
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY I
ROZMIESZCZENIA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH W BUDYNKU „L” W

DOSTOSOWANIU DO REALIZOWANEJ INWESTYCJI PN.: „UTWORZENIE
CENTRUM ZDROWIA MATKI I DZIECKA W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM.

KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE SP. Z O.O.”

1



I. STRONA TYTUŁOWA

Nazwa zamówienia: WYKONANIE  DOKUMENTACJI  PROJEKTOWEJ
PRZEBUDOWY  I  ROZMIESZCZENIA  ODDZIAŁÓW
SZPITALNYCH  W  BUDYNKU  „L”  W  DOSTOSOWANIU  DO
REALIZOWANEJ  INWESTYCJI  PN.:  „UTWORZENIE
CENTRUM  ZDROWIA  MATKI  I  DZIECKA  W  SZPITALU
UNIWERSYTECKIM  IM.  KAROLA  MARCINKOWSKIEGO  W
ZIELONEJ GÓRZE SP. Z O.O.”

Adres obiektu: ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra,

Działka nr ew. 61/9, obręb geodezyjny 17

Nazwy i kody CPV: 71000000-8. Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i 
kontrolne

71220000-6. Usługi projektowania architektonicznego
71221000-3. Usługi  architektoniczne  w  zakresie  obiektów

budowlanych.
71240000-2. Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
71250000-5. Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
71320000-7. Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71242000-6 Przygotowanie  przedsięwzięcia  i  projektu,

oszacowanie kosztów.
71500000-3. Usługi związane z budownictwem

Zamawiający: Szpital  Uniwersytecki  im.  Karola  Marcinkowskiego  w  Zielonej
Górze sp. z o.o., 
ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra

Autor opracowania: Iwona Zareda
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II. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

1.1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie  dokumentacji  projektowej  przebudowy
i  rozmieszczenia  oddziałów  szpitalnych  w  budynku  „L”  w  dostosowaniu  do  realizowanej
inwestycji  pn.:  „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i  Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im.
Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na
etapie realizacji projektu.

1.2. Forma opracowania dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa będzie zawierać następujące elementy:

a) Koncepcja architektoniczno – budowlana uzgodniona z Inwestorem

wymagana ilość egzemplarzy – 3 + wersja elektroniczna 1 w formacie PDF. i DWG

b) Projekt budowlany 

Zawierający  wszystkie  wymagane  aktualnie  obowiązującymi  przepisami  uzgodnienia
niezbędne  do  uzyskania  decyzji  pozwolenia  na  budowę  zgodnie  z  Rozporządzeniem
Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25  kwietnia  2012  r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462),
wraz z późniejszymi zmianami.

wymagana ilość egzemplarzy – 5 + wersja elektroniczna – 1 w formacie PDF. i DWG

c) Projekt wykonawczy 

Zawierający  wszystkie  szczegółowe  obliczenia,  zakresy  prac  oraz  rozwiązania
konstrukcyjne,  technologiczne  i  materiałowe  niezbędne  do  realizacji  projektowego
zamierzenia  budowlanego  zgodnie  z  normami  i  aktualnie  obowiązującymi  przepisami
techniczno  –  budowlanymi  w  tym  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury
z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji
projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072).

wymagana ilość egzemplarzy – 5 + wersja elektroniczna – 1 w formacie PDF. i DWG

d) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

zawierająca  zbiory  wymagań  w  zakresie  sposobu  wykonania  robót  budowlanych
obejmujące  w  szczególności  wymagania  właściwości  materiałów,  wymagania  dotyczące
sposobu wykonania i oceny wykonanych robót, określenia prac, które powinny być ujęte w
cenach poszczególnych pozycji  przedmiaru robót.  Specyfikacja Techniczna Wykonania  i
Odbioru  Robót  Budowlanych  będzie  wykonana  zgodnie  z  normami  i  aktualnie
obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi w tym zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072).

wymagana ilość egzemplarzy – 5 + wersja elektroniczna - 1 w formacie PDF. i DWG

e) Przedmiar robót 

Wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami – Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowych  kosztów  prac  projektowych  oraz  planowych  kosztów  robót  budowlanych
określonych w programie funkcjonalno – użytkowym z dnia 18 maja 2004 r. , (Dz.U.2004 nr
130, poz. 1389 z późniejszymi zmianami)

wymagana ilość egzemplarzy – 3 + wersja elektroniczna – 1 w formacie PDF. i ATH
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f) Kosztorys inwestorski 

Wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami – Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowych  kosztów  prac  projektowych  oraz  planowych  kosztów  robót  budowlanych
określonych w programie funkcjonalno – użytkowym z dnia 18 maja 2004 r., (Dz. U.2004 nr
130, poz. 1389 z późniejszymi zmianami)

wymagana ilość egzemplarzy – 3 + wersja elektroniczna – 1 w formacie PDF. i ATH

Na  etapie  realizacji  projektu  przedmiot  zamówienia  przewiduje  ponadto  pełnienie  nadzoru
autorskiego przez projektanta budynku – polegającego na stwierdzaniu w toku wykonywania
robót  budowlanych  zgodności  realizacji  z projektem,  a także  na uzgadnianiu  możliwości
wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych
przez  kierownika  budowy  lub  inspektora  nadzoru  autorskiego.  Wykonanego  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr
89 poz. 414 z późn. zmianami).

Wszystkie koszty związane z uzgodnieniami dokumentacji projektowej, uzyskaniem aktualnych
podkładów sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych, wypisów z ewidencji gruntów,
kopii map ewidencyjnych, uzgodnień ZUDP – ponosi Wykonawca.

Wszystkie  założenia  oraz  rozwiązania  projektowe  muszą  być  uzgodnione  z  Zamawiającym
przed przystąpieniem do końcowej fazy prac projektowych.

Projekty powinny  być zaopiniowane zgodnie obowiązującymi przepisami.

Wymagany okres gwarancji na dokumentację projektową obejmuje czas realizacji projektu wraz
z wykonaniem robót budowlanych oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Zamawiający
nie  przewiduje zamówień  uzupełniających  w rozumieniu  art.  67  ust  1  pkt.  6  ustawy Prawo
Zamówień  Publicznych.  Nie  dopuszcza  się  składania  ofert  częściowych  oraz  wariantowych.
Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom.
Opracowania projektowe powinny obejmować następujące branże:

a) Budowlaną

 Architektura
 Technologia medyczna
 Konstrukcja

b) Sanitarną

 Instalacja wodociągowa
 Instalacje kanalizacji
 Instalacja centralnego ogrzewania
 Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
 Instalacja ciepła technologicznego
 Technologia węzła cieplnego (niskie parametry)
 Technologia przebudowy instalacji solarnej
 Instalacja chłodnicza
 Instalacja gazów medycznych

c) Instalacje elektryczne

d) Instalacje teletechniczne

 Sieć telefoniczna i komputerowa
 Instalacja TV 
 Instalacja systemu monitoringu bezpieczeństwa
 Instalacja interkomowa
 Instalacja KD
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 System kolejkowy
 Instalacja systemu przyzywowego
 Instalacja systemu sygnalizacji pożaru (SSP)
 Instalacja oddymiania
 Instalacja systemu monitoringu

1.3. Charakterystyczne  parametry  określające  wielkość  obiektu  podlegającego
projektowi przebudowy.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku „L”
w dostosowaniu do realizowanej inwestycji pn.: „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w
Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.”

