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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 

(opracowany zgodnie z art. 31 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego(Dz. U. z 
2004 r. Nr 202 poz. 2072). 
 
Nazwa zamówienia: 
Przebudowa pomieszczeń dla Pracowni Rentgenodiagnostyki Zabiegowej w 
Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalu Zachodnim im. św. Jana Pawła II w 
Grodzisku Mazowieckim w oparciu o wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem 
fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. z dnia 
29 czerwca 2012, poz. 739). 
 
Adres: 
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku 
Mazowieckim 
ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki - woj. mazowieckie, Polska 
 
Nazwy i kody zamówienia wg CPV: 
71.00.00.00-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
45.00.00.00-7 Roboty budowlane 
45.21.51.00-8 Roboty budowlane w zakresie placówek zdrowotnych 
45.21.51.40-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych 
Pozostałe 
45.40.00.00- roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45.30.00.00- roboty w zakresie instalacji budowlanych 
45.31.00.00- roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 
45.33.0.000- hydraulika i roboty sanitarne 
 
Zamawiający: 
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku 
Mazowieckim 
ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki - woj. mazowieckie, Polska 
PFU dla inwestycji polega na wykonaniu prac budowlano - adaptacyjnych wraz z  
dokumentacją projektową  w zakresie umożliwiającym realizację oraz uzyskanie prawa do 
użytkowania obiektu.  tj.: 
wykonanie projektu pełnobranżowego, uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich 
niezbędnych pozwoleń i uzgodnień oraz wykonanie prac budowlanych przebudowy w 
zakresie pozyskania pomieszczenia dla Pracowni Rentgenodiagnostyki Zabiegowej w 
Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalu Zachodnim im. św. Jana Pawła II 
w Grodzisku Mazowieckim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu pełnobranżowego, uzyskanie w imieniu 
Zamawiającego wszystkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień oraz wykonanie prac 
budowlanych - 
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ DLA PRACOWNI RENTGENODIAGNOSTYKI 
ZABIEGOWEJ 
Przedmiotowy program funkcjonalno – użytkowy został przygotowany dla całej inwestycji 
realizowanej w systemie zaprojektuj i wybuduj. 

Przedstawione w PFU opracowania są materiałem wyjściowym i pomocniczym dla 
Wykonawcy, służącym do sporządzenia własnych opracowań i wykonania zadań 
wchodzących w skład zamówienia. 

2. CHARAKTERYSTYCZNE  PARAMETRY  OKREŚLAJĄCE  WIELKOŚĆ  
OBIEKTU LUB ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH. 

- Budynek szpitala zlokalizowany jest na działkach o numerze ewidencyjnym 24/1, 27/1 i 16/10 
o łącznej powierzchni zabudowy 12 500 m2. 
- Zakres planowanych prac dotyczy wnętrza budynku, a zagospodarowanie terenu nie ulega 
zmianie. 
- Obecnie pomieszczenia przeznaczone do przystosowania dla Pracowni 
Rentgenodiagnostyki Zabiegowej znajdują się w części Oddziału Kardiologii Inwazyjnej z 
Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej i pomieszczeniu Depozytu ubrań 
zlokalizowanych na parterze bloku D  
- W załączonym rzucie umiejscowiono główne założenia dotyczące podziału pomieszczeń, 
- Wysokość pomieszczeń (3,0 m) nie ulega zmianie, 
- Powierzchnia całkowita Oddziału Kardiologii Inwazyjnej z Pododdziałem Intensywnej Opieki 
Kardiologicznej wynosi 674,1 m2  
- Powierzchnia użytkowa Depozytu ubrań wynosi 41,7m2. 
- Powierzchnia całkowita obszaru objętego przystosowaniem ok. 115,8 m2  
- Oczekiwana liczba pomieszczeń : 5 

 
3.  WYMAGANIA INWESTORA W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 W ramach przedmiotu zamówienia należy: 
- wykonać dokumentację techniczną w zakresie wynikającym z programu funkcjonalno-

użytkowego oraz uzyskać decyzje administracyjne niezbędne do rozpoczęcia robót 
budowlanych, w tym w imieniu Zamawiającego decyzję o pozwoleniu na budowę, 

- wykonać roboty budowlane, 
- przygotować dokumenty związane z oddaniem do użytkowania. 

 

4. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
- Obszar objęty opracowaniem i planowanymi pracami jest częścią istniejącego 
i funkcjonującego budynku szpitala. Obecnie pomieszczenia przeznaczone do przystosowania 
dla Pracowni Rentgenodiagnostyki Zabiegowej znajdują się w części Oddziału Kardiologii 
Inwazyjnej z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej i pomieszczeniu Depozytu 
ubrań zlokalizowanego na parterze bloku D i po wykonaniu prac przystosowawczych włączone 
zostaną do Oddziału Kardiologii Inwazyjnej z Pododdziałem Intensywnej Opieki 
Kardiologicznej. Wejście do pomieszczeń pracowni należy zaprojektować z korytarza Oddziału 
Kardiologii Inwazyjnej z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej  
Pomieszczenia Oddziału Kardiologii Inwazyjnej z Pododdziałem Intensywnej Opieki 
Kardiologicznej i pomieszczenie depozytu ubrań są wykończone, wyposażone i użytkowane. 
Zamawiający wymaga; 
- Dostarczenia dokumentacji w wersji papierowej w 4 egz. oraz elektronicznej na płytach CD 
w formie uzgodnionej z Zamawiającym pliki PDF . 
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- Dokumentacja projektowa musi być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć i posiadać oświadczenie projektanta o tym fakcie. 
- Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich niezbędnych decyzji / zgłoszeń 
administracyjnych i uzgodnień dla wykonania całego zadania we właściwych instytucjach i 
urzędach oraz poniesienie związanych z tym kosztów. 
- Ustanowienie Kierownika Zespołu Projektowego, Kierownika Budowy, Kierownika Robót 
Instalacyjnych, Kierownika Robót Elektrycznych. 
- Przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania wykonanego zadania 
wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego odbiorów wynikających z decyzji 
administracyjnych zgłoszeń, pozwoleń. 
- Przygotowanie dokumentacji powykonawczej , w skład której wejdą dokumentacje 
powykonawcze techniczne wszystkich branż adekwatne do wykonania, pomiary elektryczne, 
posadzek, certyfikaty, aprobaty techniczne i gwarancje na materiały i urządzenia zastosowane 
w realizacji z potwierdzeniem przez kierownika budowy faktu ich zastosowania. 
- Wykonanie prac związanych z przebudową pomieszczeń dla Pracowni 
Rentgenodiagnostyki Zabiegowej wraz z pracami poprzedzającymi tj. rozbiórki, demontaże, 
i stosowne uzupełnienia oraz wykonanie niezbędnych zabezpieczeń wynikających z planu 
organizacji robót , szczególnie związanych z zabezpieczeniem frontu robót w poszczególnych 
etapach. 
- Projekt budowlany i wykonawczy w zakresie branż należy przewidzieć w następującej formie: 

