12. Pokój łóżkowy nr 12 1x100x200 Płytowe -
13. Pokój łóżkowy nr 13 1x100x200 Płytowe -
14. Gabinet zabiegowy 1x100x200 Płytowe -
15a. Dyżurka - - wymiana przeszklenia między 

dyżurką a pokojem 
pielęgniarek
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15b. Pokój socjalny pielęgniarek 1x90x200 Płytowe - przesunięcie otworu 
drzwiowego,

16. Łazienka personelu 1x90x200* Płytowe -
17. Brudownik 1x90x200* Płytowe -
18. Łazienka dla pacjentów 

damska
1x100x200* Płytowe - Pełna zabudowa ścian do 

sufitu
18a. Korytarzyk 1x100x200* Płytowe - Pełna zabudowa ścian do 

sufitu
18b. Magazynek basenów i 

kaczek
1x90x200* Płytowe - Pełna zabudowa ścian do 

sufitu
19. Łazienka dla pacjentów 

męska
1x100x200* Płytowe - Pełna zabudowa ścian do 

sufitu
19a. Korytarzyk 1x100x200* Płytowe - Pełna zabudowa ścian do 

sufitu
19b. Magazynek oddziałowej 1x90x200* Płytowe - Pełna zabudowa ścian do 

sufitu, przesunięcie ściany z 
drzwiami wejściowymi do 

zewnątrz
20. Magazynek 1x100x200* Płytowe -
21. Korytarz główny 1x100x200 ppoż 

EI60. (bulaj),
1x200x260 z 

doświetleniem,
1x200xdo sufitu 
z doświetleniem 
dymoszczelne,

1x170x200 
ppoż. - na klatkę 

schodową od 
wind

Płytowe -

9.2. Drzwi wewnętrzne:
9.2.1. 100x200 – skrzydło drzwiowe płytowe okleinowane, okleina CPL, wypełnienie płytą wiórową 
otworową drzwi o grubości min. 40mm. Wypełnienie na całej powierzchni drzwi. Drzwi z wbudowanym 
zamkiem i zawiasami oraz klamką. Ościeżnica regulowana stalowa wykonana z ocynkowanej i 
zagruntowanej proszkowo blachy stalowej o grubości min. 1 mm. 3-częściowe zawiasy, ocynkowane. Kolor 
laminatu do uzgodnienia z użytkownikiem – proponuje się białe. Skrzydła obłożone panelami stalowymi 
nierdzewnymi - dolny i górny obustronne pełne o szerokości  minimum 25cm – bardzo odporne na 
uszkodzenia mechaniczne. Dzięki takiemu połączeniu materiałów powstaje stabilna i wytrzymała 
konstrukcja drzwi, która sprosta trudom codziennej eksploatacji i grupy obciążeniowej S.
Kąt otwierania do ustalenia z użytkownikiem. Samozamykacz z szyną (siła 1-3-4) z regulacją siły docisku i 
prędkości zamykania.

9.2.2. 100x200* Jak wyżej (pkt a) + Otwory wentylacyjne w dolnej części skrzydła jako podcięcie 
wentylacyjne w dolnej części drzwi.

9.2.3. 100x200** Jak wyżej (pkt a) + Automatyka otwierająca drzwi uruchamiana za pomocą czujnika 
dotykowego, akumulator umożliwiający samoczynne otwarcie drzwi w razie zaniku napięcia lub pożaru. 
Jako komplet obustronnie Przycisk płaski z tworzywa sztucznego do wysterowania drzwi 
automatycznych.  Stopień ochrony IP20. Rodzaj montażu - natynkowy. Przycisk o dużej powierzchni 
do wysterowania również łokciem. Zamek wpuszczany z wkładką patentową klamką standardową. Drzwi 
w klasie 3 wymagań wg PN-EN 1192:2001. Kąt otwierania do ustalenia z użytkownikiem.

