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CZĘŚĆ A 
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CZĘŚĆ B 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

1. OBIEKT 

ETAP I : PRZEBUDOWA I REMONT ODDZIAŁU ENDOKRYNOLOGII (II PIĘTRO) 

 

PRZEBUDOWA I REMONT CZĘŚCI BUDYNKU „D”, ODDZIAŁU I PORADNI ENDOKRYNOLOGII, 

DIABETOLOGII I LECZENIA IZOTOPAMI UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO PRZY 

WYB. L. PASTEURA 4 WE WROCŁAWIU WRAZ Z BUDOWĄ WENTYLACJI MECHANICZNEJ I 

KLIMATYZACJI ORAZ PRZEBUDOWĄ INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH, 

WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH I MEDYCZNYCH.   

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- Umowa z Zamawiającym; 

- Udostępniona dokumentacja archiwalna;  

- Udostępniona instrukcja bezpieczeństwa pożarowego; 

- Udostępnione plany ewakuacji personelu i pacjentów z budynków b oraz a; 

- Wizja lokalna; 

- Inwentaryzacja; 

- Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego; 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu 

budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej z dnia 2 grudnia 2015 r.  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, 

- Rozporządzeni Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków Technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. W sprawie szczegółowych wymagań, 

jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność 

leczniczą; 

-Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych,  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. W sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów; 

-Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw 

sanitarnohigienicznych, 

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500; 

 

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i dostosowanie oraz istniejących pomieszczeń Oddziału 

Endokrynologii. 

 

Przebudowa w zakresie branży architektoniczno – budowlanej, konstrukcyjnej, technologii medycznej, 

wentylacji mechanicznej z klimatyzacją dla projektowanych pomieszczeń(wraz z lokalizacją urządzeń 

na zewnątrz budynku-na dachu), instalacji wod-kan., instalacji elektrycznych, teletechnicznych, 



     

 

_________________________________________________________________________________________ 

11 | S t r o n a  

 

instalacji ogrzewczej, dostosowanie do przepisów PPOŻ. Wszystkie instalacje należy wykonać 

zgodnie z częścią rysunkową i opisami Projektu Budowlanego i Wykonawczego. 

 

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

4.1. INFORMACJE OGÓLNE DLA OBIEKTU SZPITALNEGO 

Obiekt objęty inwestycją zlokalizowany jest na terenie kompleksu naukowo - dydaktycznego 

Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu w obrębie Placu Grunwaldzkiego przy 

wyb. L. Pasteura 4 we Wrocławiu, na obszarze zabudowań Zespołu Zabytkowej Architektury Klinik 

Uniwersytetu Medycznego, działka nr 33, arkusz mapy 30.  

Budynek wpisany jest na listę zabytków pod nr A/2656/406/Wm z dnia 24.05.1979 r. oraz występuje w 

ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jako element zespołu obiektów Kliniki 

Uniwersytetu Medycznego, podlega pełnej ochronie konserwatorskiej. 

Budynek wzniesiony na przełomie XIX i XX wieku w konstrukcji murowanej z cegły pełnej na zaprawie 

wapiennej. Liczba kondygnacji – nadziemne 4, podziemna 0. Ściany konstrukcyjne kondygnacji 

naziemnych murowane z cegły licowanej od strony zewnętrznej. Nadproża łukowe odcinkowe. Stropy 

ceglane masywne odcinkowe oraz w formie ceglanych sklepień opartych na ścianach i łękach oraz 

filarach i słupach żeliwnych. Dach wielospadowy, więźba dachowa drewniana kryta podwójnie 

dachówką karpiówką, dobudówki płaskie kryte papą. Okna w większości pomieszczeń wykonane, 

jako drewniane skrzynkowe, częściowo wymienione. Drzwi wykonane, jako drewniane, PCV i 

aluminiowe. Podłogi i posadzki wykonane w zależności od rodzaju pomieszczenia z następujących 

materiałów: terakota, płytki ceramiczne, lastriko, wykładzina PCV. Tynki wewnętrzne cementowo – 

wapienne malowane farbą emulsyjną oraz farbą olejną.  

Oddział Endokrynologii mieści się w południowo-zachodniej części budynku „D”. 
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4.2. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

 
Zdj.1. Wejście główne do budynku 

 
Zdj.2. Elewacja południowa, na parterze znajduje się obecna Medycyna Pracy i Genetyka. 
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Zdj.3. Elewacja od strony dziedzińca-tę część zajmuje obecnie Oddział Endokrynologii. 

 
Zdj.4. Elewacja 
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Zdj.5. Na parterze-wejście do aktualnej przychodni, która jest w zakresie remontu.  

Na II piętrze-przebudowywana Endokrynologia. 

 

4.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I DANE TECHNICZNE BUDYNKU 

Budynek czterokondygnacyjny (wszystkie kondygnacje nadziemne)  

Obowiązująca linia zabudowy – nie ulega zmianie 

Geometria dachu, wysokość istniejącego budynku – bez zmian.  

Powierzchnia zabudowy – bez zmian. 

      - pow. zabudowy 2574 m² 

      - pow. całkowita 6694 m² 

      - kubatura 34427 m³ 

      - wys. 17,79m 

 - „zero” budynku = 117,60 m n.p.m. 

     - powierzchnia użytkowa opracowania = 422,94 m²(powierzchnia I etapu przebudowa+remont) 

 

5. ZAKRES ZAMIERZENIA WRAZ Z ZAKRESEM ROBÓT DLA ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Zakres obejmuje przebudowę pomieszczeń wewnątrz budynku.  

 

5.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE NA TERENIE:  

Nie projektuje się zmian w zagospodarowaniu terenu. 

 

5.2. ROBOTY BUDOWLANE NA TERENIE:  

Nie projektuje się zmian w zagospodarowaniu terenu. 

 

6. WARUNKI I WYMOGI OCHRONY KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO 

W ODNIESIENIU DO WARUNKÓW ZABUDOWY 

Nie projektuje się zmian wysokości, kubatury, kształtu dachu, dlatego warunki zabudowy zostają 

spełnione. 
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7. OCHRONA ŚRODOWISKA I ZDROWIA LUDZI, INFORMACJA DOT. OBSZARU NATURA 

2000 

Rodzaj projektowanej inwestycji nie figuruje w wykazie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na stan środowiska naturalnego i nie wymaga sporządzania raportu oddziaływania na 

środowisko (Ustawa z dn. 27.04.2001r. – Prawo ochrony Środowiska – Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 

zm. z  2001  r. oraz  Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 09.11.2004  r. w sprawie określenia 

rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 

uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu oddziaływania 

na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 r.).  

 

8. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Przedmiotowy teren nie znajduje się na terenach eksploatacji górniczej. 

 

9. DOSTĘP DO DROGI PUBLICZNEJ 

Główne wejście do budynku oraz istniejący wjazd na teren działki zlokalizowanej jest od strony ul. 

Pasteura. Dostęp do budynku D zapewniony jest bezpośrednio poprzez drogi wewnętrzne 

zlokalizowane na terenie inwestycji.  

 

10. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Obiekt dostępny jest dla osób niepełnosprawnych. Na terenie znajdują się miejsca postojowe 

przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Dostęp na wszystkie kondygnacje zapewniają dźwigi 

osobowo – łóżkowe.  

 

11. ODPADY POROZBIÓRKOWE I ICH UTYLIZACJA  

Przewiduje się następujące rodzaje odpadów: 

Elementy rozbiórkowe takie jak: stolarka drzwiowa z ościeżnicami, stolarka okienna z ościeżnicami, 

elementy wyposażenia wnętrz, sufity podwieszane itp.  

Złom – kanały wentylacyjne, wycięte rury instalacyjne, zdemontowane oprawy oświetleniowe, 

elementy montażowe sufitów podwieszanych.  

Gruz, odpady betonu, beton z rozbiórek, remontu i przebudowy, odpady ceramiczne oraz inne 

elementy powstałe w skutek prowadzenia prac nie zawierające substancji niebezpiecznych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  

Występować mogą również inne odpady związane z działalnością leczniczą obiektu.   

Odpady należy sortować i gromadzić w wydzielonych do tego kontenerach. Wszystkie materiały 

niebezpieczne takie jak np. świetlówki, które zawierają rtęć należy w odpowiedni sposób 

zabezpieczyć, przechowywać i zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.  Za usunięcie i 

utylizację odpadów odpowiada firma, która wykonuje roboty budowlane. Odbiorcą ww. odpadów 

powinno być licencjonowane przedsiębiorstwo lub zakład do tego przeznaczony.  Nie dopuszcza się 

palenia usuwanych odpadów.  

12. EMISJA HAŁASU 

Rodzaj, charakter i sposób użytkowania obiektu nie będą powodować emisji ponadnormatywnego 

hałasu oraz drgań.  

 

13. WYMAGANIA AKUSTYCZNE  

Pomieszczenia należy dostosować do obowiązującej normy akustycznej PN-B-02151-4:2015-06. 

Opracował: 

wg strony tytułowej projektant specjalność 

architektoniczna 
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CZĘŚĆ C 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 
1. OBIEKT 

ETAP I : PRZEBUDOWA I REMONT ODDZIAŁU ENDOKRYNOLOGII (II PIĘTRO) 

 

PRZEBUDOWA I REMONT CZĘŚCI BUDYNKU „D”, ODDZIAŁU I PORADNI ENDOKRYNOLOGII, 

DIABETOLOGII I LECZENIA IZOTOPAMI UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO PRZY 

WYB. L. PASTEURA 4 WE WROCŁAWIU WRAZ Z BUDOWĄ WENTYLACJI MECHANICZNEJ I 

KLIMATYZACJI ORAZ PRZEBUDOWĄ INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH, 

WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH I MEDYCZNYCH.   

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- Umowa z Zamawiającym; 

- Udostępniona dokumentacja archiwalna;  

- Udostępniona instrukcja bezpieczeństwa pożarowego; 

- Udostępnione plany ewakuacji personelu i pacjentów z budynków b oraz a; 

- Wizja lokalna; 

- Inwentaryzacja; 

- Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego; 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu 

budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej z dnia 2 grudnia 2015 r.  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, 

- Rozporządzeni Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków Technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. W sprawie szczegółowych wymagań, 

jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność 

leczniczą; 

-Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych,  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. W sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów; 

-Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw 

sanitarnohigienicznych, 

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500; 

 

 

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i dostosowanie do obowiązujących przepisów 

istniejących pomieszczeń obecnego Oddziału Endokrynologii (przebudowa + remont), remont części 

pomieszczeń Poradni Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami oraz renowację drzwi 

do sekretariatu i remont pomieszczenia obok sekretariatu.  