a. Architektura, 
b. Konstrukcja ( wzmocnienie konstrukcji), ekspertyza techniczna, 
c. Technologia, 
d. Instalacje wod-kan, 
e. Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (dostawa i montaż nowej centrali 

klimatyzacyjnej) 
f. Instalacja gazów medycznych z sygnalizacją alarmową gazów medycznych, 
g. Instalacja elektryczna i instalacje niskoprądowe (między innymi instalacja sygnalizacji 

ppoż.), 
h. Instalacja DSO, 
i. Instalacja teleinformatyczna, 
j. Projekt stałych osłon radiacyjnych zaopiniowany pod względem radiacyjnym  z 

Wojewódzką Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną 
- Przebudowa fragmentu szpitala nie spowoduje zmiany funkcji budynku szpitalnego. 
- Istniejący budynek szpitala jest obiektem w trakcie użytkowania. Zamawiający nie planuje 
wstrzymania użytkowania sąsiednich komórek Oddziału Kardiologii Inwazyjnej z Poddziałem 
Intensywnej Opieki Kardiologicznej oraz traktu komunikacyjnego w trakcie wykonywanych 
prac budowlanych. W trakcie wykonywania prac należy wyłączyć z użytkowania jedynie 
pomieszczenia objęte zakresem prac. Należy mieć na uwadze, że nie ma możliwości 
wyłączenia z funkcjonowania komunikacji ogólnej. 
-  Przed wykonaniem prac należy uzgodnić z Zamawiającym harmonogram prac wraz 
organizacją robót i sposobu korzystania z komunikacji ogólnej. 
- Zakres prac budowlanych nie wykracza poza obręb budynku. Planowane prace nie 
wymagają ingerencji i zmian w zagospodarowaniu terenu. Wykorzystanie obecnego terenu dla 
potrzeb prowadzenia prac, dowozu materiałów, składowanie itp. jest możliwe jedynie pod 
warunkiem uzgodnienia z Zamawiającym takiej możliwości i zakresu czasowego i 
miejscowego zajmowania terenu. 
- Przed przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych związanych z przebudową 
budynku należy wykonać opinię techniczną stanu technicznego konstrukcji części objętej 
modernizacją. 
- W trakcie wykonywania prac w przypadku stwierdzenia wszelkich uszkodzeń budynku należy 
je zgłaszać Zamawiającemu. 
- Zamawiający dysponuje dokumentacją techniczną budynku, która zostanie udostępniona 
Wykonawcy. Dokumentacja nie zwalnia Wykonawcy z wykonania pomiarów 
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inwentaryzacyjnych (ogólnobudowlanych i instalacyjnych) oraz dokonania wizji lokalnych w 
zakresie oceny budynku i instalacji wewnętrznych budynku. 
 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE BUDYNKU 

Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na systemy i materiały z podaniem 
producenta należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych, a zwłaszcza art. 29 do 31. Oznacza to, że wykonawcy mogą 
zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem 
odpowiednich, równoważnych parametrów technicznych z zapewnieniem uzyskania wszelkich 
ewentualnie wymaganych uzgodnień. 
Wszystkie rozwiązania należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie wykonywania 
dokumentacji projektowej. 
 

OGÓLNE WYTYCZNE 
- Obiekt powinien spełniać wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm. wraz z przepisami 
wykonawczymi w tym Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) 

- Obiekt pełni funkcję szpitala, wszelkie przyjęte rozwiązania funkcjonalne jak i materiałowe 
muszą spełniać obowiązujące przepisy prawa dla obiektów służby zdrowia w szczególności - 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych 
wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenie i urządzenia podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą. 
Wszelkie przyjęte rozwiązania funkcjonalne, projektowe oraz materiałowe muszą spełniać 
wymogi aktualnie obowiązujących przepisów prawa i zostać uzgodnione przez 
rzeczoznawców ds. sanitarnych , ds. ochrony przeciwpożarowej oraz BHP. 
 

1. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DO UTWOŻENIA POMIESZCZEŃ 
Zakres  planowanej przebudowy stanowi  utworzenie w Oddziale Kardiologii Inwazyjnej z 
Poddziałem Intensywnej Opieki Kardiologiczne - Pracowni Rentgenodiagnostyki 
Zabiegowej z  niżej wskazanymi pomieszczeniami; 
- pomieszczenie pracowni 
- pomieszczenie przygotowania pacjenta, 
- pomieszczenie przygotowania lekarza, 
- pomieszczenie sterowni, 
- pomieszczenie techniczne, 
- ewentualnie inne pomieszczenia wymagane przepisami sanitarno – epidemiologicznymi 
zgodnie z projektem technologicznym.  
 