9.2.4. 100x200 ppoż. EI60 - Skrzydło drzwiowe techniczne EI60 pełne proste, okleina CPL, grubość 
skrzydła 60mm, wypełnienie specjalistyczną płytą dwuwarstwową, cztery zawiasy trójdzielne. Ościeżnica 
stalowa regulowana PPOŻ. Kolor laminatu do uzgodnienia z użytkownikiem – proponuje się białe. 
Skrzydła obłożone panelami stalowymi nierdzewnymi - dolny i górny obustronne pełne o szerokości 
minimum 25cm – bardzo odporne na uszkodzenia mechaniczne . Dzięki takiemu połączeniu materiałów 
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powstaje stabilna i wytrzymała konstrukcja drzwi, która sprosta trudom codziennej eksploatacji i grupy 
obciążeniowej S. Kąt otwierania do ustalenia z użytkownikiem. Samozamykacz z szyną (siła 1-3-4), z 
regulacją siły docisku i prędkości zamykania., bulaj EI60

9.2.5. 90x200 –skrzydło drzwiowe płytowe okleinowane, okleina CPL, wypełnienie płytą wiórową 
otworową drzwi o grubości min. 40mm. Wypełnienie na całej powierzchni drzwi. Drzwi z wbudowanym 
zamkiem i zawiasami oraz klamką. Ościeżnica regulowana stalowa wykonana z ocynkowanej i 
zagruntowanej proszkowo blachy stalowej o grubości min. 1mm. 3-częściowe zawiasy. Kolor laminatu do 
uzgodnienia z użytkownikiem – proponuje się białe. Skrzydła obłożone panelami stalowymi nierdzewnymi - 
dolny i górny obustronne pełne o szerokości  minimum 25cm – bardzo odporne na uszkodzenia mechaniczne 
. Dzięki takiemu połączeniu materiałów powstaje stabilna i wytrzymała konstrukcja drzwi, która sprosta 
trudom codziennej eksploatacji i grupy obciążeniowej S. Kąt otwierania do ustalenia z użytkownikiem. 
Samozamykacz z szyną (siła 1-3-4) z regulacją siły docisku i prędkości zamykania.

9.2.6. 90x200* (Pkt b) + Otwory wentylacyjne w dolnej części skrzydła jako podcięcie wentylacyjne w 
dolnej części drzwi.

9.2.7. 100x200***  Drzwi w profilu aluminiowym z panelem pełnym od poziomu posadzki do wysokości 
klamki oraz powyżej z profilem przeszklonym bezpiecznym, klejonym. Ościeżnica aluminiowa. Szczelność 
zapewniona dzięki stosowaniu uszczelek z kauczuku syntetycznego EPDM. Okucia klamka standardowa z 
wkładką patentową. Kolor profili do uzgodnienia z użytkownikiem – proponowany kolor biały. 
Samozamykacz z szyną (siła 1-3-4) z regulacją siły docisku i prędkości zamykania.
Parametry techniczne dla drzwi przeszklonych aluminiowych wewnętrznych:
-Siły operacyjne dla drzwi z urządzeniami samozamykającymi – klasa 1 wg PN-EN 12217:2005  
-Wytrzymałość mechaniczna – klasa 2 wg PN-EN 1192:2001
-Trwałość mechaniczna – klasa 5 wg PN-EN 12400:2004
-głębokość ramy: min 45 mm. Zamek wpuszczany z wkładką patentową klamką standardową. Drzwi w 
klasie 3 wymagań wg PN-EN 1192:2001. Kąt otwierania do ustalenia z użytkownikiem.