Przebudowa w zakresie branży architektoniczno – budowlanej, konstrukcyjnej, technologii medycznej, 

wentylacji mechanicznej z klimatyzacją dla projektowanych pomieszczeń(wraz z lokalizacją urządzeń 

na zewnątrz budynku-na dachu), instalacji wod-kan., instalacji elektrycznych, teletechnicznych, 
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instalacji ogrzewczej, dostosowanie do przepisów PPOŻ. Wszystkie instalacje należy wykonać 

zgodnie z częścią rysunkową i opisami Projektu Budowlanego i Wykonawczego. 

 

Przewiduje się podział zamierzenia budowlanego oraz dokumentacji na 3 etapy:  

I ETAP: Przebudowa i remont Oddziału  Endokrynologii (II piętro) 

II ETAP: Remont części Poradni Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami (parter) 

III ETAP: Renowacja drzwi do sekretariatu, remont pokoju biurowego obok sekretariatu(wysoko 

parter) 

 

Niniejsze opracowanie obejmuje I ETAP zamierzenia budowlanego-przebudowę oraz remont 

Oddziały Endokrynologii (2 piętro).  

 

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

4.1. DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA 

ETAP I - OBECNY STAN ODDZIAŁU ENDOKRYNOLOGII:  

 
Zdj.1. Oddział Endokrynologii-korytarz 
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Zdj.2. Oddział Endokrynologii-sala chorych 

 

 
Zdj.3. Oddział Endokrynologii-sala chorych 
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Zdj.4. Oddział Endokrynologii-komunikacja 

 
Zdj.5. Oddział Endokrynologii-sanitariaty 
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Zdj.6. Oddział Endokrynologii-sala chorych 

 

   
Zdj.7. Oddział Endokrynologii-kuchnia oddziałowa 
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4.2. INFORMACJE OGÓLNE BUDYNKU W ZAKRESIE OPRACOWANIA 

Przebudowa w zakresie branży architektoniczno – budowlanej, konstrukcyjnej, technologii medycznej, 

wentylacji mechanicznej z klimatyzacją dla projektowanych pomieszczeń(wraz z lokalizacją urządzeń 

na zewnątrz budynku-na dachu), instalacji wod-kan., instalacji elektrycznych, teletechnicznych, 

instalacji ogrzewczej, dostosowanie do przepisów PPOŻ. Wszystkie instalacje należy wykonać 

zgodnie z częścią rysunkową i opisami Projektu Budowlanego i Wykonawczego. 

 

Obiekt objęty inwestycją zlokalizowany jest na terenie kompleksu naukowo - dydaktycznego 

Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu w obrębie Placu Grunwaldzkiego przy 

wyb. L. Pasteura 4 we Wrocławiu, na obszarze zabudowań Zespołu Zabytkowej Architektury Klinik 

Uniwersytetu Medycznego, działka nr 33, arkusz mapy 30.  

Budynek wpisany jest na listę zabytków pod nr A/2656/406/Wm z dnia 24.05.1979 r. oraz występuje w 

ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jako element zespołu obiektów Kliniki 

Uniwersytetu Medycznego, podlega pełnej ochronie konserwatorskiej. 

Budynek wzniesiony na przełomie XIX i XX wieku w konstrukcji murowanej z cegły pełnej na zaprawie 

wapiennej. Liczba kondygnacji – nadziemne 4, podziemna 0. Ściany konstrukcyjne murowane z cegły 

licowanej od strony zewnętrznej. Nadproża łukowe odcinkowe. Stropy ceglane masywne odcinkowe 

oraz w formie ceglanych sklepień opartych na ścianach i łękach oraz filarach i słupach żeliwnych. 

Dach wielospadowy, więźba dachowa drewniana kryta podwójnie dachówką karpiówką, dobudówki 

płaskie kryte papą. Okna w większości pomieszczeń wykonane, jako drewniane skrzynkowe, 

częściowo wymienione. Drzwi wykonane, jako drewniane, PCV i aluminiowe. Podłogi i posadzki 

wykonane w zależności od rodzaju pomieszczenia z następujących materiałów: terakota, płytki 

ceramiczne, lastriko, wykładzina PCV. Tynki wewnętrzne cementowo – wapienne malowane farbą 

emulsyjną oraz farbą olejną.  

 

5. OPIS TECHNICZNY ZAŁOŻEŃ PROJEKTOWYCH 

5.1 INFORMACJE OGÓLNE 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i dostosowanie do obowiązujących przepisów 

istniejących pomieszczeń obecnego Oddziału Endokrynologii (przebudowa + remont), remont 

części pomieszczeń Poradni Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami oraz 

renowację drzwi do sekretariatu i remont pomieszczenia obok sekretariatu.  

Przebudowa w zakresie branży architektoniczno – budowlanej, konstrukcyjnej, technologii medycznej, 

wentylacji mechanicznej z klimatyzacją dla projektowanych pomieszczeń(wraz z lokalizacją urządzeń 

na zewnątrz budynku-na dachu), instalacji wod-kan., instalacji elektrycznych, teletechnicznych, 

instalacji ogrzewczej, zabezpieczenia przed szkodliwym promieniowaniem, dostosowanie do 

przepisów PPOŻ. Wszystkie instalacje należy wykonać zgodnie z częścią rysunkową i opisami 

Projektu Budowlanego i Wykonawczego. 

 

Przewiduje się podział zamierzenia budowlanego na 3 etapy:  

I ETAP: Przebudowa i remont Oddziału  Endokrynologii (II piętro) 

II ETAP: Remont części Poradni Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami (parter) 

III ETAP: Renowacja drzwi do sekretariatu, remont pokoju biurowego obok sekretariatu(wysoko 

parter) 

 

Niniejsze opracowanie obejmuje I ETAP zamierzenia budowlanego-przebudowę oraz remont 

Oddziały Endokrynologii (2 piętro).  

 

W zakresie opracowania projektu wykonawczego jest etap I tj.:  

Remont I etapu inwestycji obejmuje pomieszczenia: sale chorych 01-08, magazyn podręczny, 

korytarz, kuchnię oddziałową. 
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Przebudowa I etapu inwestycji obejmuje pomieszczenia: sanitariatów (męski, damski), salę chorych 

nr 9 oraz przypokojową łazienkę, salę chorych nr 8, łazienkę pacjenta leżącego, brudownik, wc 

personelu, pomieszczenie pielęgniarek, dyżurkę, magazyn bielizny czystej, gabinet zabiegowy, 

dyżurka nocna lekarzy z umywalnią.  

 

5.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

ETAP I:  

 
 

5.3. PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU(dot. Przebudowy etapu I): 

 BUDYNKI  

(w zakresie  opracowania) 

Wysokość kondygnacji: 512cm (w najwyższym 

punkcie sklepienia) 

Kategoria zagrożenia ludzi: ZL II 

Wysokość budynku: 17,79 m 

Grupa wysokości wg. W.T. Średniowysoki (N) 

 

Ilość kondygnacji nadziemnych budynku: 4 

Ilość kondygnacji podziemnych: 0 

Powierzchnia użytkowa opracowania dla całego zakresu (ETAP I przebudowa + remont)= 

422,94 m² 

Powierzchnia użytkowa opracowania dla całego zakresu(ETAP I przebudowa )= 160,85 m² 
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Powierzchnia użytkowa opracowania dla całego zakresu(ETAP I remont) = 262,09 m² 

 

6. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Do robót rozbiórkowych zalicza się: 

- usuwanie ścian wewnętrznych, 

-usuwanie warstw posadzkowych i wymiana na nowe, 

- poszerzanie otworów drzwiowych, 

- demontaż stolarki drzwiowej, 

-demontaż stolarki okiennej, 

- przebicia instalacyjne, 

- skucie płytek ściennych, 

- usuwanie opraw oświetleniowych, 

- usuwanie wyposażenia sanitarnego, 

- demontaż wyposażenia meblowego, 

-demontaż osłon instalacji, 

- demontaż istn. grzejników, 

-skucie istn. tynków w 30% i ich wyrównanie tynkiem cem.-wap. IV kategorii, 

-demontaż elementów instalacji sanitarnej i elektrycznej wg. projektów poszczególnych branż PW IS, 

PW IE. 

  

Zdemontowane materiały budowlane powinny być zdemontowane w sposób umożliwiający ich 

ponowne użycie i przekazane w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

Uwaga – wyszczególnienie prac nie wyczerpuje zakresu wszystkich robót. 

 

7. ROBOTY BUDOWLANE: 

Do zakresu prac zalicza się: 

- podział pomieszczeń według rysunków architektury na podstawie przekazanej koncepcji przez 

Zamawiającego, 

- wykonanie nowych ścian działowych w technologii murowanej oraz lekkich ścianek na ruszcie 

stalowym , 

- montaż zabudowy instalacji, 

- zamurowania pozostawionych otworów drzwiowych i okiennych na pełną wysokość przy użyciu 

cegły pełnej zgodnie z częścią rysunkową, 

- wykonanie nowych posadzek,  

- wykonanie sufitu podwieszanego zgodnie z rys.,  

- wykonanie gładzi gipsowych na ścianach nowoprojektowanych wg oznaczenia warstw, 

- pokrycie ścian płytkami ceramicznymi, 

- malowanie ścian i sufitów zgodnie z częścią rysunkową, 

- wykonanie fartucha ochronnego, 

- montaż stolarki drzwiowej  i okiennej zgodnie z rysunkami architektury i zestawieniem, 

- wykonanie nadproży zgodnie z częścią konstrukcyjną, 

- montaż proj. parapetów wewnętrznych, 

- montaż nowej armatury sanitarnej tzw. biały montaż wraz z bateriami i innymi elementami 

wyposażenia wnętrz zgodnie z opisem i częścią rysunkową oraz zestawieniami, 

- montaż i dostosowanie  instalacji zgodnie z częścią IE i IS, 

- wykonanie nowej instalacji klimatyzacji i wentylacji, 

- wykonanie instalacji oświetleniowej, 

- montaż proj. wyposażenia meblowego, 

- montaż nowych żaluzji okiennych, 

- montaż  nowej zabudowy grzejników, 
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- montaż nowych odbojnic, narożników, taśm ochronnych zgodnie z cz.rys., 

- inne montaże wynikające ze szczegółów zawartych na rysunkach całego opracowania. 