Plan sytuacyjny (budynek L oznaczony kolorem czerwonym)

Jest  to  budynek  pięcio-kondygnacyjny  z  dodatkową  kondygnacją  podziemną.  Jego
powierzchnia użytkowa wynosi około 7.095 m². Ściany wewnętrzne i zewnętrzne murowane z
cegły  kratówki,  w  dobrym  stanie  technicznym.  Ścianki  działowe  murowane  tradycyjnie.
Stropodach płaski – wentylowany, dwudzielny na konstrukcji stropowej z płyt kanałowych, kryty
papą asfaltową na lepiku.

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku odbywa się poprzez trzy windy i klatkę schodową w
holu  centralnie  łączącym  wszystkie  trzy  skrzydła.  Dodatkowo,  do  dyspozycji  personelu  i
odwiedzających pozostają schody znajdujące się w każdym ze skrzydeł A, B i C. 

Przed  przystąpieniem  do  prac  projektowych,  Wykonawca  zobowiązany  będzie  do
wykonania szczegółowej inwentaryzacji budynku.

Budynek L został podzielony na strefy oznaczone literami od A do C według schematu:
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Projekt przebudowy obejmować będzie:

- piwnica
- parter skrzydła C i część komunikacji ogólnej skrzydła A
- 1, 2 i 3 piętro skrzydeł A, B i C
- 4 piętro skrzydeł A i B.

Projekt  przebudowy  nie  będzie  obejmował  poziomu  parteru  skrzydeł  A  (poza  częścią
komunikacki ogólnej) i B, które zostaną opracowane według odrębnego projektu.

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Projekt przebudowy należy wykonać przy uwzględnieniu  Programu Funkcjonalno-Użytkowego
dla zadania „Termomodernizacja obiektów i sieci Szpitala”

Przy pracach projektowych należy także wziąć pod uwagę istniejącą lokalizację pomieszczeń
technicznych w piwnicy, które wymagać mogą rozbudowy lub przeniesienia. 

Przy projektowaniu przebudowy dźwigów windowych należy uwzględnić pozostawienie jednej z
wind łóżkowych w holu w skrzydle A, która w niedawnym czasie uległa wymianie. Nie zakłada
się powiększenia istniejących szachtów windowych.

Konieczne jest sporządzenie ekspertyz: technicznej stanu konstrukcji budynku oraz dotyczącej
warunków bezpieczeństwa pożarowego budynku.

Obiekt objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Aktualną strukturę i wykorzystanie pomieszczeń przedstawia Załącznik nr 2. Inwentaryzacja 
budowlana - budynek „L”; autor: Jerzy Fałat; październik 1994 r.

1.5. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

1.5.1.Komunikacja ogólna

Główne wejście do budynku pozostanie na parterze w rejonie holu windowego w skrzydle A.
Ponadto, wraz z projektowaną funkcją Izby Przyjęć, zakłada się lokalizację dodatkowych wejść
w skrzydle C.

Na etapie budowy Centrum Zdrowia Matki i Dziecka przewiduje się dodatkowy dźwig windowy
zapewniający transport chorych w skrzydle C. Planuje się powiązanie istniejącego budynku L z
sąsiadującymi obiektami przy pomocy łączników – z realizowanym budynkiem Centrum Matki i
Dziecka na poziomie I pietra oraz z istniejącym budynkiem U na poziomie parteru.

1.5.2.Przewidywane rozmieszczenie funkcji na kondygnacjach budynku L

Planowana struktura pomieszczeń w budynku L:
- Chemioterapia Dzienna – parter skrzydło A – według odrębnego opracowania
- Poradnia Onkologiczna Ogólna – parter skrzydło B – według odrębnego opracowania
- Izba Przyjęć – parter skrzydło C
- Kliniczny O.Położniczo-Ginekologiczny wraz z Patologią Ciąży – I piętro
- Kliniczny O.Urologii – II piętro skrzydła A i B
- Sale zabiegowo-operacyjne O.Urologii i O.Położniczo-Ginekologicznego – II piętro skrzydło C
- Kliniczny O.Onkologii – III piętro
- Kliniczny Pododdział Chemioterapii dziennej - IV piętro skrzydło A
- Poradnie Onkologiczne – IV piętro skrzydło B
- Bar i „sklep dla Amazonek” - IV piętro hol

1.5.2.1. Piwnica

Na kondygnacji piwnic przewiduje się:

- Szatnie personelu
- Pomieszczenia  techniczne  (wentylatornie,  elektryczne,  wod-kan,  C.O.  i  gazów

medycznych, węzeł c.o.)
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- Magazyny

Przedstawiony  program  funkcjonalny  jest  orientacyjny  i  konieczny  do  uzgodnienia
z Zamawiającym na etapie prac projektowych.

1.5.2.2. Parter

Na kondygnacji parteru, w skrzydle C, przewiduje się:

- Poczekalnię Izby Przyjęć z rejestracją
- 4 gabinety konsultacyjne z łazienkami
- Gabinet zabiegowy
- Pokój lekarza dyżurnego z łazienką
- Pokój socjalny
- Magazyn czysty
- Brudownik
- Łazienkę pacjenta niepełnosprawnego
- Toalety dla pacjentów i personelu

Parter jest kondygnacją, na której znajdują się wszystkie wejścia do budynku, a co za tym idzie
wszystkie funkcje szpitalne, które powinny mieć zapewniony bezpośredni dostęp dla pacjentów,
przychodzących  z zewnątrz.  Obecnie  na  parterze  znajduje  się  hol  wejściowy,  Oddział
Położniczo-Ginekologiczny (skrzydło C), Onkologia i Chemioterapia w skrzydle A i B. Skrzydło
A i B zachowają istniejące funkcje, ale zostaną przebudowane według odrębnego opracowania
zakładającego całkowitą przebudowę wewnętrznego układu pomieszczeń.

W  skrzydle  C  przewiduje  się  lokalizację  Izby  Przyjęć,  a  wraz  z nową  funkcją,  budowę
dodatkowych wejść do budynku. Zwraca sie uwagę na konieczność przebudowy pomieszczenia
węzła cieplnego w zakresie budowlanym, elektrycznym i sanitarnym zgodnie z warunkami EC
Zielona Góra.

Przedstawiony  program  funkcjonalny  jest  orientacyjny  i  konieczny  do  uzgodnienia
z Zamawiającym na etapie prac projektowych.