9.2.8. 200x260 Drzwi dwuskrzydłowe (skrzydła o tej samej szerokości) z doświetleniem w profilu 
aluminiowym z pełnym profilem przeszklonym bezpiecznym, klejonym. Ościeżnica aluminiowa. Szczelność 
zapewniona dzięki stosowaniu uszczelek z kauczuku syntetycznego EPDM. Okucia klamka standardowa z 
wkładką patentową. Kolor profili do uzgodnienia z użytkownikiem – proponowany kolor biały. 
Samozamykacz z szyną (siła 1-3-4), z regulacją siły docisku i prędkości zamykania.
Parametry techniczne dla drzwi przeszklonych aluminiowych wewnętrznych:
-Siły operacyjne dla drzwi z urządzeniami samozamykającymi – klasa 1 wg PN-EN 12217:2005  
-Wytrzymałość mechaniczna – klasa 2 wg PN-EN 1192:2001
-Trwałość mechaniczna – klasa 5 wg PN-EN 12400:2004
-Odporność na uszkodzenie ciałem miękkim i twardym  III kategoria użytkowania wg ETAG 003
-głębokość ramy: 45 mm 
Automatyka otwierająca drzwi uruchamiana za pomocą czujnika dotykowego, akumulator umożliwiający 
samoczynne otwarcie drzwi w razie zaniku napięcia lub pożaru. Jako komplet obustronnie Przycisk płaski z 
tworzywa sztucznego do wysterowania drzwi automatycznych.  Stopień ochrony IP20. Rodzaj montażu - 
natynkowy. Przycisk o dużej powierzchni do wysterowania również łokciem. Zamek wpuszczany z wkładką 
patentową klamką standardową. Drzwi w klasie 3 wymagań wg PN-EN 1192:2001. Kąt otwierania do 
ustalenia z użytkownikiem.

9.2.9. 200x do sufitu - Drzwi dwuskrzydłowe o odporności ogniowej EI60  (skrzydła o tej samej szerokości) 
z doświetleniem w profilu aluminiowym z pełnym profilem przeszklonym bezpiecznym, klejonym. 
Ościeżnica aluminiowa. Szczelność zapewniona dzięki stosowaniu uszczelek z kauczuku syntetycznego 
EPDM. Okucia klamka standardowa z wkładką patentową. Kolor profili do uzgodnienia z użytkownikiem – 
proponowany kolor biały. Samozamykacz z szyną (siła 1-3-4), z regulacją siły docisku i prędkości 
zamykania.
Parametry techniczne dla drzwi przeciwpożarowych:
-Przepuszczalność powietrza – klasa 2 wg PN-EN 12207:2001
-Wodoszczelność – klasa 3B wg PN-EN 12208:2001
-Odporność na obciążenie wiatrem – Klasa C1 wg PN-EN 12210:2001
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-Siły operacyjne dla drzwi z urządzeniami samozamykającymi – klasa 1 wg PN-EN 12217:2005  
-Wytrzymałość mechaniczna – klasa 3 wg PN-EN 1192:2001
-Trwałość mechaniczna – klasa 6 wg PN-EN 12400:2004
-Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej – klasa EI230 / EW 30 wg PN-EN 13501-2+A1:2016 
-głębokość ramy: 78 mm 
Automatyka otwierająca drzwi uruchamiana za pomocą czujnika dotykowego, akumulator umożliwiający 
samoczynne otwarcie drzwi w razie zaniku napięcia lub pożaru. Jako komplet obustronnie Przycisk płaski z 
tworzywa sztucznego do wysterowania drzwi automatycznych. Stopień ochrony IP20. Rodzaj montażu - 
natynkowy. Przycisk o dużej powierzchni do wysterowania również łokciem. Zamek wpuszczany z wkładką 
patentową klamką standardową. Drzwi w klasie 3 wymagań wg PN-EN 1192:2001. Kąt otwierania do 
ustalenia z użytkownikiem.