 

Uwaga – wyszczególnienie prac nie wyczerpuje zakresu wszystkich robót. 

 

8. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNO – 

MATERIAŁOWYCH I WYMAGAŃ SZCZEGÓLNYCH. 

 

WSZYSTKIE ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA WINNY BYĆ SPEŁNIONE POPRZEZ 

STOSOWANIE MATERIAŁÓW O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ PODANE W TYM 

OPRACOWANIU, ZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYMI POLSKIMI NORMAMI, WYTYCZNYMI, 

ORZECZENIAMI SĄDU, WARUNKAMI TECHNICZNYMI. 

 

DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE MATERIAŁÓW I ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH DOWOLNYCH 

PRODUCENTÓW O PARAMETRACH TECHNICZNYCH NIE GORSZYCH LUB RÓWNOWAŻNYCH 

NIŻ WYMIENIONE W PROJEKCIE. DOTYCZY WSZYSTKICH BRANŻ PROJEKTU 

BUDOWLANEGO ORAZ WSZYSTKICH TOMÓW PROJEKTU WYKONAWCZEGO.  

 

Wszystkie przejścia pionowe i poziome przez przegrody należy zabezpieczyć PPOŻ do klasy 

odporności pożarowej jak dla przegrody. 

 

UWAGA! 

Wszystkie meble i elementy wyposażenia pomieszczeń należy zdemontować przed rozpoczęciem 

prac i przewidzieć przechowanie do ponownego montażu i wykorzystania po zakończeniu prac 

zgodnie z sugestiami Inwestora i Użytkownika. 

 

Zgodnie z zakresem opracowania w pomieszczeniach, w których prowadzone będą roboty budowlane 

lub przechowywane urządzenia, pomieszczenia oraz elementy uszkodzone (w zakresie opracowania 

oraz pom. sąsiadujące) należy doprowadzić i pozostawić w stanie nie gorszym niż przed 

rozpoczęciem robót (np. przewidzieć malowanie, odtworzenie odbojnic, uzupełnienie istniej 

wykładziny PCV itp.) 

Wszystkie projektowane instalacje w obudowie EI120. Wszystkie istniejące obudowy instalacji do 

zachowania (należy zachować ciągłość istn. wydzielonych instalacji w obudowach EI120 np. przy 

usuwanych ścianach wewn.). 

 

 

9.  PRZEGRODY PIONOWE I POZIOME WEWNĘTRZNE 

9.1 PRZEGRODY POZIOME WEWNĘTRZNE – zgodnie z warstwami opisanymi na części 

rysunkowej dokumentacji.  
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9.1.1POSADZKI I PODŁOGI 

Projektowane posadzki wewnętrzne wykonać zgodnie z układem warstw na rysunkach i niniejszym 
opisem. Szczególną uwagę należy zwrócić na spełnienie wymogów akustycznych poprzez 
zastosowanie wypełnienia matą akustyczną o grubości 0,5 mm oraz krawędziowo po obwodach 
posadzek.  
W przypadku pęknięcia wykładziny należy wyciąć pasek wykładziny, podłoże przygotować pod 
położenie nowego odcinka wykładziny i zespoić systemową metodą zgrzewania. 
 

 

A) WYKŁADZINY HETEROGENICZNE PVC 

Projektuje się wykładziny homogeniczne PVC zgodnie z PW.  Posadzki muszą zostać wykonane, jako 

łatwe do dezynfekcji. Wszelkie wykładziny należy wywinąć na ściany uzyskując cokół minimum 15 cm. 

Wszelkie wykończenia posadzek powinny zostać wykonane w sposób szczelny i ciągły, zgrzewany. 

Wszelkie posadzki projektuje się, jako antypoślizgowe dla wykładzin PCV min. R9 o bardzo wysokiej 

odporności na ścieranie. Wszystkie podłogi należy wykonać w sposób połączony ze ścianami 

bezszczelinowo. Zaprojektowane połączenie ścian z podłogami umożliwia mycie. Produkty powinny 

być dopuszczone do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. 

 

WYKŁADZINY DO SAL CHORYCH, KOMUNIKACJI, MAGAZYNÓW, POKOJU ZABIEGOWEGO, 

DYŻURKI LEKARZY ORAZ POKOJU PIELĘGNIAREK: 

Wykładzina przystosowana do bardzo intensywnego natężenia ruchu, odporna na wgniecenia, o 

dobrych właściwościach akustycznych. 
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Wzór-chłodny szary: 
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WYKŁADZINY DO POMIESZCZEŃ MOKRYCH: 

Wykładzina powinna być przystosowania do użytkowania w wilgotnych pomieszczeniach.  

Antypoślizgowość klasy C, wykładzina łatwa w czyszczeniu, konserwacji, duża odporność na 

zadrapania i plamy.  Wykładzina dopasowana kolorystycznie do wykładzin w komunikacji i sal chorych. 

 
 

Wzór-chłodny szary: 
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9.1.2 SUFITY PODWIESZANE  

A) SUFITY Z PŁYT  GKBI I OBUDOWY INSTALACJI 

W pomieszczeniach (zgodnie z częścią rysunkową) należy zastosować sufit podwieszany z płyt GKBI 

(zielonej, wodoodpornej). Wykonać gładzie gipsowe na wykonanych sufitach zgodnie ze sztuką 

budowlaną. Na wszystkich sufitach z płyt GKBI należy stosować farbę emulsyjną w kolorze białym 

RAL9010 .  

W przestrzeniach dostępu do urządzeń technicznych przewidzieć rewizje co najmniej o wymiarach 

100x100. 

Obudowy instalacji z płyt GKF w klasie REI120 lub wszystkie przejścia przez przegrody pożarowe 

należy zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej jak dla przegrody.  

 

 
Obudowy instalacji z płyt gkf w klasie REI120. 
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B) SUFITY KASETONOWY 

Sufit kasetonowy z płyt z wełny min., gładkie o fakturze tynku, o obniżonej krawędzi, kasetony w 

kolorze RAL 9010. Projektuje się sufity podwieszane o szczególnych wymaganiach, w wydaniu 

medycznym o podwyższonej szczelności na konstrukcji nośnej typu T15. Sufity systemowe z płyt 

kasetonowych o wymiarach 60 x 60 cm, grubość płyty 15 mm. Współczynnik alpha W=0,95. Relacja 

na ogień zgodnie z EN 13501_1 – Euro klasa A1. Uwalnianie formaldehydu – Klasa E1. Sufity zgodnie 

z Normą  EN 13964 „ Sufity podwieszane”.  Sufity należy zakończyć od strony okna płytą gkfl - kolor 

biały RAL 9010. Wysokości pomieszczeń wg rys. architektury 

 

Uwaga!  

Istniejące tynki w pomieszczeniach objętych zakresem opracowania, w których wystąpiły plamy  

o charakterze pleśni, grzybów, zacieków (pomieszczenia hig.-sanitarne) należy skuć w 30%, nałożyć 

preparat biobójczy pędzlem lub natryskiwaniem na oczyszczaną powierzchnię a następnie wyrównać  

za pomocą tynku cementowo-wapiennego IV kat. Sufit malowany farbą akrylową w kolorze białym RAL  

9010.  

 

9.2 PRZEGRODY PIONOWE WEWNĘTRZNE – zgodnie z warstwami opisanymi na części 

rysunkowej dokumentacji.  

 

9.2.1. PRZEGRODY PIONOWE WEWNĘTRZNE: 

ŚCIANY WEWNĘTRZNE 

Ściany wewnętrzne projektowane zgodnie z warstwami na rysunkach architektury. Ściany 

projektowane zgodnie z wytycznymi dla budynku w klasie odporności ogniowej jak dla budynku w 

klasie B.  

Wszystkie ściany wewnętrzne , od momentu posadowienia do stropu właściwego, wraz z 

witrynami  oraz naświetlami, nie wchodzące w skład oddzielenia pożarowego w klasie REI30. 

W pomieszczeniach mokrych pod płytkami zastosować folię w płynie. 

Zamurowania z cegły pełnej. Należy przewidzieć uzupełnienie ubytków tynku cem.- wap. przy 

wyburzeniach ścian oraz tynki na części ścian w miejscach przewidzianych zamurowań. Tynki IV 

kategorii z wykończeniem gładzią tynkarską.  

Projektuje się ściany  z płyt GK: 

gr. 10 cm na stelażu gr. 5cm z wypełnieniem z wełny mineralnej gr. 5cm  z podwójnym płytowaniem 

na stronę  

gr. 12,5 cm na stelażu gr. 7.5cm z wypełnieniem z wełny mineralnej gr. 7,5cm  z podwójnym 

płytowaniem na stronę 

gr. 15 cm na stelażu gr. 10cm z wypełnieniem z wełny mineralnej gr. 10cm  z podwójnym płytowaniem 

na stronę 

Projektuje się ściany działowe z cegły pełnej gr. 12cm zgodnie z cz.rys. 
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Ściany wewnętrzne pożarowe z płyt GKF lub z cegły. Ściany wewnętrzne na granicy stref w klasie 

odporności ogniowej REI 60,REI 120. 

Tynki na ścianach wewnętrznych wykonać jako cementowo-wapienne klasy IV i wyprawić gładzią 

gipsową. Tynki pod płytkami wykonać jako cementowe zatarte na ostro. Przygotowanie tynków 

gotowych zgodnie z instrukcjami na opakowaniach i obowiązującymi normami.  

 

Ściany należy malować 2 – 3 krotnie, farbami łatwo zmywalnymi aż do uzyskania jednolitego i 

pełnego krycia ścian.  Kolorystyka ścian zgodnie z zestawieniem wykończenia. 

Uwaga! 

Należy zwrócić szczególną uwagę na wzmocnienia ścianek gkb w miejscach montażu wyposażenia 

sanitarnego i meblowego (rozwiązanie systemowe). 

Pomieszczenia w zakresie przebudowy pod względem akustycznym powinny spełniać wartości 

zawarte w normie  PN-B-02151-4:2015-06. 