1.5.2.3. Piętro 1

Na  kondygnacji  1  piętra,  w  ramach  Klinicznego  O.Ginekologiczno-Położniczego  wraz  z
Patologią Ciąży (28 + 17 łóżek), przewiduje się:

- 13 pokoi 3-łóżkowych z łazienkami (w tym 5 dla Patologii Ciąży)
- 4 pokoje 1-łóżkowych z łazienkami (w tym 2 dla Patologii Ciąży)
- 2 izolatki z łazienkami i śluzami
- Punkt pielęgniarski ginekologiczno-położniczy z zapleczem/dyżurką pielęgniarską
- Punkt pielęgniarski patologii ciąży z zapleczem/dyżurką pielęgniarską
- Pokój przyjęć z WC
- 2 dyżurki lekarskie (w tym 1 dla Patologii Ciąży)
- 2 gabinety diagnostyczno-zabiegowe w tym 1 z USG
- Salę do zabiegów ginekologicznych nie wymagających warunków dla sali operacyjnej
- Sala pooperacyjna
- Sekretariat
- Pokój ordynatora
- Pokój oddziałowej
- 2 pokoje lekarskie badań (w tym 1 dla Patologii Ciąży)
- Pokój lekarza dyżurnego z łazienką
- Pokój socjalny
- Kuchnię czystą
- Kuchnię brudną
- Łazienkę (z wózkiem) dla pacjenta niepełnosprawnego
- WC dla personelu
- Łazienka dla personelu
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- Brudownik
- Magazyn czysty
- Magazyn brudny
- Magazyn sprzętu
- Pomieszczenie porządkowe

1.5.2.4. Piętro 2

Na kondygnacji  2  piętra  w skrzydłach  A  i  B,  w  ramach  Klinicznego O.Urologii  (22  łóżka),
przewiduje się:

- 6 pokoi 3-łóżkowych z łazienkami
- 3 pokje 1-łóżkowych z łazienkami
- 1 izolatka z łazienką i śluzą
- Pokój przyjęć z WC
- Punkt pielęgniarski z zapleczem/dyżurką pielęgniarską
- Dyżurka lekarska
- Pokój lekarski badań
- 2 gabinety diagnostyczno-zabiegowe w tym 1 z USG
- Sekretariat
- Pokój ordynatora
- Pokój oddziałowej
- Pokój lekarza dyżurnego z łazienką
- Pokój socjalny
- Kuchnię czystą
- Kuchnię brudną
- Łazienkę (z wózkiem) dla pacjenta niepełnosprawnego
- Łazienka dla personelu
- WC dla personelu
- Brudownik
- Magazyn czysty
- Magazyn brudny
- Magazyn sprzętu
- Pomieszczenie porządkowe

Na kondygnacji  2  piętra  w  skrzydle  C,  w  ramach  sal  zabiegowo-operacyjnych  Klinicznego
O.Urologii i Klinicznego O.Położniczo-Ginekologicznego, przewiduje się:

- Poczekalnia pacjentów
- 3 gabinety Poradni Urologicznej
- Sala przygotowania pacjenta
- WC pacjenta
- Pomieszczenie przygotowania lekarzy
- Sala endoskopowa Urologii z panelem anestezjologicznym i ramieniem C do zabiegów w

znieczuleniu ogólnym
- Sala pooperacyjna 1 stanowiskowa
- Łazienka pacjenta
- Mycie dezynfekcja endoskopów
- Pokój opisu
- Magazyn podręczny
- Poczekalnia pacjentów
- Sala przygotowania pacjenta
- WC pacjenta
- Pomieszczenie przygotowania lekarzy
- Sala zabiegowa Ginekologii dla zabiegów nieoperacyjnych w znieczuleniu ogólnym
- Sala pooperacyjna 1 stanowiskowa
- Łazienka pacjenta
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- Pokój opisu
- Magazyn podręczny
- Pokój socjalny personelu (wspólny)
- WC personelu (wspólny)
- 2 sale narad 20-osobowe (wspólne dla wszystkich oddziałów bud. L)
- Magazyn czystej bielizny (wspólny)
- Brudownik (wspólny)
- Pomieszczenie porządkowe (wspólne)

1.5.2.5. Piętro 3

Na kondygnacji 3 piętra, w ramach Klinicznego O.Onkologii (49 łóżek), przewiduje się:

- 13 pokoi 3-łóżkowych z łazienkami
- 6 pokoi 1-łóżkowych z łazienkami
- 4 izolatki z łazienkami i śluzami
- Pokój przyjęć z WC
- Punkt pielęgniarski z zapleczem/dyżurką pielęgniarską
- Dyżurka lekarska
- Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
- Pomieszczenie dla obsługi badań klinicznych
- Sekretariat
- Pokój ordynatora
- Pokój oddziałowej
- 3 pokoje lekarskie badań
- Pokój lekarza dyżurnego z łazienką
- Pokój socjalny
- Kuchnię czystą
- Kuchnię brudną
- Łazienkę (z wózkiem) dla pacjenta niepełnosprawnego
- Łazienka dla personelu
- WC dla personelu
- Brudownik
- Magazyn czysty
- Magazyn brudny
- Magazyn sprzętu
- Pomieszczenie porządkowe

1.5.2.6. 4 piętro

Na  kondygnacji  4  piętra  w  skrzydle  A,  w  ramach  Klinicznego  Pododdziału  Chemioterapii
Dziennej (16 stanowisk), przewiduje się:

- Sala chorych (sala podań) 16 stanowisk
- WC pacjentów
- Poczekalnia/pokój socjalny pacjentów
- WC odwiedzających
- WC personelu
- Gabinet badań i zabiegów
- Punkt pielęgniarski z zapleczem/dyżurką pielęgniarską
- Magazyn sprzętu
- Magazyn brudnej bielizny
- Pomieszczenie porządkowe

Oraz  w skrzydle A w centralnej strefie budynku (hol przylegający do skrzydła B):

- „Sklep dla Amazonek”
- Bar – punkt konsumpcyjny
- Zaplecze punktu konsumpcyjnego
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Na  kondygnacji  4  piętra  w  skrzydle  B,  w  ramach  Klinicznego  Pododdziału  Chemioterapii,
przewiduje się:

- Poczekalnia pacjentów
- WC pacjentów męskie i damskie
- WC pacjentów dla osób niepełnosprawnych
- WC personelu męskie i damskie
- 10 gabinetów konsultacyjnych
- Sekretariat
- Pokój ordynatora
- Pokój oddziałowej
- pokój konsyliów
- Pokój socjalny personelu
- Magazyn czysty
- Magazyn brudny
- Magazyn sprzętu
- Pomieszczenie porządkowe

Przedstawiony  program  funkcjonalny  jest  orientacyjny  i  konieczny  do  uzgodnienia
z Zamawiającym na etapie prac projektowych.

1.6. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe

1.6.1.Wskaźniki powierzchniowo – kubaturowe w zakresie opracowania

- Powierzchnia zabudowy................................................................................1.386,00 m2

- Powierzchnia całkowita..................................................................................7.643,00 m2

W tym:
- Skrzydło A ............................................................................2.692,00 m2

- Skrzydło B ............................................................................2.423,00 m2

- Skrzydło C ............................................................................2.528,00 m2

- Powierzchnia użytkowa .................................................................................6.284,85 m2

W tym:
- Piwnica ................................................................................1.160,13 m2

- Parter ......................................................................................352,38 m2

- I piętro ..................................................................................1.379,47 m2

- II piętro .................................................................................1.269,86 m2

- III piętro ................................................................................1.272,20 m2

- IV piętro ..................................................................................850,81 m2

- Kubatura .....................................................................................................24.375,34 m3

W tym:
- Część podziemna ................................................................3.770,80 m3

- Część nadziemna ..............................................................20.604,54 m3

1.6.2.Określenie  wielkości  możliwych  przekroczeń  lub  pomniejszenia  przyjętych
parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników.

Przyjęte  przez niniejszy Opis Przedmiotu  Zamówienia  powierzchnie  określają optymalne ich
wartości. Uwarunkowania płynące z konieczności dostosowań projektu do stanu istniejącego,
mogą wpłynąć na konieczność zmiany tych wartości.