2. PRACE WYBURZENIOWE I DEMONTAŻOWE 
Dla realizacji planowanego układu pomieszczeń należy wykonać wszystkie konieczne prace 
wyburzeniowe oraz demontażowe. 
 

3. ARCHITEKTURA 
Wytyczne dotyczące poszczególnych elementów budynku: 
1. ściany zewnętrzne  
Istniejące ściany murowane (gazobeton – 24 cm, styropian – 10 cm, wyprawa akrylowa) nie 
podlegają przeróbkom. 
2. stropy 
Stropy kondygnacji 0,00 i 3,30 wykonane są w technologii żelbetowej monolitycznej, grubości 
22 cm – płyta żelbetowa, warstwy posadzkowe – 2cm styropian, 5 cm szlichta, 1 cm 
wykładzina. Płyty stropowe oparte są na podciągach żelbetowych 40x60 cm  o rozpiętości 
między osiami 8÷9÷10÷11; 6,60 m. 
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3. ściany wewnętrzne działowe 
Istniejące ścianki działowe wykonane są z pustaków gazobetonowych gr 12cm. Nowo 
wybudowane ścianki należy wykonać zgodnie z projektem osłon radiacyjnych stałych.  
4. wykończenie posadzek – 
Przewiduje się 2 rodzaje posadzek: 
- wykładzina antyelektrostatyczna prądoprzewodząca, całkowicie szczelna struktura bez 
porów, bezśladowe połączenia, klasa użytkowa 41, posiadająca atest trudnopalności 
i higieniczny atest antyelektrostatyczny. Na styku ścian i posadzki wykładzinę wyprowadzić na 
ścianę na wysokość 10 cm, łączenia wykładziny na szew zgrzewany, wykonać instalację 
uziemienia. 
- wykładzina homogeniczna PCW, całkowicie szczelna struktura bez porów, bezśladowe 
połączenia, klasa użytkowa 41, posiadająca atest trudnopalności i higieniczny. Na styku ścian 
i posadzki wykładzinę wyprowadzić na ścianę na wysokość 10 cm, łączenia wykładziny na 
szew zgrzewany, 
5. Wykończenie ścian 
Wykończenie ścian – tynki gładkie i malowanie farbami lateksowymi. Pomieszczenie pracowni 
należy wyposażyć w osłony radiacyjne zgodnie z projektem stałych osłon oraz w okładzinę 
ścian i zabezpieczeniem naroży. Rodzaj zastosowanych materiałów należy uzgodnić z 
Zamawiającym. W pomieszczeniu przygotowania pacjenta należy wykonać tło nad zlewem. 
Wszystkie narożniki ścian należy zabezpieczyć odbojami.  
6. Kominy – zbędne i nie wykorzystywane kanały wentylacyjne należy rozebrać.  
7.Okna – Istniejące okienko jest do demontażu. Okienko Rtg. do sterowni należy wykonać 
zgodnie z projektem osłon.  
8.Stolarka drzwiowa 
W pomieszczeniu badań pracowni należy zamontować; 
- drzwi wejściowe do pracowni Rtg. o szerokości min. 130 cm, przesuwne, automatyczne  
- drzwi do pomieszczenia Rtg o szerokości min. 130 cm, przesuwne, automatyczne. 
- drzwi do sterowni Rtg, zawiasowe jednoskrzydłowe oraz okienko Rtg, 
- drzwi do pom. przygotowania lekarza  Rtg, zawiasowe jednoskrzydłowe, 
- drzwi do korytarza zewnętrznego Rtg, zawiasowe jednoskrzydłowe 
zgodnie z projektem osłon radiacyjnych.   
W pozostałych pomieszczeniach należy zamontować drzwi płycinowe zawiasowe z 
wyposażone w standardowe okucia, Przewiduje się zainstalowania kontroli dostępu. 
9. Kanały kablowe 
W posadzkach pomieszczenia pracowni i sterowni należy wykonać kanały kablowe ze 
zdejmowaną pokrywą na całej długości oraz pionowe kanały dla okablowanie. Kanały wykonać 
ze stali lub aluminiowe. 
 

4. KONSTRUKCJA 
Przed przystąpieniem do prac projektowych należy wykonać ekspertyzę techniczną stanu 
technicznego przewidzianej do zaadaptowani części budynku bloku D dla Pracowni 
Rentgenodiagnostyki Zabiegowej.  Należy przeliczyć wytrzymałość stropów i konstrukcji na 
obciążenia; ramieniem C podłogowym, ramieniem C sufitowym, stołem pacjenta, 
generatorami, monitorem na jezdnym zawieszeniu, lampą operacyjną, szybą ochronną, 
konstrukcją do zamocowania szyn jezdnych, systemem obrazowania, UPS 50kVa i innym 
wyposażeniem (wymienionym w koncepcji usytuowania aparatu) oraz ściankami z osłonami 
radiacyjnymi. Należy wykonać wszystkie prace wzmacniające konstrukcje stropów zgodnie z 
wykonaną przez Wykonawcę ekspertyzą techniczną, projektem konstrukcji oraz wytycznymi 
producenta angiografu Firmy SIMENS. Należy wykonać konstrukcję, która pozwoli na 
zamocowanie; szyn ramienia C, szyny monitorów oraz szyny osłony i lampy operacyjnej 
zgodnie z punktem 2.2.1 wytycznych Firmy SIMENS. 
 