9.2.10. 170x200 ppoż - Drzwi dwuskrzydłowe o odporności ogniowej EI60 w profilu aluminiowym z 
pełnym profilem przeszklonym bezpiecznym, klejonym. Ościeżnica aluminiowa. Szczelność zapewniona 
dzięki stosowaniu uszczelek z kauczuku syntetycznego EPDM. Okucia klamka standardowa z wkładką 
patentową. Kolor profili do uzgodnienia z użytkownikiem – proponowany kolor biały. Samozamykacz z 
szyną (siła 1-3-4) z regulacją siły docisku i prędkości zamykania.
Parametry techniczne:
-Przepuszczalność powietrza – klasa 2 wg PN-EN 12207:2001
-Wodoszczelność – klasa 3B wg PN-EN 12208:2001
-Odporność na obciążenie wiatrem – Klasa C1 wg PN-EN 12210:2001
-Siły operacyjne dla drzwi z urządzeniami samozamykającymi – klasa 1 wg PN-EN 12217:2005  
-Wytrzymałość mechaniczna – klasa 3 wg PN-EN 1192:2001
-Trwałość mechaniczna – klasa 6 wg PN-EN 12400:2004
-Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej – klasa EI230 / EW 30 wg PN-EN 13501-2+A1:2016 
-głębokość ramy: 78 mm
Automatyka otwierająca drzwi uruchamiana za pomocą czujnika dotykowego, akumulator umożliwiający 
samoczynne otwarcie drzwi w razie zaniku napięcia lub pożaru. Jako komplet obustronnie Przycisk płaski z 
tworzywa sztucznego do wysterowania drzwi automatycznych. Stopień ochrony IP20. Rodzaj montażu - 
natynkowy. Przycisk o dużej powierzchni do wysterowania również łokciem. Zamek wpuszczany z wkładką 
patentową klamką standardową. Drzwi w klasie 3 wymagań wg PN-EN 1192:2001. Kąt otwierania do 
ustalenia z użytkownikiem.

9.2.11. Otwory wentylacyjne drzwi:
Otwory wentylacyjne do pomieszczeń mokrych w dolnej części skrzydła jako podcięcie wentylacyjne w 
dolnej części drzwi, otwory o minimalnej powierzchni czynnej min. 220 cm2. We wszystkich drzwiach 
zamontować samozamykacz z szyną (siła 1-3-4) z regulacją siły docisku i prędkości zamykania

10. STOLARKA OKIENNA, ROLETY
10.1. Należy wymienić stolarkę okienną między pomieszczeniami: dyżurką (15a) a pokojem socjalnym 
(15b) pielęgniarek.
10.2. Należy wyposażyć w rolety okienne pomieszczenia dyżurka (15a), punkt pielęgniarski (15b), oraz w 
gabinecie zabiegowym (14).

11. WYPOSAŻENIE
11.1 Łazienki

Lp. Nazwa wyposażenia
1 Umywalka ceramiczna (minimum 50 cm) + bateria uchylna

2 Oprawa nadumywalkowa (klinkiet)

3 Miska ustępowa podwieszana z deską sedesową, stelaż ze spłuczką i przyciskiem 3/6l 

4 Lustro 35x45cm

5 Podajnik na ręczniki papierowe okrągłe plastikowy

6 Podajnik papieru toaletowego plastikowy
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7 Dozownik mydła plastikowy