Przyjmujemy, że wielkości  możliwych przekroczeń  lub pomniejszenia  przyjętych parametrów
powierzchni  i  kubatur  nie  powinna  przekroczyć  5%  podanych  powyżej  wartości,  zarówno
jednostkowych jak i całościowych.

1.7. Ramowy harmonogram przygotowania i realizacji inwestycji
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Punktem  wyjściowym  do  poniższego  harmonogramu  jest  ogłoszenie  przetargu  na  prace
projektowe.

- Wybór najlepszej oferty i podpisanie umowy na prace projektowe
– 2 tygodnie

- Wykonanie i uzgodnienie koncepcji wielobranżowej, uzgodnionej z Inwestorem
– 4 tygodnie

- Wykonanie Projektu Budowlanego do wniosku na Pozwolenia na Budowę
– 14 tygodni

- Wykonanie Projektu Wykonawczego z Kosztorysem Inwestorskim, Przedmiarami Robót
i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót
– 14 tygodni

- Przygotowanie formalne dokumentacji przetargowej na prace budowlane, na podstawie
Projektu Wykonawczego
– 4 tygodnie

- Wybór najlepszej oferty i podpisanie umowy na prace budowlane
– 6 tygodni

- Nadzór autorski na etapie realizacji inwestycji
– 104 tygodnie

 Razem: 148 tygodni
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III. OPIS  WYMAGAŃ  ZAMAWIAJĄCEGO  W  STOSUNKU  DO  PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA

Opracowanie  ma  uwzględniać  wszystkie  wymagania  z  Programu Funkcjonalno-Użytkowego
na „Termomodernizację obiektów i sieci Szpitala”, natomiast kosztorysy mają być sporządzone
w taki sposób, aby wydzielić osobno koszty związane z termomodernizacją obiektu.

1. Branże budowlane

1.1. Architektura

1.1.1. Wyburzenia

W związku  z  przebudową  Budynku  L,  projekt  powinien  przewidzieć  wyburzenie  wszystkich
przegród  wewnętrznych  oraz  elementów  wykończeniowych  i  instalacyjnych  pozostawiając
jedynie konstrukcję nośną.

1.1.2. Elewacje

Elewacje  budynku mają być zgodne z założeniami  Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla
zadania „Termomodernizacja obiektów i sieci Szpitala” 

1.1.3. Klatki schodowe.

Istniejące klatki schodowe nie spełniają warunków ochrony przeciwpożarowej dla obiektów tego
typu.  Na  etapie  koncepcji  i  projektu  budowlanego  konieczne  będzie,  w  zależności  od
wytycznych  ekspertyzy  pożarowej,  bądź  zrealizowanie  projektu  ich  przebudowy,  bądź
uzyskanie  odpowiednich  odstępstw  Wojewódzkiej  Straży  Pożarnej,  pozwalających  na
zachowanie ich dzisiejszego kształtu.

W zależności od wytycznych ekspertyzy pożarowej konieczne będzie uzyskanie odpowiednich
odstępstw Wojewódzkiej Straży Pożarnej także dla pozostałych części obiektu.

1.1.4. Poszycie dachu.

Wykonawca  obejmie  w  ramach  prac  projektowych,  zmianę  warstw  wykończeniowych
istniejącego  dachu,  uwzględniając  istniejący  Program  Funkcjonalno-Użytkowy  dla  zadania
„Termomodernizacja obiektów i sieci Szpitala”

1.1.5. Ścianki działowe.

Zaleca  się  projektowanie  większości  ścianek  działowych,  z  dwuwarstwowych  płyt  gipsowo-
kartonowych  montowanych  obustronnie  na  metalowej  konstrukcji,  wypełnionych  wełną
mineralną ze względów wymagań akustycznych. Pozwala to na poprowadzenie okablowania i
przewodów instalacyjnych wewnątrz ścian.

W  zależności  od  przeznaczenia  pomieszczeń  oraz  warunków  ochrony  przeciwpożarowej
budynku ścianki należy przewidzieć z płyt gipsowo-kartonowych zwykłych, wodoodpornych lub
ognioodpornych.

Dopuszcza się projektowanie ścianek wykonanych z cegły pełnej lub dziurawki np. w miejscach,
w których konieczne jest montowanie do ścian urządzeń sanitarnych lub innych.

1.1.6. Dźwigi

Wymiana  dźwigów  wymagać  będzie  znalezienia  odpowiedniego  systemu  i  miejsca  na
mechanizmy napędowe wind.

Dźwig łóżkowy, elektromechaniczny.

- Liczba  dojść  i  przystanków – 6
- Kabina przystosowana do przewozu łóżka
- Min. wymiary  kabiny – 1400 x 2400
- Wymiar szybu – istniejący
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- Min. wysokość  kabiny  - 2030 mm 
- Min. udźwig nominalny - 2000 kg /26 osób
- Drzwi  szybowe  automatyczne   teleskopowe
- Minimalna  prędkość - 1,60 m/s

Dźwig osobowy, elektromechaniczny z maszynownią górną.

- Liczba  dojść  i  przystanków – 6
- Kabina przystosowana do przewozu osób niepełnosprawnych
- Min. wymiary  kabiny – 1400 x 1800
- Wymiar szybu – istniejący
- Min. wysokość  kabiny  - 2030 mm
- Min. udźwig nominalny - 1000 kg / 12 osób
- Drzwi szybowe automatyczne teleskopowe

1.2. Konstrukcja

- Przebicia i zamurowania  w istniejących stropach konieczne do wykonania nowych instalacji.

- Szczegółowego projektu konstrukcji  nośnej  może wymagać przebudowa istniejących klatek
schodowych, jeśli będzie taka konieczność wynikała z wyników ekspertyzy PPOŻ.

- Projekt konstrukcji będzie również obejmowałwszelkiego rodzaju wzmocnienia stropów i ścian
istniejacych w miejscach montażu ciężkich elementów aparatury medycznej i urządzeń branż
technicznych.

1.3. Wykończenia

1.3.1.Stropy i sufity podwieszone.

- Ze względu na uzyskanie jak największego komfortu pacjentów i  pracowników szpitala w
większosci  pomieszczeń  wymaga  się  wykończenie  stropów  podwieszonych  płytami
dźwiękochłonnymi  –  akustycznymi,  wykonanymi  z  prasowanej  wełny  kamiennej,
demontowalny i odporny na wilgoć oraz pleśnie i grzyby.

- Ze  względów  estetycznych,  część  sufitów  powieszonych  należy  zaprojektować  z  płyt
gipsowo-kartonowych.  Wszystkie  pomieszczenia  sanitarne  wykończone  będą  sufitem
jednolitym bezspoinowym wykonanym z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych.

- Stropy nie zakryte sufitem podwieszonym i  sufity podwieszone z gips-kartonu malowane
akrylową farbą higieniczną na tynku.

1.3.2. Posadzki.

Wymagane są następujące typy wykończenia posadzek, w zależności od pomieszczenia:

- Naturalna wykładzina linoleum ze względu na swoją wysoką odporność jak i na charakter
grzybobójczy  i  bakteriobójczy  oraz  ekologiczny,  proponowana  jest  do  pomieszczeń  i
komunikacji suchych i nieposiadających specyficznych wymogów technicznych.

- Wykładzina PVC antypoślizgowa do pomieszczeń wilgotnych, magazynów i brudowników.