5. INSTALACJE 
Wykonawca zaprojektuje i wykona wszystkie instalacje wewnętrzne nowe w 
nowoprojektowanych pomieszczeniach, jako spełniające obowiązujące przepisy prawne, 
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normy techniczne i zasady wiedzy technicznej. Zamawiający określił poniżej minimalne 
wymagania szczegółowe dotyczące poszczególnych branż. Instalacje należy wykonać w 
zakresie umożliwiającym ich funkcjonowanie. 
Dla przeprowadzenia prac zakłada się demontaż wszystkich instalacji w zakresie planowanej 
przebudowy. 
 
INSTALACJE WOD-KAN. 
Pomieszczenie przygotowania pacjenta należy wyposażyć w zlew z baterią łokciową 
chirurgiczną.  
Pomieszczenie przygotowania lekarza należy wyposażyć;  
- w umywalkę lekarską dwustanowiskową  w wykonaniu ze stali nierdzewnej. 
- baterie do podaży wody i mydła z powłoką chromową sterowane optoelektronicznie 
montowane do panelu naściennego myjki,  
- elektronikę z czujnikiem na podczerwień,  
- zasilanie baterią litową lub z gniazda 220 V   
Instalację podejść wod – kan  należy doprowadzić do istniejących pionów wod – kan. 
 
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 
W pomieszczeniach istniejących znajdujących się w zakresie planowanej przebudowy dla 
Pracowni Rentgenodiagnostyki Zabiegowej wykonana jest instalacja wentylacji mechanicznej. 
Zakres przebudowy instalacji powinien wynikać z konieczności przebudowy takiego fragmentu 
istniejącej instalacji, aby po przebudowie zapewnić właściwą wymianę powietrza dla 
pomieszczeń Pracowni Rentgenodiagnostyki Zabiegowej nie wymagających klimatyzacji.   
Instalacja wentylacji mechanicznej powinna spełnić wymagania stawiane wentylacji obiektów 
szpitalnych i dostarczyć odpowiednią ilość powietrza do dedykowanych pomieszczeń ze 
względu na ilość wymaganych wymian w pomieszczeniu oraz wymogów czystości powietrza. 
Szczegółowe ilości i wymiary przewodów wentylacyjnych na dane pomieszczenie powinny 
wynikać z obliczeń wentylacji, które należy dokonać w trakcie prac projektowych. 
Instalację wentylacji w pomieszczeniach zabudować w technologii płyt g-k. 
Przed przystąpieniem do projektowania oferent zobowiązany jest do zapoznania się z 
istniejącą instalacją.  
 
INSTALACJA KLIMATYZACJI 
W pomieszczeniach pracowni, sterowni i pomieszczeniu technicznym należy wykonać 
instalację klimatyzacji. 
Projekty klimatyzacji  należy uzgodnić z rzeczoznawcą do spraw sanitarnych. Instalację 
wentylacji mechanicznej z klimatyzacją w pomieszczeniach zabudować w technologii płyt g-k. 
Nawiew powietrza w pomieszczeniach kierunkować w taki sposób aby nie były skierowane na 
stanowiska pacjentów. 
Wymagania na system klimatyzacji -  dotyczy pomieszczenia pracowni.   
Pomieszczenie pracowni należy wyposażyć w system wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 
umożliwiający pracę urządzeń zainstalowanych w  odpowiednich warunkach. 
Zastosowany system klimatyzacji powinien zapewnić utrzymanie temperatury wewnętrznej w 
pomieszczeniu w granicach od t=18oC do 25oC. 
Instalacja klimatyzacji powinna spełnić wymagania stawiane wentylacji i klimatyzacji obiektów 
szpitalnych, producenta sprzętu i dostarczyć odpowiednią ilość powietrza do dedykowanych 
pomieszczeń ze względu na ilość wymaganych wymian w pomieszczeniu oraz wymogów 
czystości powietrza (montaż dodatkowych filtrem HEPA). Ilość wymian 10 na godzinę, ruch 
powietrza musi odpowiadać zasadzie:  gdzie podtlenek azotu jest stosowany do znieczulenia, 
nawiew powietrza odbywa się górą, a wyciąg powietrza w 20% górą i w 80% dołem i zapewnia 
nadciśnienie w stosunku do korytarza; rozmieszczenie punktów nawiewu nie może 
powodować przepływu powietrza od strony głowy pacjenta przez pole operacyjne. Czystość 
powietrza 100 mikroorganizmów w 1m3 powietrza. Lokalizację urządzeń klimatyzacyjnych 
należy uzgodnić z Zamawiającym.  
System wentylacji i klimatyzacji należy włączyć do istniejącego w Szpitalu BMS 
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Wymagania na system klimatyzacji -  dotyczy pomieszczenia technicznego 
Należy zainstalować klimatyzatory typu split o nominalnej wydajności chłodniczej 
zapewniającej utrzymanie temperatury wewnętrznej w pomieszczeniu w granicach od t=18oC 
do 25oC. Klimatyzatory powinny być przystosowane do pracy całorocznej. Zasilanie 
jednofazowe, klasa energetyczna min. A+).  
Klimatyzatory powinny posiadać funkcję autostartu – zapewniającą automatyczne włączenie 
się klimatyzatora po chwilowym zaniku zasilania, powinien mieć  wbudowany układ kontroli 
temperatury w pomieszczeniu z zadajnikiem Po przekroczeniu zadanej temperatury układ 
powinien załączyć klimatyzatory i wygenerować alarm o przekroczeniu temperatury w 
pomieszczeniu. Zainstalowane klimatyzatory ścienne powinny być wyposażone w piloty 
bezprzewodowe. 
Jednostki zewnętrzne klimatyzacji należy zainstalować przy elewacji budynku. Miejsce 
instalacji jednostek wewnętrznych i zewnętrznych klimatyzacji uzgodnić z inwestorem. Należy 
wykonać instalację odprowadzenia skroplin do kanalizacji.  
  