 

W przypadku wykrycia podczas budowy niezabezpieczonych do właściwej klasy odporności 

ogniowej elementów stalowych konstrukcji stropów, dachów lub ścian powyższe należy 

zabezpieczyć do właściwej klasy odporności ogniowej poprzez malowanie lub systemową 

obudową zgodnie z tabelą PPOŻ znajdującą się w opisie. 

Wszystkie ściany (istniejące/projektowane) powinny sięgać na pełną wysokość(do stropu 

właściwego). 

 

 

FARBY LATEKSOWE 

Dane techniczne  

Baza A i C 

Stopień połysku Mat 

Nakładanie Wałek, pędzel, natrysk (dysza 415, ciśnienie 150 bar) 

Czas schnięcia przy temp. 

23°C i wilgotności względnej 

50%  

 

W temperaturze +23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%, 

farba schnie ok. 1 godziny. Zaleca się, aby odstęp pomiędzy 

nakładaniem kolejnych warstw wynosił min. 4 godziny. W przypadku 

malowania w niższej temperaturze lub w warunkach podwyższonej 

wilgotności czas schnięcia się wydłuży, dlatego należy wydłużyć 

odstępy między nanoszeniem kolejnych warstw. 

Odporność na szorowanie na 

mokro  

 

Odporność na szorowanie na mokro: Najwyższa – klasa 1 według 

najnowszej normy PN-EN 13300: 2002P, PN-EN ISO 11998:2007P. W 

przypadku zabrudzenia powłoki można użyć roztworu wody i 

delikatnych detergentów myjących.  

Odporność na naświetlanie  

 

Test odporności na naświetlanie lampami bakteriobójczymi UVC: 

wygląd powłoki i barwa nie ulegają zmianie po 8-godzinnym 

naświetlaniu.  

Odporność na środki 

dezynfekujące  

Farba odporna na mycie środkami dezynfekującymi używanymi w 

szpitalach. Lista środków, na które produkt jest odporny dostępna jest 

na życzenie Klienta.  

Zawartość części stałych  

 

Baza A – ok. 56% (w zależności od koloru), Baza C – ok. 54% (w 

zależności od koloru 

Gęstość  

 

Baza A – 1,30 - 1,38 g/cm3, Baza C – ok. 1,20 - 1,30 g/cm3 (w 

zależności od koloru)  

 

FARBA GRUNTUJĄCA 
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Dane techniczne  

Stopień połysku Mat 

Nakładanie Wałek, pędzel, natrysk (dysza 515, ciśnienie 150 bar) 

Czas schnięcia przy temp. 

23°C i wilgotności względnej 

50% 

W temperaturze +23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%, 

farba schnie ok. 1 godziny 

Zawartość części stałych  Min. ok. 50% wag (w zależności od koloru) 

Gęstość  ok. 1,1 - 1,8 g/cm³ 

Przechowywanie  Termin ważności: 3 lata od daty produkcji, w fabrycznie zamkniętym 

opakowaniu 

 

Uwaga! 

Na wszystkich ścianach wewnętrznych należy stosować farby zmywalne ze szczególnym naciskiem 

na możliwe do stosowania w obiektach służby zdrowia.   

 

PŁYTKI ŚCIENNE 

Projektuje się płytki o odporności na działanie środków chemicznych takich jak zasady i kwasy o 
mocnym stężeniu (ULA, ULB, UHA, UHB) oraz odporności na plamienie (3-5).  
Wszelkie pomieszczenia mokre powinny posiadać płytki ułożone na warstwie z izolacji 
przeciwwodnej. 
Produkty powinny być dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach sanitarnych i szpitalnych. 
Dla płytek stosować: Norma PN –EN 1441. 

 
Płytki białe 30x60cm, matowe, kolor RAL 9010. Fuga elastyczna, do pomieszczeń mokrych, 1mm, 

kolor biały 9010. Płytki do górnej granicy ościeżnicy, ok. 2.10m. Nad płytkami farba lateksowa do 

pomieszczeń mokrych, biała RAL 9010.   

Ułożenie płytek proste(bez przesunięć). Płytki ułożyć w taki sposób, aby  pełna płytka zaczynała się 

przy górnej granicy ościeżnicy, a ewentualna docinka znajdowała się przy dolnym cokole.  

 

Powyższe wymagania dotyczą również fartuchów ceramicznych wokół umywalek(wys. 2,10m-górna 

krawędź ościeżnicy) oraz płytek przy aneksach. 
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Płytki projektuje się na ścianach w sanitariatach oraz kuchni oddziałowej. 

 

10. POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE 

Uwaga! Wszystkie urządzenia powinny być dopuszczone do stosowania w budynkach służby 

zdrowia oraz należy wyposażyć je w osprzęt niezbędny do funkcjonowania taki jak syfony z 

zaworem odcinającym itp.  

 

 

Projektuje się następujące wyposażenie sanitariatu: 

- umywalka z syfonem – biała podwieszana, 

- misa ustępowa – biała wisząca wyposażona w system spłukiwania oraz deskę wolnoopadającą,  

- baterie umywalkowe z mieszaczem, 

-przycisk spłukujący. 

Łazienka powinna być dodatkowo wyposażona w: 

- uchwyt na papier toaletowy, 

- podajnik papieru do rąk, 

- pojemnik na odpady, 

- dozowniki na mydło i szampon, 

-koszyk na akcesoria prysznicowe,  

-zestaw prysznicowy ze słuchawką, 

-szczotkę do WC, 

- lustra, 

-wieszaki na zasłony prysznicowe, 

-haczyki na ręczniki. 

 

Baterie w łazienkach przystosowanych dla NPS-elektroniczne. 

Łazienki NPS wyposażone w uchwyty dla NPS, lustra z kątową regulacją. 

 

Łazienki wyposażone w wpusty podłogowe oraz kratki do wpustów zgodnie z rys. architektury. 

 

Uwaga! w miejscach montaży uchwytów i misek wszystkie ściany należy wzmocnić 

konstrukcją stalową.  

 

Zestawienie sanitariatów przebudowy i remontu: 
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D1 

Dozownik łokciowy na mydło w płynie lub 

płyn do dezynfekcji (do gabinetu 

zabiegowego i pokoju pielęgniarek) 

 

Dozownik do mydła w płynie z łokciownikiem. 
Pasuje do produktów do pielęgnacji skóry 
w zabezpieczonych butelkach (alkoholowy 
preparat w płynie do higienicznej i chirurgicznej 
dezynfekcji rąk lub mydło w płynie),  materiał: 
plastik, kolor: biały, wys. 296 mm, szer. 112 mm, 
gł. 114 mm 

D2 Pojemnik na ręczniki 

 

Dozownik do ręczników (w składce 

wielopanelowej), materiał: plastik, kolor: biały, 

wys. 295 mm, szer. 302 mm, gł. 101 mm 
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D3 

 

Kosz pedałowy pojemność 20 l, stal 

matowa 

 

- wykonany z wysokiej jakości stali o 
podwyższonej odporności na odkształcenia 
- dodatkowo wzmocniony wewnętrzną obręczą z 
tworzywa sztucznego oraz pełnym, zamkniętym 
dnem 
- powierzchnia kosza zabezpieczona przed 
pozostawianiem odcisków palców 
- wytrzymały przycisk pedałowy, z 
zabezpieczeniem przed porysowaniem podłogi 
- niewidoczny, trwały, mechanizm unoszenia 
pokrywy z systemem powolnego, cichego 
opadania 
- z funkcją "otwarta pokrywa", pozwalającą na 
wygodny serwis kosza - czyszczenie, wymianę 
worka 
- wyjmowane wewnętrzne wiadro z uchwytami, 
wykonane z najwyższej jakości tworzywa 
sztucznego 
- wiadro z systemem mocowania worka 
ukrywającym jego nadmiar  
- uchwyt do wygodnego przenoszenia kosza 
- spód zabezpieczony przed zarysowaniem 
podłogi 

 

 

 

 

 

D4 Dozownik na szampon/żel pod prysznic 

 
- 2 komory o pojemności 450 ml każda, 

- do wielokrotnego napełniania, 

- okienka umożliwiające podejrzenie zawartości, 

- prosty montaż - nie wymaga wiercenia, 

montowany na samoprzylepne podkładki, 

alternatywny montaż za pomocą śrubek i kołków, 

- wymiary: wysokość: 25 cm, długość: 14 cm, 

szerokość: 8 cm 

- materiał: PP 

L1 
Lustro z fazowanymi brzegami 60 x 90 cm 

(do sal chorych) 
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Lustra w pom. przedsionka toalet personelu oraz pacjentów, w umywalki przy dyżurce lekarzy, 

wymiary: na całą szerokość ściany, wys. do górnej granicy krawędzi ościeżnicy. Lustro wklejane, 

zlicowane z płytkami. 

 

Blaty pod umywalkę, grubość 7cm, wilgocioodporny(impregnowany przed działaniem wody, środków 

czyszczących, detergentów), biały RAL 9010, konglomerat kwarcowy. 

 
Wyposażenie kuchni:  

 

Zmywarko-wyparzarka 

-zmywarka z funkcją wyparzania,  
-sterownie elektromechaniczne,przystosowana do mycia talerzy,  szkła, tac i pojemników GN 1/1,  
-maksymalna wysokość mytego naczynia 320 mm,  
-dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego, cykl mycia 120 s lub 180 s,  
-wydajność koszy na godzinę - 30/h; 24/h, 
-pompa zrzutowa i/lub pompa wspomagająca płukanie  
-kontrolki temperatury pracy bojlera i komory 
-2 pary ramion myjąco-płuczących (góra/dół) 
-zużycie wody 2,5 l/cykl 
-moc grzałki komory - 2 kW 
-moc grzałki bojlera - 3 kW lub 4,5 kW 
-kosz 500x500 mm 
-w komplecie kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkła oraz pojemnik na sztućce 
-uniwersalny system zasilania umożliwiający konfigurację napięcia zasilającego 230 lub 400 V 
-opcjonalnie możliwość zastosowania filtra powierzchniowego 
-urządzenie powinno posiadać zamontowany uzdatniacz wody 
-wysokość komory wsadowej ~370 mm 
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Wózki:  

-wózek zamknięty ze stali nierdzewnej wymiary zgodne z rys. architektury 

Konstrukcja wózka spawana 

Blat z przetłoczeniem 
Przestawna półka 
Skrętne kółka 
Obudowa kółka - stal nierdzewna 

 
-wózek otwarty ze stali nierdzewnej wymiary zgodne z rys. architektury 

Konstrukcja wózka spawana 

Blat z przetłoczeniem 
Przestawna półka 
Skrętne kółka 
Obudowa kółka - stal nierdzewna 
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11. WYPOSAŻENIE MEBLOWE  

Wyposażenie meblowe zgodnie z częścią rys. i opisem PW. 