- W pomieszczeniach tego wymagających – wykładzina PCV zmywalna, antyelektrostatyczna,
prądoprzewodząca

- Epoksydowa żywica impregnująca w szybach windowych i pomieszczeniach technicznych.

1.3.3. Wykończenie ścian.

Wymagane są następujące typy wykończenia ścian w zależności od pomieszczenia:

- Akrylowa farba higieniczna na tynku akrylowym w większości pomieszczeń „suchych”, które
nie  posiadają  specyficznych  wymogów  technicznych.  Jedynie  w  komunikacjach,  gdzie
będzie  występować  do  wysokości  1,1  m,  okładzina  z  płyt  akrylowo-winylowych,  farba
akrylowa higieniczna na powierzchni od tej wysokości pod sufit podwieszony.
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- Wykładzina PVC do pomieszczeń wilgotnych. W pomieszczeniach, w których przewiduje się
umywalki, zlewozmywaki, kuchenki, itp. należy przewidzieć fartuch z wykładziny PVC.

- Wykończenie ścian w korytarzach ogólnodostępnych z płyt akrylowo-winylowych o grubości
2mm od cokołu do wysokości 110cm.

1.3.4. Drzwi.

Przewiduje  się  drzwi  pełne,  drewniane  lub  aluminiowe,  lakierowane,  niektóre  częściowo
oszklone.  W większości  pomieszczeń oraz w komunikacjach proponuje  się  szklenie  szkłem
matowym Na granicach stref pożarowych wymagane będą drzwi o odpowiednich, zgodnych z
późniejszymi wytycznymi rzeczoznawcy, parametrach przeciwpożarowych.

1.4. Zagospodarowania terenu

Projekt  Zagospodarowania  Terenu  będzie  obejmował  prace  wynikajace  z  rozwiązań
przestrenno-funkcjonalnych i technicznych projektu branży architektury przebudowy budynku L,
takich jak niezbędne podejścia i podjazdy do wejść, zapewnienie dróg pożarowych dla budynku,
zagospodarowania zieleni wokół budynku. 

Ponadto należy wykonać ekspertyzę ornitologiczna oraz uzyskać decyzję na likwidację gniazd
ptaków.

2. Branże elektryczne i teletechniczne

Uwagi Ogólne do dokumentacji projektowej branży elektrycznej:

- Przed  przystąpieniem  do  projektowania  projektant  ma  wykonać  wizję  lokalną  i
inwentaryzację  stanu  istniejącego  w  celu  ustalenia  zakresu  niezbędnych  robót  we
wskazanym obszarze oraz w celu uzgodnienia tras kablowych i rozwiązań projektowych.

- Projekty  branżowe  winny  być  skoordynowne,  opracowane  na  podstawie  technologii,
wytycznych inwestora oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami z szczególnym
uwzględnieniem przepisów i norm dotyczących szpitali.

- Opracowanie  dokumentacji  projektowej  obejmuje  uzyskanie  wszystkich  niezbędnych
uzgodnień do uzyskania decyzji pozwoleniu na budowę.

2.1. Instalacje elektryczne

2.1.1. Rozdzielnica główna RG dla całego budynku

Należy zaprojektować nową rozdzielnicę główną RG budynku, uwzględniając w jej wyposażeniu
dwa główne wyłączniki prądu, osobny dla części rezerwowanej oraz dla części podstawowej
(nierezerwowanej),  ochronniki  przepięciowe,  dwa  cyfrowe  analizatory  parametrów zasilania,
osobny dla części rezerwowanej oraz dla części nierezerwowanej z oprogramowaniem.

2.1.2. Bateria Centralna oświetlenia awaryjnego budynku.

Należy zaprojektować nową baterię centralną wraz z zasilaczem oraz systemem automatyki dla
potrzeb  oświetlenia  awaryjnego  całego  budynku.  Należy  zaprojektować nowe  zasilanie  na
odcinku rozdzielnia główna budynku, a nową baterią centralną.

Należy  doprowadzić  instalacje  oświetlenia  awaryjnego  do  wszystkich  oddziałów,  ciągów
komunikacyjnych, klatek schodowych i tam gdzie jest to wymagane obowiązującymi przepisami.

2.1.3. Rozdzielnice

Należy zaprojektować nowe rozdzielnice.

- Na  każdej  kondygnacji  należy  przewidzieć  pomieszczenia  techniczne  pod  potrzeby
rozdzielnic i zasilaczy awaryjnych UPS.
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- Do każdej  rozdzielnicy  należy  doprowadzić  dwie  niezależne  wewnętrzne  linie  zasilające
(podstawowa, rezerwowana) na odcinku od nowoprojektowanej rozdzielni głównej budynku
do nowo projektowanych rozdzielni elektrycznych.

- Rozdzielnice należy wyposażyć w wyłączniki pożarowe (ppoż.) rozmieszczone z podziałem
na strefy pożarowe zgodnie z obowiązującymi przepisami ppoż,

- Należy z rozdzielni wyprowadzić obwody do urządzeń przewidywanych w technologii oraz
obwody instalacji elektrycznych wewnętrznych (np : gniazda, oświetlenie itp.);

- Ilość  obwodów,  ich  rodzaj  oraz  wartości  zabezpieczeń  powinny  uwzględniać  funkcję
pomieszczenia, jak i również wymagania zainstalowanych aparatów i urządzeń,

- Należy zaprojektować uziemienia rozdzielni oraz połączenia wyrównawcze,

- Nad rozdzielnią należy zaprojektować sygnalizację optyczno-akustyczną stanu zabezpieczeń
przepięciowych.

2.1.4. Instalacje elektryczne wewnętrzne

W całym budynku należy zaprojektować:

- Nowe  kompletne  instalacje  oświetlenia  ogólnego,  nocnego  i  awaryjnego  (ewakuacyjne,
kierunkowe,  bezpieczeństwa),  Przy  doborze  natężenia  oświetlenia  należy  kierować  się
wymaganiami obowiązujących w tym zakresie norm,

- Instalacja  oświetlenia  musi  spełniać  warunki  Programu  Funkcjonalno-Użytkowego
Termomodernizacji

- Instalacje  oświetlenia  awaryjnego  (ewakuacyjnego i  bezpieczeństwa)  oparte  na  systemie
centralnej  baterii.  Oprawy ledowe. Oprawy bezpieczeństwa należy  zaprojektować między
innymi w pomieszczeniach, w których dokonywane są zabiegi, nadzór intensywny itp.,

- załączanie oświetlenia ogólnego i nocnego na ciągach komunikacyjnych ma się odbywać z
dyżurki pielęgniarskiej,

- W budynku należy zaprojektować nowe kompletne instalacje elektryczne gniazd wtykowych
1~faz, 3~faz, instalacje zasilania urządzeń technologicznych, instalacje zasilania urządzeń
wentylacyjno-klimatyzacyjnych,

- W salach chorych i  w sali  nadzoru należy zaprojektować kompletnie wyposażone panele
nadłóżkowe zawierające między innymi oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe i nocne,
system  sygnalizacji  przyzywowej,  gniazda  wtykowe,  gniazdo  zacisku  ekwipotencjalnego,
instalacja  telefoniczna  w  połączeniu  z  instalacją  strukturalną.  Niezależnie  od  oświetlenia
ogólnego w panelach, należy zaprojektować oświetlenie ogólne nasufitowe ledowe.