INSTALACJA ELEKTRYCZNA 
Wewnętrzną instalację elektryczną należy zaprojektować i wykonać dla wszystkich 
pomieszczeń objętych opracowaniem przyjmując rozwiązania zgodne z obowiązującymi 
przepisami. 
Do wykonania; 
- okablowanie podtynkowe instalacji oświetlenia, zakup i montaż opraw oświetleniowych,  
zakup i montaż osprzętu elektroenergetycznego, 
- okablowanie podtynkowe instalacji gniazda ogólnego stosowania, zasilanych z linii ogólnej, 
nie związanej z zasilaniem generatora Angiografu. Orientacyjna ilość min. Gniazd 
rezerwowanych – 20 szt. 
- zakup i montaż separatora typu Bender, podpięcie do BMS 
- uziemienie posadzki antyelektrostatycznej, prądoprzewodzącej.  
Pozostały zakres prac wynika z warunków technologicznych, przepisów oraz wymogów 
producenta montowanych urządzeń. 
Zasilanie Angiografu należy zaprojektować i wykonać ze stacji S2 sekcji 3 znajdującej się w 
budynku warsztatowym. Zasilanie powinno być podłączone do Agregatu prądotwórczego. 
 
INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA 
Należy wykonać sieć okablowania strukturalnego dedykowana do projektowanych 
pomieszczeń Pracowni Rentgenodiagnostyki Zabiegowej wraz z wpięciem do istniejącego 
punktu dystrybucyjnego  sieci komputerowej szpitala.  
Istniejący PD – 11 należy wyposażyć w nowy panel krosowy 19”/1U przeznaczony do 
zakończenia kabli teleinformatycznych z PEL zainstalowanych w projektowanych 
pomieszczeniach Pracowni. Należy dostarczyć przełącznik sieciowy z modułami 
światłowodowymi SFP+ o przepustowości (10Gb/s) zgodnie ze standardami szpitala. Należy 
wyposażyć drzwi szafy PD – 11 w system kontroli dostępu z opcją powiadamiania e-mail o 
próbie otwarcia drzwi PD. 
Wymagana jest rozbudowa okablowania sieci komputerowej dla przyłączenia urządzeń 
komputerowych i stacji opisowych w pomieszczeniu sterowni i pomieszczeniu pracowni i 
pomieszczeniu technicznym zgodnie ze standardami okablowania przyjętymi w Szpitalu. 
Należy wykonać instalację min. 7 punktów elektryczno-logicznych (PEL) sieci komputerowej  
w ilościach: 
- pomieszczenie pracowni  - 3 szt, 
- pomieszczenie sterowni – 2 szt. 
- pomieszczenie techniczne – 2 podwójne PEL 

 
Każde gniazdo przyłączeniowe sieci komputerowej  PEL powinno zawierać: 
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  obudowę podtynkową  6-modułową (z supportem i ramką  standard Mosaic (135x45mm) 
 2 gniazda logiczne (moduł) RJ45 ekranowany kat.6A STP 
 2 gniazda elektryczne 45x45 z kluczem, czerwone – 2x2P+Z , standard Mosaic – 

zasilanie gniazda z tablicy obwodów rezerwowanych 
 

Okablowanie poziome miedziane. Minimalne wymagania elementów okablowania 
strukturalnego miedzianego służącego do transmisji danych to kategoria 6A 
(komponenty)/Klasa EA (wydajność całego systemu 10 Gb/s) oraz gniazdo RJ45 kat.6A  jako 
interfejs końcowy. 

Montaż punktów logicznych należy przeprowadzić podtynkowo w osprzęcie typu Mosaic 
45x45mm w ramce przystosowanej do montażu 2 modułów RJ45 oraz gniazd 2x230V DATA. 
Adapter do montażu modułów RJ45 powinien być wyposażony w zaślepki przeciwkurzowe. 
Każdy punkt logiczny składać się będzie z dwóch linii teleinformatycznych zakończonych 
modułem typu Keystone kat. 6A STP. Miedziane okablowanie poziome punktów logicznych 
służących do transmisji danych powinno  być prowadzone kablem podwójnie ekranowanym 
kat.6A typu F/FTP o paśmie częstotliwościowym 500 MHz, w osłonie bezhalogenowej LSOH 
(średnica żyły 4x2x23AWG). 

 Do paneli krosowych w istniejącym punkcie dystrtybucyjnym i gniazd należy 
zastosować te same moduły ekranowane RJ45 kat.6A umożliwiające zarabianie 
zarówno metodą beznarzędziową jak i dedykowanym nożem 

 Wydajność komponentów pasywnych okablowania musi być potwierdzona 
certyfikatem, niezależnego laboratorium, np. Delta, Intertek, GHMT, 3P. 

 System okablowania powinien legitymować się spełnieniem wymagań norm 
powołanych w klasie EA w trybie Connector Channel (z kablami krosowymi i 
przyłączeniowymi), wydanym przez  niezależne laboratorium, np. Delta, GHMT, 
Intertek, 3P. 

 

Okablowanie komputerowe powinno zostać wykonane zgodnie z normą PN-EN 50173-1:2011 
Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Część 1: Wymagania ogólne. 

Wszystkie komponenty okablowania (panele, kable liniowe, kable przyłączeniowe, gniazda 
abonenckie, panele krosowe) muszą pochodzić z jednolitej oferty producenta systemu 
okablowania i spełniać wymagania do objęcia wykonanej instalacji minimum 25-letnią 
standardową gwarancją systemową potwierdzoną certyfikatem gwarancyjnym 
producenta systemu.  