Należy stosować kolorystykę stonowaną, kolor biały RAL 9010, kolor szary RAL 7047. 

 

Umeblowanie pokazane na cz. rys. posiada maksymalne dopuszczalne wymiary jakie można 

zastosować w zaprojektowanym układzie w pomieszczeniach w objętych opracowaniem. 

 

 

 

 

 

 

 

11.1. ZABUDOWA NA WYMIAR 

 

Z Zabudowa na wymiar  

 

Meble wg projektu, wykonane z płyty laminowanej gr. 18 gr mm 

oklejona PCV 1 mm. Front wykonany z płyty laminowanej gr. 18 

gr mm oklejona PCV 2 mm. Blat z płyty laminowanej  o gr. 38 

mm. Korpusy umieszczone na nóżkach plastikowych, 

dwuczęściowych, regulowanych. Szafki wiszące na zawieszkach 

regulowanych w trzech płaszczyznach. Szuflady wyposażone w 

samodomyk i spowalniacze. Blat, fronty i korpusy szafek – 

jasnoszare RAL7047. 

Wszystkie szafki i szuflady z zamkiem zabezpieczającym 

ryglującym drzwi w dwóch punktach. 

 

Uwaga! 

Dla zabudowy wykonanej przy ścianie z gkb należy przewidzieć 

systemowe wzmocnienie przegrody 

Wymagane certyfikaty, które musi spełniać dostawca: 
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- Certyfikat ISO 14001:2004 

- Atest higieniczności na płytę 

Z1* Zestaw mebli medycznych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
 
 
                      
                      Z2* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szafki dolne o podziale na 3 części(szafka umywalkowa, 

zlewozmywakowa, na lodówkę).  

Szafki powinny być dopasowane pod dobrany zlewozmywak i 

dobraną umywalkę. Powinny mieścić podblatową lodówkę 

dobranego producenta. 

Wysokość góry blatu to 85cm.  

Szafki górne z podziałem na 3 części jak szafki dolne.  

Szafki wyposażone w dolny cokół, listwę przyblatową w kolorze 

blatu oraz oświetlenie led. 

Długość blatu 180cm. 

 

SPRZĘT:  

1.  Zlewozmywak - 1 szt. 

2.  Bateria umywalkowa - 1 szt.  

3.  Umywalka ceramiczna - 1 szt. 

4. Bateria zlewozmywakowa - 1 szt. 

5. Lodówka podblatowa 

6. Kosz na odpady medyczne. 

 

 

 

Zestaw mebli do pokoju pielęgniarek 

 

Szafki dolne o podziale na 3 części(szafka umywalkowa, 

zlewozmywakowa,  miejsce na szuflady).  

Szafki powinny być dopasowane pod dobrany zlewozmywak i 

dobraną umywalkę.  

Wysokość góry blatu to 85cm.  

Szafki górne z podziałem na 3 części jak szafki dolne(głębokość 

40cm)+ półka nad lodówką(głębokość 60cm).   

Szafki wyposażone w dolny cokół, listwę przyblatową w kolorze 

blatu oraz oświetlenie led. 

Długość blatu 180cm. Lodówka do zabudowy, bez zamrażarki, 

wys. ok. 160cm. 

Jedną z szafek górnych dostosować pod możliwość włożenia 

mikrofalówki.  

 

SPRZĘT:  

1.  Zlewozmywak - 1 szt. 

2.  Bateria umywalkowa - 1 szt.  

3.  Umywalka ceramiczna - 1 szt. 

4. Bateria zlewozmywakowa bezdotykowa - 1 szt. 

5. Lodówka do zabudowy-1szt. 

6. Mikrofalówka-1szt. 

7. Czajnik -1szt. 
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                        Z3* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
                      Z4* 
 
 
 
 
 
 

                         Z5* 
 

 

Zestaw mebli do kuchni oddziałowej 

 

Szafki dolne o podziale na 6części(podział definiują szafki górne 

zgodnie z rysunkiem arch.). Możliwość zrobienia szuflad i ilość 

należy na etapie wyboru mebli ustalić z Użytkownikiem.  

Wysokość góry blatu to 85cm.  

Szafki górne z podziałem na 4 części jak szafki dolne(głębokość 

40cm)+ półka nad lodówką(głębokość 60cm).   

Szafki wyposażone w dolny cokół, listwę przyblatową w kolorze 

blatu oraz oświetlenie led. 

Długość blatu zgodnie z rys.arch.. Lodówka do zabudowy, bez 

zamrażarki, wys. ok. 160cm. 

Jedną z szafek górnych dostosować pod możliwość włożenia 

mikrofalówki.  

SPRZĘT:  

1. Lodówka do zabudowy-1szt. 

2. Mikrofalówka-1szt. 

3. Czajnik-1 szt 

 

Zestaw mebli biurowych do pokoju pielęgniarek 

Biurka i szafki na zamówienie na szerokość wnęki, wymiary 

zgodnie z rysunkiem. Blat i szafki w kolorze RAL7047.   

Kolor nóg-aluminium RAL 7035 gładki. Blat  biurka musi być 

łatwozmywalny. 

 

Lada dyżurki pielęgniarek  

Ladę wykonać z laminatu HPL, górna część w kolorze białym 

RAL 9010, cokół w kolorze szarym RAL7047.  

 

11.2 MEBLE WOLNOSTOJĄCE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 

Fotel obrotowy tapicerowany 
Fotel w pełni tapicerowany, tapicerką zmywalna  

• Podstawa pięcioramienna plastikowa czarna (jednolity odlew 

poliamidowy z dodatkiem włókna szklanego),  

• Amortzator gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości 

siedziska w zakresie 430– 540 mm; 

• mechanizm  SYNCHRO umożliwiający synchroniczne 

odchylanie oparcia i siedziska z regulacją sprężystości 

odchylania w zależności od ciężaru siedzącego za pomocą 

wygodnego pokrętła znajdującego się po prawej stronie siedziska 

oraz blokady tego ruchu.  

• Mechanizm wyposażony dodatkowo w system ANTI SHOCK 

zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po 

zwolnieniu mechanizmu; 

• Siedzisko krzesła wykonane ze sklejki drewna liściastego, 

wyściełane integralną pianką PU (wykonaną w technologii pianek 

wylewanych w formach gwarantującą wysoką odporność na 
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zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia) 

• Plastikowe oparcie krzesła wykonane w technologii wtrysku o 

lekkiej konstrukcji z materiału stanowiącego mieszankę PP oraz 

FG (polipropylenu z włóknem szklanym) wyściełane integralną 

pianką PU (wykonaną w technologii wtryskowej, w formach),  

• Podłokietniki krzesła czarne z regulowaną wysokością 

• Oparcie wyposażone w 7-stopniowa regulację wysokości; 

Kolorystyka zbliżona do RAL  7047. 

 

Taboret lekarski medyczny 
Parametry: 

Min wysokość: 65cm, max wysokość: 90cm, średnica 

siedziska:39cm, grubość siedziska:10cm, materiał 

łatwozmywalny,  
Kolorystyka zbliżona do RAL  7047 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szafa medyczna(pokój zabiegowy) 
Szafa medyczna, dwudzielna. Czesc górna posiada przeszklone 

szklem hartowanym skrzydlo drzwi uchylnych zawieszone na 

zawiasach kolkowych oraz dwie pólki wykonane ze szkla 

hartowanego o maksymalnym udzwigu 25kg. Czesc dolna 

wyposazona jest w jedna szklana pólke zamykana pelnymi 

drzwiami uchylnymi. Drzwi zamykane sa zamkiem baskwilowym, 

ryglujacym w trzech punktach i wykonczone sa uchwytem 

klamkowym. Szafa osadzona na stopkach regulowanych. MDW/1 

wykonana jest z blachy czarnej o grubosci 0,8-1 mm. Malowana 

jest farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze 

RAL7035 (jasny popiel). 

Wymiary zewnetrzne:  

 Wysokosc: 1800 mm  

 Szerokosc: 600 mm 

 Glebokosc: 420 mm 
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Szafa na dokumenty(pokój zabiegowy) 
Witryna do przechowywania segregatorów, zamykana na 

kluczyk. Szafa powinna zmieścić ok. 50segregatorów. Półki 

powinny mieć możliwość regulacji. 

Malowana jest farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) 

w kolorze RAL7035 (jasny popiel). 

Udźwig półek: do 50 kg (każda) 

Szerokość: 90 cm 

Wysokość: 185 cm 

Głębokość: 40 cm 

 

 

 

 

 

 

 

Biurko(pokój zabiegowy) 
Biurko wyposażone w jeden kontenerek z dwiema szufladami. 

Jedna z szuflad przystosowana do teczek zawieszkowych formatu 

A4. Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili zamkniętych o 

przekroju czworokątnym za stopkami wyrównującymi wysokość. 

Blat grubości 25 mm z powłoką z melaminy.  Szuflady zamykane 

od frontu. 

Wymiary: 740 x 1600 x 800 [mm]. 

Pokryte są farbami proszkowymi z atestem PZH o wysokiej 

odporności na uszkodzenia. 

W kolorze RAL7035 (jasny popiel). 

 

Krzesła 

Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie.Solidna, metalowa 
chromowana rama krzesła.Siedzisko o wymiarach: 
szerokość 475 mm, głębokość 415 mm. Plastikowe tylne oparcie 
w kolorze jasnoszarym. 
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Szafki socjalne dwudzielne typu „L” 
Sześciodrzwiowa szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery L. 

Każda komora wyposażona jest w plastikowy drążek, wieszaki 

ubraniowe plastikowy wizytownik przyklejany do drzwi. Drzwi 

szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o 

nowoczesnym designie. Drzwi wyposażone w zamek kluczowy. 

Szafa wykonana z zimnowalcowanej blachy lakierowanej 

proszkowo. Wymiary: 1800 x 900 x 500 [mm]. 

W kolorze RAL7035 (jasny popiel). 