8 Dozownik płynu dezynfekującego plastikowy

9 Kosz na odpady (pedałowy 20l ze stali nierdzerdzewnej)

10 Odpływ liniowy (odpowiadający wymiarom miejsca przeznaczonego na kabinę 90x90cm)

11 Bateria uchylna ze słuchawką prysznicową na drążku

12 Drążek prysznicowy + zasłona 

13 Wieszak 2- haczykowy ze stali nierdzerdzewnej

14 Uchwyt prosty przy misce ustępowej 30cm- przy misce ustępowej 

15 Uchwyt prysznicowy prosty pionowy 60-70cm ze stali nierdzewnej 

16 sP- system przywoławczy

- We wszystkich łazienkach będą zastosowane odpływy podłogowe.
- Wybudowane 3 nowe łazienki o rozmiarach 2,40 x 2,30m będą posiadać wejścia do każej sali, jedna nowa 
łazienka na dwa pokoje łóżkowe tj. (2-3, 4-5, 6-7); 
- Łazienka personelu (16) oraz łazienki dla pacjentów męska (18) oraz damska (19) zostaną 
wyremontowane. 
- Część obecnych łazienek pacjentów (18, 19) zostanie wyodrębniona na Magazynki (18b, 19b).
- W pokoju nr 20 (magazynek) usunąc umywalkę, ale zostawić możliwość przyłączenia.
- Wymiana rur kanalizacyjnych żeliwnych na rury PCV w isniejących łazienkach. 

11.2. Łazienki przystosowane dla osób niepełnosprawnych (pokój 18,19)
● Miska ustępowa – wysokość miski to 45-50 cm od ziemi, jej długość to minimum 70 cm, zaś odległość 
między przednią krawędzią miski a pozwalającym na zachowanie pozycji siedzącej oparciem - 55 cm. 
Wysokość montażu pojemnika na papier toaletowy powinna wynosić 100-120 cm licząc od poziomu 
posadzki. Podobnie przycisku do spłukiwania wody. Uchwyty dla niepełnosprawnych na wysokości 80-85 
cm. 
● Umywalka – przestrzeń manewrowa przed umywalką powinna wynosić 90 na 120 cm, gdzie dłuższy bok 
leży na osi umywalki, przy czym pod umywalką może się znajdować nie więcej niż 45 cm tej przestrzeni. 
Spód umywalki musi znajdować się powyżej kolan osoby siedzącej na wózku, czyli min. 70 cm od ziemi. 
Minimalna szerokość umywalki to 60 cm. Uchwyty dla niepełnosprawnych na wysokości 80-85 cm. 
● Prysznic – minimalna powierzchnia odpływów podłogowych to 90 na 90 cm. Wysokość zawieszenia 
siedziska prysznicowego: 43-48 cm od ziemi. Kratka powinna znajdować się pod siedziskiem 
prysznicowym. 
● Lustro uchylne 35x45cm
W zakresie budowy/ remontu toalet dla osób niepełnosprawnych należy stosować się do obowiązującego w 
Polsce prawa. A tam gdzie przepisów brakuje posłużyć się dobrymi praktykami i wytycznymi.

11.3. Kąciki umywalkowe
Lp. Nazwa wyposażenia
1 Umywalka ceramiczna (minimum 50 cm) + bateria uchylna

2 Oprawa oświetleniowa nadumywalkowa

3 Lustro 35x45cm

4 Lustro uchylne 35x45 (w pokojach dla niepełnosprawnych)

5 Miska ustępowa podwieszana z deską sedesową, stelaż ze spłuczką i przyciskiem 3/6l 

6 Podajnik na ręczniki papierowe okrągłe plastikowy

7 Dozownik mydła plastikowy

8 Dozownik płynu dezynfekującego plastikowy
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9 Kosz na odpady (pedałowy 20l ze stali nierdzerdzewnej)