Wszystkie kable instalacyjne miedziane i światłowodowe należy doprowadzić do szafy typu 
rack 19”  punktu dystrybucyjnego PD Oddziału Kardiologii Inwazyjnej  zlokalizowanego na 
parterze w budynku D 
Projekt wykonawczy powinien być zatwierdzony przez Zamawiającego, wszelkie prace z 
rozbudową sieci prowadzone pod nadzorem Działu IT Szpitala. 
Przybliżony zakres prac związany z rozbudową okablowania strukturalnego dla potrzeb Sali 
Bloku Operacyjnego przedstawiono w poniższej tabeli  
 
Tabela Rozbudowa okablowania strukturalnego pomieszczeń Pracowni Rentgenodiagnostyki 
Zabiegowej  
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Lp. Nazwa J.m. Ilość 

1 Instalacja PEL  sieci LAN  2xRJ45 STP kat.6a, + 2 gniazd DATA 230V,  
montaż w puszce podtynkowej standard Mosaic 45, moduł RJ45 typu 
keystone. 

szt. 
 

2 instalacja kabla ekranowanego min. kat kat.6a F/FTP, LSOH, instalacja w 
korytach typu Baks nad sufitem podwieszanym w korytarzu brudnym, 
zakończenie kabli w punkcie dystrybucyjnym w panelach krosowych   

m 
 

3 Dostawa i montaż w szafie paneli krosowych 19"/1U 24xRJ45 wraz z 
modułami RJ45 kat.6a, typu keystone - montaż w szafie PD3 

szt. 
 

4 Dostawa i instalacja kabli krosowych STP kat.6a LSOH dł. dł. 2m szt.  

5 Kable instalacyjne należy doprowadzić do szafy typu rack 19”  punktu 
dystrybucyjnego PD-3 zlokalizowanego w szachcie instalacyjnym w budynku 
G2 , Oddział  SOR   

  

6 Pomiary linii teleinformatycznych na zgodność parametrów z wymaganiami 
normy PN-EN 50173 dla klasy EA, certyfikacja sieci  

pomiar 
 

7 Wykonanie projektu wykonawczego i dokumentacji powykonawczej kpl. 
 

   
INSTALACJA PPOŻ.  
Budynek szpitala wyposażony jest w instalacje wykrywania pożaru systemu POLON 
TELESAP 2100 (instalacja podłączona jest do Powiatowej Komendy Straży Pożarnej). W 
pomieszczeniach objętych planowanymi pracami należy wykonać przebudowę i rozbudowę 
powyższych instalacji. Prace należy wykonać w taki sposób aby zapewniły sprawność 
działania i użytkowania całej instalacji. Zakres prac oraz ich harmonogram uzgodnić 
z inspektorem p.poż Zamawiającego.   
Wszystkie prace należy wykonać w sposób zapewniający sprawność i użytkowanie całego 
systemu każdej instalacji.  
 
INSTALACJA DSO (instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego) 
Obiekt wyposażony jest w instalację DSO. Dla przebudowywanej części obiektu należy 
wykonać przebudowę instalacji  i podłączenie jej do całości systemu instalacji. Prace należy 
wykonać w sposób zapewniający sprawność i użytkowanie całego systemu instalacji.  
 
INSTALACJA DOSTĘPU 
Należy wyposażyć 5 drzwi pracowni w system kontroli dostępu - otwieranie za pomocą kart 
dostępu i manipulatora na kod. Drzwi muszą spełniać wymóg w przypadku  zaniku prądu lub 
wykrycia pożaru mieć możliwość otwarcia od strony pozostałej części szpitala (drzwi 
rozwieralne) lub pozostać w pozycji otwartej (drzwi rozsuwane). Należy zastosować zamek 
rewersyjny. 
Należy wyposażyć drzwi szafy PD – 11 w system kontroli dostępu z opcją powiadamiania e-
mail o próbie otwarcia drzwi PD. 
 
INSTALACJA OGRZEWANIA 
Przebudowę istniejącej instalacji ogrzewania należy wykonać w zakresie wymaganym dla 
nowoprojektowanych pomieszczeń i w oparciu o istniejące zasilanie ciepła. Przed 
przystąpieniem do projektowania, Wykonawca  zobowiązany będzie do oceny stanu 
technicznego istniejącej instalacji. Instalacja ogrzewcza powinna zapewnić spełnienie 
warunków określanych wymaganiami odnośnie w/w instalacji. 
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Sterowanie temperaturą w pomieszczeniu powinno być zrealizowane za pomocą zaworów 
bezpośredniego działania z głowicą termostatyczną. W pomieszczeniach o podwyższonych 
wymaganiach higienicznych zaleca się zaprojektowanie i zainstalowanie grzejników płytowych 
w wykonaniu higienicznym. Grzejniki powinny być gładkie, zmywalne, dopuszczone do użycia 
w obiektach służby zdrowia, oddalone od ściany na 10cm i zawieszone nie niżej niż 10cm 
powyżej posadzki. 
 
INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH 
Przewiduje się wykonanie rozbudowy instalacji gazów medycznych i próżni z systemem 
sygnalizacji awaryjnej.  Instalację  gazów medycznych; tlenu, sprężonego powietrza, podtlenku 
azotu, próżni oraz odciąg gazów poanestetycznych należy doprowadzić do pomieszczenia 
pracowni (2 punkty TPG i kolumna) i do pomieszczenia przygotowania pacjenta (1 punkt TPG). 
Tablica TPG ma być wyposażona w gniazda w standardzie typu AGA typ MC 70 (oprócz 
gniazda odciągu gazów poanestetycznych, które ma być kompatybilne z systemem 
zastosowanym w szpitalu). 
 

6. WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE 
Pracownia  

a) aniograf wraz z wyposażeniem 
- ramię C podłogowe – 665 kg 
- stół pacjenta – 452 kg  
- konsola przy stole pacjenta – 4 kg 
- ramię C sufitowe – 566 kg 
- monitor Large Display (56” Display) na jezdnym zawieszeniu – 235 kg 
- szyba ochronna górnych partii ciała, lampa operacyjna – 85 kg 
- transformator lampy LED 
- konstrukcja do podwieszenia szyn ramienia C oraz szyny osłony i lampy operacyjnej 
- konstrukcja do podwieszenia szyn monitora 

b) Tablica TPG 
c) Zestaw szaf 

 
Sterownia; 

- fotel 
- stół konsoli kontrolnej – 60 kg 
- dystrybutor zasilania urządzeń sterowni – 29 kg 
- workplace display, klawiatura – 10 kg 
- ACE – 6 kg 
- monitor, myszka, klawiatura – 8 kg 
- komputer DMC – 7 kg 
- UPS – 16 kg 
- Syngo -X Workplace – 33 kg 

Pomieszczenie techniczne 
- kontener LCD (Large Display) – 115 kg 
- system obrazowania AXIS – 200 kg 
- generator POLYDOROS A100 Plus – 300 kg 
- generator POLYDOROS A100 Plus – 300 kg 
- wymiennik ciepła 1 – 28 kg 
- wymiennik ciepła 2 – 28 kg 
- szafa systemowa 1 – 250 kg 
- szafa systemowa 3 – 165 kg 
- szafa kablowa – 120 kg 
- UPS 50 kVA (CE) EATON, zestaw baterii – 900 kg 
-automatyczny przełącznik zasilania 

Pomieszczenie przygotowania pacjenta 
- zlew na szafce 



11 
 

- Zestaw szafek 
- zlew na szafce 
- umywalka lekarska 
- dozownik na mydło 
- dozownik na płyn dezynfekcyjne 
- pojemnik na tęczniki jednorazowe 

 
Pomieszczenie przygotowania lekarza 

- umywalka lekarska 
- dozownik na mydło 
- dozownik na płyn dezynfekcyjne 
- pojemnik na tęczniki jednorazowe 

Wyposażenie medyczne i meble dostarcza Zamawiający. 
Wyposażenie w sprzęt medyczny angiograf dostarcza Firma Simens. 
Konstrukcje wsporcze pod tory jezdne dostarcza oferent. 
 
MATERIAŁY INFORMACYJNE Firmy SIMENS Healthcare(załącznik) 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - 
MONTAŻOWYCH 
Nazwa i adres obiektu : Szpitalny Oddział Ratunkowy - Blok F1 w Szpitalu Zachodnim im. 
św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 
Nazwa i adres zamawiającego: Samodzielny Publicznych Specjalistyczny Szpital 
Zachodni im Jana Pawła II, 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11  
Nazwa specyfikacji: Specyfikacja technicznego wykonania i odbioru robót  budowlanych 
i montażowych – przebudowa pomieszczeń dla Pracowni Rentgenodiagnostyki 
Zabiegowej w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim  
 