 

 

 

 

 

Kanapa dł.160cm 
Rozkładana sofa w prostym stylu. Obita tkaniną, która  jest 

łatwozmywalna i plamoodporna.  Tapicerka w kolorze jednolitym, 

szarym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stolik socjalny  
Wymiar 60x60cm. Kolor nóg-aluminium RAL 7035 gładki, nóżka 

okrągła. Kolor blatu RAL 7047. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szafa aktowa 
Metalowe meble biurowe.Wieniec szafy wykonany z blachy 

stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej,  
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pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi przesuwne 

zamykane zamkiem cylindrycznym oraz wyposażone w uchwyt 

drzwiowy. Szafa posiada cztery przestawne co 25 mm półki. 

Waga 98 kg. 

Wymiary: 1990 x 1200 x 435 [mm]. 

W kolorze RAL7035 (jasny popiel). 

 

 

Szafka do pokoju pacjenta 

Kolor korpusu: antracytowy RAL 7016, kolor drzwi: biały RAL 

9003. Wykonanie szafki bezpieczne i higieniczne, łatwe w 

utrzymaniu cvzystości. 

Waga :45 kg 

Szerokość: 80 cm 

Wysokość: 180 cm 

Głębokość: 50 cm 

 

Szafki do pokoju nr 2/20 podwójne, w kształcie klitery „L”(dla 4 

pacjentów). 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. STOLARKA I ŚLUSARKA  

Stolarka okienna i drzwiowa  wewnętrzna i zewnętrzna wg. części rysunkowej PW – zestawienia 

stolarki.  

Należy stosować klamki antybakteryjne przystosowane do użytku w budynkach służby zdrowia. 

Drzwi do dyżurki lekarskiej, pokoju zabiegowego, dyżurki pielęgniarek, brudownika, kuchni 

oddziałowej-z możliwością zamknięcia na klucz. Rolety do magazynów –z możliwością zamknięcia na 

klucz.  

Drzwi do łazienki NPS 2/22, WC pacjenta leżącego 2/19, Wc personelu 2/17, umywalni 2/11 oraz 

kabin prysznicowych i kabin z miskami ustępowymi z zamkiem systemowym typu „wolne”/”zajęte”. 

 

12.1. KABINY USTĘPOWE, DRZWI DO PRYSZNICÓW I KABIN USTĘPOWYCH  

 

Kabina prysznicowa w umywalni przy dyżurce lekarzy.  
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Kabina wykonana ze szkła hartowanego, gr. 8mm, montaż do ściany za pomocą klamer. 

Powierzchnia hydrofobowa, powinna umożliwiać łatwe czyszczenie, być odporna na środki czystości i 

detergenty, pokryta powierzchnią na której nie zostaje osad z kamienia. Montaż kabiny bez brodzika i 

listwy przypodłogowej. Kabina ze ścianką lewostronną i drzwiami uchylnymi, o szer przejścia 90cm. 

Kolor szkła transparentny-przezroczysty. Klamka, klamry w kolorze srebrnym, nierdzewne. 

 
Brodziki bezprogowe utworzone w formie spadku z płytek i kratki ściekowej. 

Kabiny sanitarne HPL. 

Projektuje się kabiny systemowe lekkej zabudowy na płycie kompaktowej HPL o grubości 12mm, 

okuciach ze stali nierdzewnej, płyty HPL odporne na wilgoć, łatwe w czyszczeniu. 

Kabiny z systemem „wolne”/”zajęte”. W łazience damskiej projektuje się dwie kabiny prysznicowe z 

drzwiami przesuwnymi, o świetle przejścia 90cm. Kabiny ustępowe, prysznicowe z drzwiami 

uchylnymi powinny mieć światło przejścia min. 80cm.  

W łazience męskiej projektuje się drzwi do prysznica z HPL białego RAL 9010.  

 
Kolor kabin RAL 7047. 

 

 

12.2. SAMOZAMYKACZE 

Projektuje się samozamykacz nawierzchniowy z szyną ślizgową . Samozamykacz należy dostosować 

do szerokości drzwi i ich rodzaju(np. drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych). Prędkość 

zamykania i faza dobicia regulowana hydraulicznie. 
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rys. poglądowy 

 

12.3. PARAPETY 

Projektuje się parapety  wewnętrzne z białego konglomeratu kwarcowego, o grubości 3cm. Parapety 

zewnętrzne pozostawić istniejące, ceglane. W razie naruszenia lub zniszczenia parapetów 

zewnętrznych przy wymianie okien, należy je doprowadzić do stanu z przed modernizacji. 

 

 

13.INNE WYPOSAŻENIE  

13.1 OSŁONY GRZEJNIKOWE 

Na grzejniki należy zamontować osłony z ażurowej lakierowanej płyty MDF (NRO) w kolorze RAL 

9010 biały. 

 

Grzejniki należy obudować w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkowników oraz dobrą 

cyrkulację powietrza (płyta perforowana). Osłony winny być demontowalne, umożliwiać dostęp do 

zaworów oraz winny być montowane w sposób umożliwiający mycie podłogi. Zabudowę kaloryferów 

wykonać z lakierowanej płyty MDF o gr. min. 12 mm z nawierconymi otworami w kształcie 

prostokątów  o szer. prześwitu 2 cm z zaokrąglonymi krawędziami i rogami. Płyty mocowane za 

pomocą śrub montażowych do metalowych wsporników, montowanych do ściany na kołki rozporowe. 

Materiały, z których będą wykonane osłony powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty 

higieniczne dla służby zdrowia. Grzejnik powinien być osłonięty z każdej strony. 

 
Rys. poglądowy 

 

13.2 ODBÓJ NAROŻNY PŁASKI I OCHRANIACZE ZAŁÓŻKOWE 

Narożnik ochronny o ramionach o długości 50mm, grubości 0,3cm, wysokości 1,5 cm (montowany 

nad cokołami) wykonany z materiału na bazie żywic akrylo-winylowych modyfikowanych 

przeciwuderzeniowo, bakteriostatyczny, wyposażonym w stabilizatory U.V. i środki przeciwpalne. 

Mocowany jest bezpośrednio do ściany. 

Narożniki powinny posiadać atest higieniczny HK/B/1032/01/2010 oraz klasyfikację ogniową B-s2-d0. 

Przewiduje się narożniki w kolorze RAL 9010(BIAŁY) zgodnie  cz. Rys. 
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Rys.poglądowe 

 

Projektuje się ochraniacze załóżkowe w salach chorych, przy łóżkach po 2 egzemplarze na łóżko, w 

kolorze białym RAL 9010. Montowane pionowo na wysokości środka zagłówka, o długości 20cm. Z 

materiału na bazie żywic akrylo-winylowych modyfikowanych przeciwuderzeniowo, bakteriostatyczny, 

wyposażonym w stabilizatory U.V. i środki przeciwpalne. Mocowany jest bezpośrednio do ściany.  

Dot.łóżek w pomieszczeniach 2/21, 2/20, 2/08, z wyjątkiem łóżek z oparciem pod oknem. 

 

 
 

13.3 TASMY OCHRONNE NA ŚCIANACH 

Projektuje taśmy ochronne wym. 20x0,3 cm, wykonane z tworzywa na bazie żywic winylowych 

modyfikowanych przeciwuderzeniowo, bakteriostatyczny, wyposażonych w stabilizatory U.V. i środki 

przeciw palne. Taśmy ochronne należy mocować na wysokości 60 i 90 cm (licząc od górnej krawędzi 

taśmy do poziomu wykończonej posadzki). 

Taśmy powinny posiadać atest higieniczny HK/B/1032/01/2010 oraz klasyfikację ogniową B-s2-d0. 

Przewiduje się taśmy ochronne w kolorze białym zbliżonym do RAL 9010. 
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Rys. poglądowy 

 

13.4 ODBOJOPORĘCZE 

Projektuje się odbojoporęcze wym. 14x3,8 cm, wykonane z żywic akrylo-winylowych modyfikowanych 

przeciwuderzeniowo, wyposażonych w stabilizatory U.V., środki przeciw palne i amortyzator ciągły z 

EPDM. Mocowanie do ściany za pośrednictwem uchwytów aluminiowych.  

dbojoporęcze należy mocować na wysokości 90 cm (licząc od górnej krawędzi). 

Przewiduje się odbojoporęcze w kolorze zielonym zbliżonym do RAL 7039. 

UWAGA! 

Należy zwrócić uwagę, by montowane odbojoporęcze nie zawężały wymaganej szerokości korytarza. 
 

 

 

 

Uwaga! Wszystkie urządzenia powinny być dopuszczone do stosowania w budynkach 

publicznych takich jak służba zdrowia. Należy wyposażyć je w osprzęt niezbędny do 

funkcjonowania taki jak syfony z zaworem odcinającym itp.  

 

 

 

13.5 OZNACZENIA 

Przy wszystkich drzwiach prowadzących z komunikacji należy zamontować  tabliczki identyfikacyjne 

pomieszczeń  o kolorystyce i grafice zgodniej z systemem identyfikacji wizualnej szpitala. Projektuje 

się modułowe tabliczki przydrzwiowe z anodowanego aluminium. Produkt wykonany z profili 

aluminiowych oraz  foli antyrefleksyjnej. 2 moduły o wymiarach 18cmx7,2cm oraz 18cmx3,6mm. Dla 

toalet zastosować przyklejane piktogramy informacyjne z aluminium o wym 11cmx11cm.  
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 Rys.poglądowy 

 

13.6 PARAWANY 

Do pomieszczeń sal chorych, zgodnie z rysunkiem projektuje się teleskopowe parawany. Wysięgniki 

oraz ramiona wykonane są z anodowanego aluminium, lekkie, stabilne. 

Mocowanie wysięgnika do ściany.  Zasłonka nietoksyczna, ognioodporna, którą można prać w temp. 

60 st.C ,w kolorze białym RAL9010. 

 

WYSIĘGNIKI MONTOWANE DO ŚCIANY 

Teleskopowe wysuwane ramię ( złożone 780mm, rozłożone 2100 mm), 

Ramie obrotowe 180 stopni 

Wykonane z anodowanego aluminium, wyposażone w 17 pierścieni, które nie rysują powierzchni 

ramienia. 