11.4. Sale łóżkowe
Lp. Nazwa wyposażenia
1 Szafka przyłóżkowa na kółkach SM-03* 

2 Krzesło stacjonarne ISO**

3 Wieszak 4- haczykowy ze stali nierdzewnej

4 Karnisz

5 Zasłony

6 Zasłony dezynfekowalne (izolatki, śluza)

         + pokój 1,12,13,15A

1 Umywalka ceramiczna (minimum 50 cm) + bateria uchylna

2 Oprawa oświetleniowa nadumywalkowa

3 Lustro uchylne 35x45cm

4 Podajnik na ręczniki papierowe okrągłe plastikowy

5 Dozownik mydła plastikowy

6 Dozownik płynu dezynfekującego plastikowy

7 Kosz na odpady (pedałowy 20l ze stali nierdzerdzewnej)
* szafka przyłóżkowa na kółkach 
Szer. 560mm ± 5mm, gł. 430mm ± 5mm, wys. 840mm ± 5mm
Blat boczny o wym. 550x340mm ± 5mm 
z regulowaną wysokością w zakresie 900-1030mm ± 5mm.
Szafka wyposażona w cztery kółka o śr. 50mm, dwa kółka z hamulcami. Konstrukcja szafki z blachy stalowej 
malowanej proszkowo. Szafka wyposażona w szufladę na prowadnicach rolkowych oraz drzwiczki zamykane z 
zatrzaskiem magnetycznym, w dolnej części szafki półka na obuwie z siatki metalowej. Powierzchnia szafki odporna na 
działanie środków dezynfekcyjnych. Blaty szafki z płyty laminowanej. Kolor półki, szuflady i blatu górnego- niebieski.

** krzesło stacjonarne metalowe, siedzisko i oparcie PCV
wys. całkowita 770mm ± 5mm, wys. oparcia 330mm ± 5mm. Siedzisko: wys. 470mm ± 5mm, szer. 460mm ± 5mm, gł. 
400mm ± 5mm. Stelaż malowany proszkowo, wykonany z rury owalnej 30x15x1,5mm ± 5mm.  Kolor siedziska- 
niebieskie.

11.5. Gabinet zabiegowy
Lp. Nazwa wyposażenia
1 Zlewozmywak z ociekaczem

2 Umywalka wpuszczana w blat

3 Kosz na odpady (pedałowy 20l ze stali nierdzerdzewnej)

11.6. Śluza umywalkowo- fartuchowa 
Śluza umywalkowo-fartuchowa powinna spełniać, szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać 
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. W okresie kiedy Oddział nie 
będzie pełnił funkcji Oddziału Zakaźnego, śluza umywalkowo- fartuchowa (pokój nr 1) będzie pełniła 
funkcję pokoju łóżkowego. 

12. MEBLE
Lp. WYS. SZER. GŁ. LICZBA SZT.

1 GABINET ZABIEGOWY – wszystko w mm

1.1 Szafki wiszące (fronty -laminowany MDF) 700 600 300 2 półki 4
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1.2. Szafki wiszące (fronty -laminowany MDF) 700 800 300 2 półki 3

1.3. Szafy stojące (fronty -laminowany MDF) 2200 600 500 4 półki 1

1.4. Szafy stojące (fronty -laminowany MDF) 2200 400 500 4 półki 1

1.5. Szafa stojąca wnękowa (fronty 
-laminowany MDF)

2850 1000 480

- Od dołu 4 półki wys - 30, 30, 20, 20; 
szafki 4 drzwi

 925 500

1.6. Szafki stojące (fronty -laminowany MDF) 820 800 500 2 półki 4

1.7. Szafki stojące (fronty -laminowany MDF) 820 600 500 3 szuflady 2

1.8. Szafki stojące (fronty -laminowany MDF) 820 800 500 3 szuflady 2

blat 8 mb – gł. 600

2 KORYTARZ

2.1. Szafy na bieliznę (płyta meblowa) 2 półki 1900 930 800 6

2.2. Drzwi do skrzynek elektrycznych  (płyta 
meblowa) 2 skrzydłowe

2000 1000 2

3 POSTERUNEK PIELĘGNIARSKI

3.1. Szafa trzydrzwiowa (płyta meblowa) po 3 
półki w każdej części

2200 1300 500 1

3.2. Szafki stojące (płyta meblowa) 820 800 450 2 półki 3

3.3. Szafki stojące (płyta meblowa) 820 700 450 2 półki 1

3.4. Szafki stojące (płyta meblowa) 820 400 500 3 szuflady 2

3.5. Szafki wiszace (płyta meblowa) 700 800 300 2 półki 2, blat 600

3.6. Zabudowanie posterunku 1240 2800 600 blat roboczy na wys. 
800

Blat gł. 600, wys.1500
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