- W  pomieszczeniach,  w  których  jest  to  wymagane  obowiązującymi  przepisami,
zaoprojektować  dodatkowe  zabezpieczenie  ciągłego  zasilania  w  energię  elektryczną
realizowane za pomocą zasilacza awaryjnego UPS.

2.1.5. Instalacja fotowoltaiczna

Zaprojektować  instalację  fotowoltaiczną  w  budynku  zgodnie  z  Projektem  Funkcjonalno
-Użytkowym Termomodernizacji

2.1.6. Instalacja odgromowa

Należy zaprojektować kompletną instalację odgromową i uziemiającą zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

2.2. Instalacje teletechniczne

2.2.1. Instalacje układu IT

W całym budynku należy zaprojektować:
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a)  W budynku w pomieszczeniach  w których wymagane jest  to  obowiązującymi przepisami
należy zastosować wydzielone gniazda układu IT zasilane z rozdzielni wyposażonych miedzy
innymi w transformatory separacyjne z urządzeniami współpracującymi.

b) Obwody układów IT należy zabezpieczyć zasilaczami awaryjnymi UPS z Bypassami 
zewnętrznymi i układem SZR, które należy umieszczać w pomieszczeniach technicznych. 
(zoptymalizować ilość zasilaczy UPS do ilości pomieszczeń zasilanych w układzie IT) 

2.2.2. Instalacja sygnalizacji przyzywowej

W budynku w pomieszczeniach w których jest to wymagane (np. sale chorych, sanitariaty itp.)
należy  zaprojektować  kompletne  instalacje  sygnalizacji  przyzywowej.  Centrale  systemu
sygnalizacji przyzywowej należy umiejscawiać w dyżurkach pielęgniarskich.

2.2.3. Instalacja domofonowa

Należy  zaprojektować  instalację  domofonową.  System  należy  zaprojektować  zgodnie  z
przepisami ppoż.

2.2.4. Instalacja kontroli dostępu

Należy  zaprojektować  instalację  kontroli  dostępu  służącą  do  zwalniania  zaczepów zamków
drzwi wejściowych i wyłącznikiem awaryjnym otwarcia drzwi.

Kontrola dostępu oparta na manipulatorach kodowych lub kartach dostępu (zbliżeniowych). 
Systemy należy zaprojektować zgodnie z podziałem na strefy pożarowe i przepisami ppoż.

2.2.5. System kolejkowy

Rejestrację pacjentów poradni należy przewidzieć poprzez system elektronicznej obsługi tzw.
system  zarządzania  kolejkami  zainstalowany  w  rejestratorni,  zawierający  co  najmniej
następujące elementy:

- dyspensery
- konwertery
- wyświetlacze informacji
- terminale stanowiskowe
- system audio
- stosowne oprogramowanie

2.2.6. Instalacja systemu monitoringu bezpieczeństwa

Należy zaprojektować instalację monitoringu bezpieczeństwa w ciągach komunikacyjnych, na
schodach i w windach oraz przy wejściach/wyjściach do budynku. Sygnał należy doprowadzić
do miejsc wskazanych przez użytkowników. System monitoringu należy zbudować w oparciu o
kamery IP HD oraz rejestratory zapewniające przechowywanie zapisu monitoringu co najmniej
przez 30 dni. Kamery zewnętrzne musza mieć możliwość pracy w trybie nocnym.

2.2.7. Instalacja komunikacji wewnętrznej (interkom)

Należy zaprojektować instalację systemu komunikacji wewnętrznej pomiędzy salami nadzoru,
salą  zabiegową,  dyżurkami  pielęgniarskimi  i  dyżurkami  lekarskimi,  wg  wytycznych
użytkowników danego Oddziału.

2.2.8. Instalacja systemu sygnalizacji pożaru

Dla całego budynku należy zaprojektować instalację systemu sygnalizacji pożaru (SSP) zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

2.2.9. Instalacja systemu telewizji płatnej

Należy  zaprojektować  instalację  systemu  TV  płatnej, w  oparciu  o  sieć  istniejącą  oraz w
porozumieniu z właścicielem TV płatnej oraz użytkownikami. 

2.2.10. Instalacja telefoniczna
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W  budynku  należy  zaprojektować  zgodnie  z  technologią  nową  instalację  telefoniczną  w
połączeniu  z  siecią  strukturalną  poprzez  patch  panele  telefoniczne.  Dla  potrzeb  sieci
telefonicznej należy zaprojektować światłowód wielomodowy lub kabel telefoniczny wieloparowy
miedziany  z  istniejącej  centrali  telefonicznej  w  budynku  „C”.  Wybór  medium  przesyłowego
(światłowód lub kabel telefoniczny) zostanie wybrane przez Inwestora na etapie projektu.

2.2.11. Instalacja systemu monitoringu

Należy  zaprojektować  instalacje  systemu  monitoringu  służącą  do  obserwacji  pacjentów  w
salach wzmożonego nadzoru.

System  musi  posiadać  możliwość  zapisu  obrazu  na  dyskach  i  odtwarzanie  zapisywanych
nagrań. Monitory systemów powinny być umieszczone w miejscu zgodnym z obowiązującymi
przepisami w tym zakresie.

2.2.12. Instalacja sygnalizacji i kontroli gazów medycznych

Należy zaprojektować instalację sygnalizacji i kontroli gazów medycznych z monitoringiem w
dyżurce pielęgniarek.

2.2.13. Instalacja komputerowa

Instalację  komputerową  logiczną  i  zasilania  gniazd  komputerowych  (230V)  zaprojektować
w oparciu  o  istniejącą  infrastrukturę  z  uwzględnieniem  rozbudowy  w  oparciu  o  urządzenia
kompatybilne z istniejącymi rozwiązaniami.

W  pomieszczeniach  biurowych,  zabiegowych,  badań,  dyżurkach  i  innych  powinny  zostać
zainstalowane  punkty  PEL  składające  się  z  3 gniazd  logicznych  i  3  gniazd  elektrycznych
(3xRJ45+3x230V)

3. Branże sanitarne

3.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzać będzie ścieki z wszystkich przyborów sanitarnych
znajdujących  się  w  obiekcie  do  zewnętrznej  sieci  kanalizacji  sanitarnej  znajdującej  się  na
terenie szpitala. W zakres opracowania wchodzi wymiana całej instalacji kanalizacyjnej wraz z
instalacją podposadzkową. 

Ścieki zakaźne o ile będą występować odprowadzi do instalacji dezynfekcji szpitala wydzieloną
kanalizacją.

3.2. Instalacja kanalizacji deszczowej

Należy  zaprojektować  wymianę  instalacji  deszczowej  całego  budynku  wraz  z  wymianą
instalacji pod posadzkowej

3.3. Węzeł cieplny

Źródłem ciepła będzie węzeł cieplny zasilany z sieci wysokoparametrowej EC Zielona Góra

W zakres opracowania wchodzić będzie projekt węzła cieplnego po stronie niskich parametrów. 

Węzeł  powinien  posiadać  wydzielone  obwody  grzewcze  niskoparametrowe  pod  potrzeby
centralnego  ogrzewania,   pod  potrzeby  wentylacji,  potrzeby  budynku  S  oraz  węzeł  do
przygotowania  CWU  współpracujący  z  przeprojektowaną  instalacja  solarną   Węzeł  ciepła
wypełni opomiarowany (liczniki ciepła na obwodach grzewczych oraz instalacji cwu i solarnej.)