 
Rys.poglądowy 

 

13.7 REGAŁ OCIEKOWY DO BRUDOWNIKA 

Projektuje się regał ociekowy ze stali kwasoodpornej osadzony na kołach o średnicy 100mm, w tym 2 

z blokadą. Wymiary całkowite: 550x450x1900mm. Regał powinien być wyposażony w półki na 

baseny i kaczki.  
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Rys.poglądowy 

 

14. WYDZIELENIE  STREF PPOŻ,  DOJŚCIE DO KLATEK SCHODOWYCH 

Podział na strefy zgodnie z ekspertyzą pożarową. Projekt przewiduje wydzielenie strefy PPOŻ ścianą 

REI120, drzwiami EIS60, w miejscu zakończenia korytarza łączącego oddział endokrynologii z 

komunikacją ogólnodostępną. Okna w odległości 4m od ww ściany oddzielenia pożarowego należy 

zabezpieczyć w klasie EI60. Dyżurka nocna lekarzy zabezpieczona ścianami w klasie REI120, drzwi 

EIS 60 oraz okno EI60. Klatki wydzielone w klasie REI60 oraz drzwiami EIS30, witryna w klatce KS02 

w klasie EI60.  

 

15. UWAGI 

- roboty prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane; 

- roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP; 

- prowadząc roboty należy mieć na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo ludzi i konstrukcji. 

W przypadku wykrycia podczas budowy niezabezpieczonych do właściwej klasy odporności 

ogniowej elementów stalowych konstrukcji stropów, dachów lub ścian powyższe należy 

zabezpieczyć do właściwej klasy odporności ogniowej poprzez malowanie lub systemową 

obudową zgodnie z tabelą PPOŻ znajdującą się w opisie. 

 

Wszystkie ściany (istniejące/projektowane) powinny sięgać na pełną wysokość(do stropu 

właściwego). 

 

16. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.  

Wg projektu budowlanego i ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej.  

  

 

 

 
Opracował: 

wg strony tytułowej projektant specjalność 

architektoniczna 
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CZĘŚĆ D 

TECHNOLOGIA MEDYCZNA 

1.OPIS TECHNOLOGII 

W zakresie przebudowy i remontu istniejącego Oddziału Endokrynologii znajdują się sale chorych, 

pokój zabiegowy, dyżurkę lekarską, dyżurkę pielęgniarską, pokój pielęgniarek, kuchnia oddziałowa, 

brudownik, łazienki i toalety oddziałowe. 

 

  

Wejście do oddziału odbywa się przez komunikację ogólnodostępną klatki schodowe., 2 Realizacja 

przedsięwzięcia podzielona została na remont i przebudowę .  

Przebudowywana sala chorych nr 9 (pomieszczenie nr 2/21) jest dwuosobowa, zaś sala nr 8 

(pomieszczenie nr 2/20) czteroosobowa. W salach zainstalowane będą panele medyczne 

jednostanowiskowe. W obszarze remontu projektuje się wymianę wszystkich paneli medycznych na 

nowe. Sala chorych nr 9 wyposażona jest w bezpośredni dostęp do łazienki. Pacjenci z nowej Sali 

chorych nr 8 korzystać będą z przebudowywanych sanitariatów ogólnodostępnych. Na oddziale 

znajduje się łazienka NPS, w której jest możliwość umieszczenia wózek-wanny. Na oddziale znajduje 

się brudownik wyposażony w macerator i dezynfektafor.  

Nadzór nad pacjentami prowadzą pielęgniarki dzięki wyposażeniu całości oddziału w instalację 

przyzywową oraz systemy wzywania pomocyu w łazienkach. Odbiornik systemu znajduje się w 

dyżurce w obrzasze korytarza.   

Lokalizacja łóżek w obszarze przebudowywanym umożliwia dostęp do łóżek  z 3 stron.  

Gabinet zabiegowy należy wyposażyć dodatkowo w  aneks typu kuchennego ze zlewem oraz 

umywalką wpuszczaną w blat, lodówkę medyczną na leki  ze wskaźnikiem temperatury, jezdną lampę 

zabiegową, fotel  zabiegowy, szafę kartotekową, szafę na leki, jezdny taboret lekarski a także biurko z 

punktem komputerowym z fotelem obrotowym oraz krzesłem konferencyjnym . 

Panele medyczne  w kolorze RAL 9010( biały), dla wszystkich elementów. 

Doprowadzenie oraz rodzaj gazów zgodnie z technologią gazów medycznych, część IS. 

 

2.WYPOSAŻENIE MEDYCZNE WG. CZĘŚCI RYS. PW I OPISOWEJ. 

Projektuje się :panele medyczne, łóżka szpitalne, szafki przyłóżkowe, fotel zabiegowy, wieszaki 

kroplówkowe, lampę diagnostyczno-zabiegową, taboret lekarski  na kółkach, macerator, płuczko-

dezynfekator, lodówkę medyczną. 

 

3.PARAMETRY TECHNICZNE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO 

 
3.1. PANELE MEDYCZNE 
A) JEDNOSTKA ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO –TYP 1 
1 stanowiskwy 
panel jednostanowiskowy, naścienny, poziomy, o dł. 1500mm, o wyposażeniu: 
- punkty poboru gazów medycznych - 1xO2, 1xVAC 
- gniazdo elektryczne 230 V - 5 szt. (2 obwody) 
- gniazdo ekwipotencjalne - 1 szt. 
- złącze podwójne USB -1kpl. 
- oświetlenie miejscowe LED (do wyboru: załączane włącznikiem na panelu lub 
manipulatorem systemu przyzywowego) 
- oświetlenie nocne LED (załączane manipulatorem systemu przyzywowego) 
- otworowanie pod system przyzywowy (cena nie uwzględnia elementów 
systemu przyzywowego - modułu i manipulatora) 
sala: 2/02-3szt., 2/03-3szt., 2/04-3szt., 2/05-3szt., 2/06-3szt., 2/07-3szt., 2/21-2szt., 2/20-2szt., 
B) JEDNOSTKA ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO –TYP 2 
panel jednostanowiskowy, naścienny, poziomy, o dł. 1500mm, o wyposażeniu: 
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- punkty poboru gazów medycznych - 1xO2, 1xVAC 
- gniazdo elektryczne 230 V - 5 szt. (2 obwody) 
- gniazdo ekwipotencjalne - 1 szt. 
- złącze podwójne USB -1kpl. 
- oświetlenie miejscowe LED (do wyboru: załączane włącznikiem na panelu lub 
manipulatorem systemu przyzywowego) 
- oświetlenie nocne LED (załączane manipulatorem systemu przyzywowego) 
- otworowanie pod system przyzywowy (cena nie uwzględnia elementów 
systemu przyzywowego - modułu i manipulatora) 
- półka 300x350mm, na aparaturę medyczną - 1szt. 
- wieszak na kroplówki - 1szt. 
sala: 2/08, 2/20 
 
C) JEDNOSTKA ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO –TYP 3 
panel jednostanowiskowy, naścienny, poziomy, do dł. 1200mm, o 
wyposażeniu: 
- punkty poboru gazów medycznych - 1xO2, 1xVAC 
- gniazdo elektryczne 230 V - 5 szt. (2 obwody) 
- gniazdo ekwipotencjalne - 1 szt. 
- złącze podwójne USB -1kpl. 
- oświetlenie miejscowe LED (do wyboru: załączane włącznikiem na panelu lub 
manipulatorem systemu przyzywowego) 
- oświetlenie nocne LED (załączane manipulatorem systemu przyzywowego) 
- otworowanie pod system przyzywowy (cena nie uwzględnia elementów 
systemu przyzywowego - modułu i manipulatora) 
- półka 300x350mm, na aparaturę medyczną - 1szt. 
- wieszak na kroplówki - 1szt. 
sala: 2/20 
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3.2. ŁOŻKA SZPITALNE ELEKTRYCZNE–kolorystyka obdowy kolor  szary zblizony do RAL 7047 

 

 

 rys. poglądowy. 
 
3.3. SZAFKI PRZYŁÓŻKOWE  
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Kolorystyka frontów, elementów stalowych- biały RAL 9010, kolor blatu- szary RAL 7047 

 
3.4. FOTEL ZABIEGOWY 
Fotel osadzony na gumowych stopkach.  
Wysokość : 49 cm  
Długość: 186 cm 
Szerokość: 66 cm 
Dopuszczalne obciążenie: 180 kg 
Waga: 73 kg 
Regulacja kąta nachylenia podnóżka: 0 ° do 25° 
Regulacją kąta podłokietników (w poziomie): 180° 
Regulacja kąta oparcia: 0 ° do 70° 
Wymiar podłokietników: 40 x 15 cm 
 
Podstawa fotela wykonana ze stali malowanej farbą proszkową w kolorze białym. 
Tapicerka bezszwowa, skóropodobna. 
Oparcie regulowane za pomocą sprężyn gazowych 
Podnóżek regulowany za pomocą sprężyn gazowych  
Regulowane podłokietniki. 
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Wyposażenie opcjonalne: 
• wieszak na podkład w rolce 
Tapicerka zmywalna RAL 7047. 
• stojak kroplówki 
• półka boczna 
 
3.4. WIESZAKI KROPLÓWKOWE 
 
Stojak do kroplówek wyposażony jest w 2 uchwyty na kroplówki oraz 2 haki, doskonale nadaje się 
więc do zawieszenia większej ilości butelek. Stabilny stojak infuzyjny posiada regulację wysokości od 
135 do 215cm. 

Chromowany stojak na kroplówki 

Kolor części plastikowych: :szary 

Średnica rury: 25/18mm  

Długość rury zewnętrznej: 1000mm 

Średnica podstawy: 635mm  

Podwójne rolki 50mm, 2 hamulce, 3 normalne rolki 

Z regulacją wysokości za pomocą śruby 

2 uchwyty na butelki i 2 haki 

Regulacja wysokości 135-215 cm 

Podstawa pięcioramienna 

Z kubkiem na skropliny 
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3.5. LAMPA ZABIEGOWA 
 
DANE TECHNICZNE: 
- typ oświetlenia: LED 
- natężenie światła w odległości 30cm: 50.000 lux 
- temperatura barwowa: 5500 stopni K 
- zasilanie: 230V / 50Hz 
- moc: 17W 
 
PRODUKT POOWINIEN SPEŁNIAĆ NORMY: 
- EN 60.598-1 październik 2004 
- EN 60.598-2-1 styczeń 1989 
- EN 60.598-2-6 styczeń 1997 
- EN 60.598-2-25 grudzień 2004 
 
Lampa Zabiegowa LED jest wyrobem medycznym zgodnie z dyrektywą MDD 93/42/CEE 

 
Kolorystyka -biały RAL 9010. 
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3.6. MACERATOR 

PARAMETRY TECHNICZNE: 

1. Macerator przeznaczony wyłącznie do utylizacji naczyń jednorazowego użytku wykonanych ze specjalnie 

przetworzonej pulpy papierowej – kaczek, basenów itp. 

2. Zasilanie 230V lub 400V 

3. Obudowa: konstrukcja ze stali nierdzewnej z górną pokrywą i przednią obudową wykonaną z wysokiej jakości 

tworzywa 

4. Antybakteryjna powłoka uniemożliwiająca namnażanie się bakterii na pokrywie i przedniej obudowie 

urządzenia 

5. Górna pokrywa jednoczęściowa, bez przewężeń i zagłębień, w których mogłyby się gromadzić nieczystości w 

trakcie użytkowania 

6. Otwieranie i zamykanie pokrywy za pomocą przycisku nożnego, bez użycia czujników podczerwieni 

7. Funkcja „auto-start" – automatyczne uruchamianie urządzenia po zamknięciu pokrywy 

8. Szczelny zatrzask komory 

9. Sterowanie mikroprocesorowe z panelu pokrywy 

10. Wyświetlacz LCD informujący o usterkach i fazie cyklu 

11.  Kolorowa dioda LED informująca o stanie gotowości urządzenia do pracy 

12. Urządzenie przechodzące w stan czuwania (stan uśpienia) 

13. Urządzenie wyposażone w czujniki: 

    - niedrożności odpływu 

    - niskiego poziomu wody 

    - zaistniałych usterek 

    - prędkości wirnika 

14. Dozownik płynu antybakteryjno – dezodoryzującego z możliwością regulacji dozowania płynu z poziomu 

panelu sterowania na pokrywie urządzenia 

15. Komora maceratora wyposażona w niewielkie otwory o średnicy max. 5mm uniemożliwiające przedostanie 

się niepożądanego przedmiotu do rury kanalizacyjnej powodując zapchanie 

16. Komora oraz głowice tnące wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej 

17. Wymiary urządzenia: szer. 411mm x wys. 908mm x gł. 524mm 

18. Wysokość załadunku max. 80 cm 

19. Zbiornik wodny znajdujący się w całości pod obudową ze stali nierdzewnej, odporny na uszkodzenia 

mechaniczne o pojemności max. 12l 

20. Waga urządzenia: bez ładunku i z pustym zbiornikiem wody 59kg 

21. Konfigurowalne zużycie wody (17 l – 23 l) / czas (82-114s) cyklu bezpośrednio w panelu sterowania na górnej 

pokrywie 

22. Wydajność 4 naczyń jednorazowe typu kaczka, basen na 1 cykl 

23. Wszystkie elementy tnące umiejscowione w głównej części komory (bezpośredni dostęp do wszystkich 

elementów tnących po otwarciu pokrywy, brak konieczności demontażu bębna w celu ich sprawdzenia i 

wyczyszczenia) 

24. Maceracja przy użyciu modułów tnąco rozrywających nie wymagających ostrzenia (dożywotnia gwarancja na 

moduły tnąco rozrywające) 

25. Możliwość ustawienia trybu NOCNEGO z ograniczonym poziomem hałasu 

26. Możliwość ustawienia trybu higienicznego – przepłukiwania urządzenia zgodnie z ustawionym 

harmonogramem  w momentach dłuższego przestoju 

27. Możliwość ustawienia przypomnienia o konieczności przeprowadzenia przeglądu wyświetlanego na panelu 

sterowania 

28. Automatyczne zamknięcie pokrywy po 20 sekundach w przypadku braku podjęcia czynności 

29. Moc silnika max. 600W, moc pompy wody max. 200W 

30. Odpływ kanalizacyjny 50mm 

31. Doprowadzenie wody zimnej  ¾" 
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3.7. PŁUCZKO-DEZYNFEKTOR  
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CZĘŚĆ E 

PROJEKT KONSTRUKCYJNY  
1. OBIEKT 

ETAP I : PRZEBUDOWA I REMONT ODDZIAŁU ENDOKRYNOLOGII (II PIĘTRO) 

 

PRZEBUDOWA I REMONT CZĘŚCI BUDYNKU „D”, ODDZIAŁU I PORADNI ENDOKRYNOLOGII, 

DIABETOLOGII I LECZENIA IZOTOPAMI UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO PRZY 

WYB. L. PASTEURA 4 WE WROCŁAWIU WRAZ Z BUDOWĄ WENTYLACJI MECHANICZNEJ I 

KLIMATYZACJI ORAZ PRZEBUDOWĄ INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH, 

WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH I MEDYCZNYCH.   

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- Umowa z Zamawiającym; 

- Udostępniona dokumentacja archiwalna;  

- Udostępniona instrukcja bezpieczeństwa pożarowego; 

- Udostępnione plany ewakuacji personelu i pacjentów z budynków b oraz a; 

- Wizja lokalna; 

- Inwentaryzacja; 

- Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego; 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu 

budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej z dnia 2 grudnia 2015 r.  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, 

- Rozporządzeni Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków Technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. W sprawie szczegółowych wymagań, 

jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność 

leczniczą; 

-Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych,  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. W sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów; 

-Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw 

sanitarnohigienicznych, 

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500; 

 

 

5. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i dostosowanie do obowiązujących przepisów 

istniejących pomieszczeń obecnego Oddziału Endokrynologii (przebudowa + remont), remont części 

pomieszczeń Poradni Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami oraz renowację drzwi 

do sekretariatu i remont pomieszczenia obok sekretariatu.  

Przebudowa w zakresie branży architektoniczno – budowlanej, konstrukcyjnej, technologii medycznej, 

wentylacji mechanicznej z klimatyzacją dla projektowanych pomieszczeń(wraz z lokalizacją urządzeń 

na zewnątrz budynku-na dachu), instalacji wod-kan., instalacji elektrycznych, teletechnicznych, 
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instalacji ogrzewczej, dostosowanie do przepisów PPOŻ. Wszystkie instalacje należy wykonać 

zgodnie z częścią rysunkową i opisami Projektu Budowlanego i Wykonawczego. 

 

Przewiduje się podział zamierzenia budowlanego oraz dokumentacji na 3 etapy:  

I ETAP: Przebudowa i remont Oddziału  Endokrynologii (II piętro) 

II ETAP: Remont części Poradni Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami (parter) 

III ETAP: Renowacja drzwi do sekretariatu, remont pokoju biurowego obok sekretariatu(wysoko 

parter) 

 

Niniejsze opracowanie obejmuje I ETAP zamierzenia budowlanego-przebudowę oraz remont 

Oddziały Endokrynologii (2 piętro).  

 

6. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH  

Konstrukcja – Endokrynologia 

W zakresie opracowania jest przebudowa części budynku „D” oddziału i poradni endokrynologii, 

diabetologii i leczenia izotopami Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ulicy 

Wybrzeże Ludwika Pasteura nr 4 przewidziano następujące rozwiązania techniczne. 

- dla przebudowywanych otworów w ściankach działowych przewidzino wykonanie nowych nadproży 

otworowych w postaci belek stalowych 2C-65, 80. 

Omawiane nowe nadproża otworowe osadzić dla grubości ścianki murowanej ~12cm. 

- dla przebudowywanych otworów i wyburzeń w ścianach konstrukcyjnych wykonanie nowych 

nadproży, belek wzmacniajacych i usztywniających, 

Jako belki przyjeto belki dwuteowe i ceowe skręcane między sobą śrubami M16. 

Belki w układzie podwójnym , potrójnym , poczwórnym.     

Belki osadzić w wykutych bruzdach do uprzednim sprawdzeniu i stosownym podparciu stropu. 

Po osadzeniu belki obłożyć siatka Rabitza i wyszpałdować wyprawą cementową. 

Należy wykonać szczelne podbicie wolnych przestrzeni po osadzeniu. 

Oparcie obustronne na poduszkach betonowych gr. 10cm, na głębokości ~15 cm. 

Poduszki wykonać z betonu B-15 ( C 12/15 ). 

Zaleca się aby belki stalowe skręcić między soba śrubami M 16 w rozstawie co 40 cm. 

Po osadzeniu belki obudować konstrukcją lekką g-k, lub otynkować. 

Uwaga: 

W okolicy narożnika budynku ( klatka schodowa/ częścć socjalna ) wyburzeniu ulegają fragmenty 

ścian nośnego układu konstrukcyjnego. 

Lokalizacja belek pod istniejącym stropem. 

Należy zwrócić uwagę że część belek będzie stanowić oparcie dla kominów wentylacyjnych wyższych 

kondygnacji i fragmentów ścian nośnych. 

Przy wyburzaniu ścian i ścianek działowych sprawdzić rzeczywiste oparcia i lokalizację istniejących 

belek. W przypadku stwierdzonych kolizji z układem projektowanym należy bezwzględnie powiadomić 

projektanta. 

W trakcie prowadzonych robót budowlanych należy zwrócić uwagę na istniejące sklepienia ceglane z 

użebrowaniami oparte na słupach. 

Nie wolno naruszyć istniejącego układu nośnego sklepień.        

Przed wykonaniem opisanych robót sprawdzić stan stropu. 

Elementy usztywniające osadzone w ścianach zewnętrznych oprzeć w gniazdach na poduszkach 

betonowych. Ze względów konserwatorskich nie przewiduje się kotwienia w licu ściany zewnętrznej. 
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Przed osadzeniem wszystkie elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez 

malowanie podwójnie minią tlenkową. 

Elementy stalowe wykonać ze stali St3S, śruby klasy 5.8. 

 

 

Opracował: 

wg strony tytułowej projektant specjalność 

konstrukcyjna  

 



     

 

_________________________________________________________________________________________ 

74 | S t r o n a  

 

CZĘŚĆ F 

 

ZAŁĄCZNIKI WYKOŃCZEŃ 



     

 

_________________________________________________________________________________________ 

75 | S t r o n a  

 

CZĘŚĆ G 

 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA DOKUMENTACJI 
 

 

 