Węzeł  cieplny  w budynku  wyposażyć  w generator  dwutlenku chloru  w celu  zabezpieczenia
instalacji  ciepłej  wody  użytkowej  przed  skolonizowaniem  bakteriami  z  grupy  Legionella.
Projektowany węzeł musi uwzględniać zapotrzebowanie budynku na potrzeby c.o., wentylacji,
c.w.u.

Instalacje nagrzewnic wentylacyjnych glikolowe.
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Przeprojektować instalację solarną w sposób zabezpieczający jej poprawną eksploatację oraz
maksymalną sprawność.

Instalacja centralnego ogrzewania pracować będzie w systemie zamkniętym dwururowym

Projekt węzła powinien zawierać rozwiązania tymczasowe związane z przełączeniami które
będą występować w trakcie realizacji robót.

3.4. Instalacja centralnego ogrzewania

Zaprojektować wymianę instalacji centralnego ogrzewania w całym budynku objętym zleceniem

3.5. Instalacja gazów medycznych

Należy  zaprojektować  kompletne  instalacje  gazów:  tlenu,  sprężonego  powietrza  oraz
próżni.  Doprojektować  maszynownię  (sprężarkownię  próżni  dostosowaną
wydajnościowo do zaprojektowanej technologii.

Odbiór  gazów  medycznych  za  pomoca  systemowych  punktów  poboru  w  zestawach
ściennych, panelach nadłózkowych, mostach i kolumnach.

3.6. Instalacja ciepła technologicznego

Nagrzewnice central wentylacyjnych zasilane nowo projektowaną instalacją. 

Nośnikiem ciepła- glikol.

3.7. Instalacja klimatyzacji

Podstawowym ogrzewaniem budynku będą grzejniki wyposażone w zawory termostatyczne.
System  wentylacyjny  zapewni  nawiew  powietrza  ze  stałą  temperaturą  równą  wymaganej
temperaturze  w  pomieszczeniach.  Latem  konieczne  będzie  chłodzenie  powietrza
wentylacyjnego.

Klimatyzacją  w systemie  VRF objąć  sale  chorych,  pomieszczenia  administracyjne,  gabinety
lekarskie i zabiegowe, poczekalnie.

W  wybranych  pomieszczeniach  technicznych  i  technologicznych  przewidzieć  montaż
klimatyzatorów w systemie split, umożliwiającą pracę całoroczną.

Projektować  urządzenia  o  bardzo  wysokiej  jakości  wykonania,  o  niskim  poziomie  hałasu  i
wysokiej sprawności energetycznej ( min klasa A+)

3.8. Instalacja wentylacji

W całym obiekcie zapewnić wentylację pomieszczeń odpowiadającą wymaganiom sanitarno-
higienicznym.

W salach o podwyższonym reżimie czystości oraz pomieszczeniach dla pacjentów o obniżonej
odporności  zastosować  wentylację  nawiewno-wywiewną  lub  klimatyzację  zapewniającą
parametry jakości powietrza dostosowane do funkcji tych pomieszczeń, ze sterowaniem lokalnym i
zdalnym IP dla obsługi technicznej.

Liczbę  wymian  powietrza  w  pomieszczeniach  obiektu  przyjąć  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami.

Centrale  wentylacyjne  zostaną  zlokalizowane  w  pomieszczeniach  wentylatorowni,
zlokalizowanych  na  dachu  budynku  lub  częściowo  w  piwnicy,  wg  istniejących  możliwości
powierzchniowych.  Każdą  z  central  wyposażyć  w  odzysk  ciepła  w  oparciu  o  wymiennik
rekuperacyjny,  filtry  powietrza,  nagrzewnicę  glikolową  z  zaworem  trójdrogowym,  chłodnicę,
tłumiki  akustyczne,  wentylatory  z  falownikami,  automatykę przeciwzamrożeniową oraz szafę
zasilająco-sterowniczą  automatyki  centrali.  W  wybranych  centralach zastosować  nawilżacze
powietrza w technologii uzgodnionej z Działem technicznym Szpitala.
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Przewody poziome projektować w przestrzeni sufitu podwieszonego. W pomieszczeniach bez
sufitu podwieszonego przewody prowadzić pod stropem. Główne piony prowadzić w szachtach
instalacyjnych.

Przy przejściach kanałów wentylacyjnych przez przegrody stanowiące oddzielenia pożarowe
należy montować klapy przeciwpożarowe o odporności ogniowej równej odporności przegrody.
Stosować  klapy  z  napędem  sterowanym  sygnałem  z  centralnego  systemu  zarządzania
przeciwpożarowego budynku.

W pomieszczeniach szpitalnych zaprojektować mechaniczną wentylację nawiewno-wywiewną w
oparciu  o  centrale  w  wykonaniu  higienicznym  z  odzyskiem  ciepła.  Nawiew  powietrza  w
pomieszczeniach czystych będzie odbywać się za pomocą nawiewników.

Centrale  wentylacyjne  wyposażyć  w  układy  automatyki  i  zabezpieczeń  ze  sterownikiem
swobodnie  programowalnym.  Parametrami  regulowanymi  w  centralach  wentylacyjnych  są:
temperatura powietrza, wilgotność (w wybranych centralach), nadciśnienie.

Centrale  wentylacyjne  należy  wyposażyć  w  niezbędną  automatykę  zapewniającą  funkcje:
sterowania, regulacji, kontroli i zabezpieczeń oraz alarmowe.

Każdy zespół funkcjonalny posiadać powinien system regulacji  pozwalający na indywidualną
korektę parametrów klimatu panującego w obrębie bloku (pomieszczeń)

Dla  pomieszczeń  sanitarnych  przewidzieć  wentylację  spełniającą  wymagania  przepisów
sanitarno higienicznych i technicznych.

Projekt  wszystkich  instalacji  sanitarnych  budynku  wykonać  w  oparciu  o  wytyczne  projektu
technologicznego.

3.9. Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji

Budynek  zasilany  jest  w  wodę  przyłaczem  wprowadzonym  w  szczycie  skrzydła  B.  Należy
zaprojektowac  nowe  przyłacze  w  skrzydle  A  zapewniające  dwustronne  zasilanie  w  wodę
obiektu. 

Instalację  wody  zimnej  zaprojektować  rozdzieloną  dla  celów  higieniczno-sanitarnych
i przeciwpożarowych obiektu.

 W budynku należy zaprojektować wymianę całej instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji. 

Armatura  czerpalna  wodociągowa  zgodnie  z  wymaganiami  Programu  Funkcjonalno
Użytkowego. 

Na przewodach cyrkulacji należy zamontować termostatyczne zawory cyrkulacyjne.

Należy zaprojektować zawory odcinające, umożliwiające wyłączenie poszczególnych odcinków
instalacji.

3.10. Instalacja przeciwpożarowa hydrantowa

Instalacja  ppoż  będzie  wydzielona  od  instalacji  wody  użytkowej.  Zasilanie  instalacji  ppoż
pompownią ppoż.

W  budynku  zamontować  hydranty  przeciwpożarowe  zgodne  z  Rozporządzeniem  Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. (Dz. U. 2010, nr 109, poz. 719).

3.11. Uwagi końcowe 

 Z uwagi na fakt iż remont odbywał się będzie w funkcjonującym obiekcie projekt powinien
zawierać rozwiązania tymczasowe umożliwiające poprawne funkcjonowanie Szpitala w
trakcie trwania robót.

 Rozwiązania  techniczne,  funkcjonalne  i  materiałowe  należy  uzgodnić  na  etapie
przedprojektowym z Działem Inwestycji i Remontów oraz Działem Technicznym Szpitala.
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 Zastosowane  rozwiązania  muszą  być  zgodne  z  Projektem  Funkcjonalno-Użytkowym
Termomodernizacji obiektu

4. Ochrona Przeciwpożarowa – wytyczne branżowe

Wytyczne  zostały  opracowane  jako  materiał  pomocniczy  dla  projektantów  w  celu
zaprojektowania  i  zbudowania  obiektu  spełniającego  wymogi  bezpieczeństwa  w  zakresie
ochrony przeciwpożarowej.

4.1. Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
- Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  24  lipca 2009  r.  w

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej

4.2.  Planowane  wyposażenie  budynku  w  instalacje  użytkowe  oraz  urządzenia,
instalacje przeciwpożarowe.

Budynek należy wyposażyć w :

- instalację elektryczną z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu zlokalizowanym przy wejściu
głównym do budynku;

- sieć komputerowa
- oświetlenie awaryjne dróg ewakuacyjnych zasilane z Centralnej Baterii;
- instalację odgromową i uziemiającą;
- instalację wodociągową socjalno-bytową;
- instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami 25 mm na każdej kondygnacji;
- instalację ogrzewczą z węzła cieplnego;
- instalację oddymiania wymuszonego na każdej klatce schodowej;
- instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji miejscowej;
- System Sygnalizacji Pożaru;
- System Kontroli Dostępu;

4.3. Dane techniczno-budowlane

Projektowany budynek będzie zaliczany do kategorii  ZL II SW. Należy spełnić wymagania w
zakresie klasy odporności ogniowej (REI) oraz normy NRO wszystkich elementów budynku. Do
budowy  planować  tylko  technologie  wykorzystujące  dopuszczone  do  obrotu  materiały
ogniochronne, nieszkodliwe dla ludzi i zwierząt, a w warunkach pożarowych nie wydzielające
substancji toksycznych, które mogłyby tworzyć się na skutek reakcji termochemicznych.

4.4. trefy pożarowe

Należy  zaprojektować  strefy  pożarowe  spełniając  ograniczenie  3500  m2  i  funkcjonalność
każdego oddziału szpitalnego w budynku.

Wydzielić pożarowo pomieszczenia techniczne i rozdzielnie generujące zagrożenie oraz klatki
schodowe elementami oddzielenia pożarowego.

4.5. Zabezpieczenia przeciwpożarowe w budynku (czynne i bierne):

Eliminacja zagrożeń wytyczne do projektowania:

Zabezpieczenia czynne:

- System sygnalizacji pożaru (inaczej SAP)
- System oddymiania
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- System wentylacji pożarowej
- Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne
- Wewnętrzne i zewnętrzne sieci hydrantowe

Zabezpieczenia bierne:

Do głównych zabezpieczeń biernych, tj. takich, które mają głównie charakter prewencyjny a w
razie pożaru mają za zadanie zminimalizować straty planować:

- Zabezpieczenie  ognioochronne  palnych  materiałów  do  stopnia  słabo  lub  nie
rozprzestrzeniania ognia (SRO, NRO);

- Zabezpieczenie  przeciwpożarowe  elementów  konstrukcji  budowlanych  do  założonej
odporności ogniowej;

- Zabezpieczenie kabli i przejść kablowych;
- Zabezpieczenia kanałów wentylacyjnych;
- Drzwi i ścianki oddzielenia przeciwpożarowego o odporności ogniowej 30 lub 60.

4.6. Warunki ewakuacji

- Zapewnić  dostateczną  liczbę,  wysokość i  szerokość wyjść  ewakuacyjnych oraz przejść i
dojść;

- Zapewnić ewakuację poziomą do dwóch sąsiednich stref pożarowych;
- Zapewnić oświetlenie ewakuacyjne;
- Zapewnić drogi pożarowe i place manewrowe na zewnątrz budynku dla służb ratunkowych

4.7. Dane dodatkowe.

- Zasilanie hydrantów z wydzielonej instalacji ppoż
- Zasięg hydrantów obejmować musi całą strefę pożarową.
- Wykonać scenariusz rozwoju pożaru;
- Wykonać Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego;
- Wykonać Ekspertyzę techniczną przeciwpożarową dla obiektu;
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IV. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Przepisy  prawne  i  normy  związane  z  projektowaniem  i  wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Wykonawca  jest  zobowiązany  znać  wszystkie  przepisy  prawne,  wydawane  zarówno  przez
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek
sposób związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i  będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie jego wykonywania.

Projekt budowlany i wykonawczy wraz z opracowaniami towarzyszącymi winny być opracowane
zgodnie z między innymi:

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004r., Nr 202, poz. 2072 z późn.
zm.), 

Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z
późn. zm.)

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. „w sprawie szczegółowych
wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego
działalność leczniczą (Dz.U. 2012 poz. 739).

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót winna zawierać zbiory wymagań w zakresie
sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości
materiałów,  wymagania  dotyczące  sposobu  wykonania  i  oceny  prawidłowości  wykonania
poszczególnych  robót  oraz  określenie  zakresu  prac,  które  powinny  być  ujęte  w  cenach
poszczególnych pozycji przedmiaru.

2. Inne dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

2.1. Kopia mapy zasadniczej – do uzyskania przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego w
ramach przedmiotu zamówienia.

2.2. Wyniki  badań  gruntowo-wodnych  –  do  uzyskania  przez  Wykonawcę  w  imieniu
Zamawiającego w ramach przedmiotu zamówienia.

2.3. Inwentaryzacja  stanu  istniejącego  –  do  sporządzenia  przez  Wykonawcę  w  ramach
przedmiotu zamówienia.

2.4. Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji budynku – do sporządzenia przez Wykonawcę
w ramach przedmiotu zamówienia.

2.5. Ekspertyza  techniczna  dotycząca  warunków  bezpieczeństwa  pożarowego  budynku
(ppoż) - do sporządzenia przez Wykonawcę w ramach przedmiotu zamówienia.

3. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej
przeprowadzeniem

3.1. Etapowanie prac budowlanych

Ze względu na konieczność zachowania  ciągłości  funkcjonowania  szpitala,  projekt powinien
uwzględnić podział prac budowlanych przebudowy na etapy.  Ilość etapów i ich zakres będą
określone  w  trakcie  opracowywania  Projektu  Budowlanego  z  uwzględnieniem  wszelkich
parametrów ekonomicznych i funkcjonalnych uzgodnionych uprzednio z Inwestorem.

3.2. Dodatkowe opracowania

Inwestor jest w posiadaniu dokumentów, które powinny zostać uwzględnione przy prowadzeniu
prac projektowych:
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- Istniejący  Program Funkcjonalno-Użytkowy  dla  zadania  „Termomodernizacja  obiektów i
sieci Szpitala”

- Istniejący Projekt Budowlany – wymiany stolarki okiennej i docieplenia budynku L

4. Załączniki

Załącznik nr 1. Inwentaryzacja budowlana – budynek „L”; autor: Jerzy Fałat; październik
1994 r.
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