Zamawiający umożliwi dokonanie wizji lokalnej pomieszczeń przeznaczonych do realizacji 
zamówienia, oraz udostępni dokumentację archiwalną do wglądu. 
PW Architektura - rysunki (część rzutu kondygnacji z zaznaczeniem pomieszczeń stanowi 
załącznik do SIWZ), 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1 Przedmiot i zakres robót 
Przedmiotem realizacji jest wykonanie prac budowlanych i montażowych – w tym instalacji 
sanitarnych i elektrycznych w celu przystosowania pomieszczeń dla instalacji angiografu 
dwupłaszczyznowego zakupionego dla Oddziału Kardiologii Inwazyjnej i Oddziału 
Neurochirurgii w Bloku D.  
Zakres stosowania specyfikacji - specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych wyżej. 
Zakres prac obejmuje wykonanie prac w następujących branżach - budowlanej, sanitarnej, 
elektrycznej i obejmuje nw. prace: 
Prace budowlane: 
- prace rozbiórkowe i demontaże, 
- prace konstrukcyjne (wzmocnienie konstrukcji zgodnie z opracowaną opinią i projektem 
konstrukcyjnym), wykonanie konstrukcji na zamocowanie; szyn ramienia C, szyny monitorów 
oraz szyny osłony i lampy operacyjnej zgodnie z punktem 2.2.1 wytycznych Firmy SIMENS. 
- prace murarskie (wykonanie nowych ścianek zgodnie z projektem technologicznym i 
architektonicznym), 
- prace tynkarskie, wykończeniowe, wykonanie obudowy kanałów wentylacyjnych płytą g-k, 
- wykonanie okładzin ścian, 
- prace posadzkarskie (ułożenie wykładziny antyelektrostatycznej prądoprzewodzącej klasy 
TARKET, istniejącą szlichtę należy skuć w zależności od potrzeb wzmocnienia posadzki pod 
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aparaturą), 
- wykonanie kanałów kablowych, 
- wykonanie osłon stałych radiacyjnych ścian zgodnie z projektem osłon radiacyjnych , 
- zakup i montaż drzwi Rtg i drewnianych oraz okna Rtg, 
Roboty sanitarne 
- prace demontażowe i rozbiórkowe, 
- wykonanie prac przystosowawczych kanałów wentylacji mechanicznej, 
- wykonanie klimatyzacji pomieszczeń (sterowni, pracowni, pomieszczenia technicznego), 
- wykonanie instalacji gazów medycznych z sygnalizacją alarmową, 
- wykonanie podejść wod-kan do umywalek w pomieszczeniu przygotowania lekarza i 
przygotowania pacjenta, zakup i montaż umywalki, baterii.  
Roboty elektryczne  
- wykonanie okablowania podtynkowego instalacji oświetlenia, zakup i montaż opraw 
oświetleniowych,  zakup i montaż osprzętu, 
- wykonania instalacji elektrycznej gniazda ogólnego stosowania, zasilanych z linii ogólnej, nie 
związanej z zasilaniem generatora Angiografu. 
- zakup i montaż separatora typu Bender, 
- uziemienie posadzki antyelektrostatycznej, prądoprzewodzącej, 
- montaż i wykonanie instalacji lampek sygnalizacji zajętości, 
- wykonanie kontroli dostępu do pomieszczenia badań, 
- przeróbka instalacji p.poż. 
- przeróbka instalacji DSO, 
- wykonanie linii zasilania aniografu, 
Pozostały zakres prac wynika z warunków technologicznych, przepisów oraz sprzętowych 
producenta montowanych urządzeń. 
Roboty teleinformatyczne 
- wykonanie sieci logistycznej wraz z wpięciem do istniejącego punktu dystrybucyjnego,   
1.2 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Roboty tymczasowe polegają na: wydzieleniu placu robót, przekuciach ścian dla podejść 
instalacji wod-kan i elektrycznej, wykuć w szlichcie, zabezpieczeniu wykończonych elementów 
ścian, posadzek, sufitów, wykonanie dróg transportowych, utrzymanie porządku oraz 
wywiezieniu gruzu z terenu szpitala na wysypisko. 
1.3 Informacja o terenie prac budowlanych 
Teren prac budowlanych znajduje się w Szpitalu Zachodnim włączonym do eksploatacji. 
Pomieszczenia przeznaczone dla Pracowni Rentgenodiagnostyki Zabiegowej znajdują się na 
poziomie parteru w bloku D na terenie Oddziału Kardiologii Inwazyjnej i depozytu. Lokalizacja 
Poradni z jednej strony w bezpośrednim sąsiedztwie z komunikacją ogólną Szpitala oraz z 
drugiej strony z wyjściem ewakuacyjnym na teren zewnętrzny Szpitala.   
1.4 Organizacja robót, przekazanie pomieszczeń do prac budowlanych 
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w 
umowie, wskaże dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzenia ścieków. 
Zamawiający określi zasady wejścia pracowników i wjazdu pojazdów i sprzętu Wykonawcy na 
ten teren. 
1.5 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
- Wykonawca zobowiązany jest realizować roboty w sposób umożliwiający funkcjonowanie 
szpitala. 
- Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP , ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na przepisy p.poż oraz powinien zapewnić ochronę własności 
publicznej i prywatnej.  
- Wykonawca zobowiązany jest zatrudnić do wykonywania robót pracowników, których 
kwalifikacje i stan zdrowia pozwalają wykonać przedmiot umowy zgodnie z wiedzą techniczną 
i obowiązującymi przepisami, tzn. mających ważne okresowe badania lekarskie oraz 
zaświadczenia o przeszkoleniu BHP na stanowisku pracy. 
- Przed przystąpieniem do robót w pomieszczeniach wyposażonych w instalację sygnalizacji 
p.poż Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody Zamawiającego na wykonywanie 
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prac.  
- Przed przystąpieniem do przyłączania instalacji do instalacji użytkowanej Wykonawca jest 
zobowiązany do powiadomienia nadzoru inwestorskiego i uzyskania zgody Zamawiającego 
na wyłączenie lub zamknięcie czasowe medi. 
- Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, 
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia 
inspektora nadzoru, dział techniczny szpitala oraz użytkownika , jeżeli zostaną przypadkowo 
uszkodzone w trakcie realizacji robót. 
-  Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach wewnętrznych, 
nadziemnych i podziemnych przekazanych  na terenie prac i placu budowy, spowodowane w 
trakcie wykonywania robót budowlanych. 
1.6 Wymagania dotyczące ochrony środowiska 
Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do 
przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. 
Będzie unikał szkodliwych działań, w szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód 
gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników 
powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych.  
1.7 Warunki bezpieczeństwa i ochrony przeciw pożarowej na budowie 
Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy na stanowiskach pracy. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia  bezpieczeństwa bhp i bezpieczeństwa pożarowego, a także zapewni 
wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów  
przeciwpożarowych.  Przed przystąpieniem do robót w pomieszczeniach wyposażonych w 
instalację sygnalizacji p.poż Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody 
Zamawiającego na prowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych. Wykonawca będzie 
utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe  w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami 
odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego . 
1.8 Nazwy i kody; grup robót, klas robót i kategorii robót 
Zakres robót objęty przedmiotem zamówienia obejmuje roboty  zgodnie z  CPV: 
    45215140-0 Obiekty szpitalne    
1.9 Określenia podstawowe 
Certyfikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzający, ze wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną. 
Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną  
specyfikacją techniczną. 
Dokumentacja projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonywanie robót 
budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę – składa się w szczególności 
z : projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi 
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokumentami w trakcie wykonywania 
robót, a także geodezyjnej dokumentacji powkonawczej i innych dokumentów. 
Europejskie zezwolenie techniczne – oznacza aprobującą ocenę techniczną zdolności 
produktu do użycia, dokonaną  w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót 
budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego 
zastosowania i użycia. 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1 Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 
Do wykonywania robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o 
właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo wykonanym obiektom budowlanym 
spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art.5 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane 
– dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie 
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szpitalnym, a także powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 
Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe 
informacje o wyrobach budowlanych i urządzeniach przewidywanych do realizacji zamówienia 
– właściwie oznakowanych , posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat 
zgodności, deklarację zgodności z Normą Europejską, a także inne prawnie określone 
dokumenty. Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych 
przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia 
dotyczące wyrobów  budowlanych jednostkowych zastosowanych w obiekcie budowlanym 
2.2 Wymagania ogólne związane z transportem, warunkami dostaw 
Dostawa materiałów powinna odbywać się z pominięciem składowania na terenie Szpitala. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostawy materiałów w taki sposób by nie utrudniać dostępu 
pacjentów do SOR i Oddziału Kardiologii Inwazyjnej.  Dostawę elementów, materiałów o 
dużych gabarytach zleca się wykonać w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.  
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i konstrukcję obiektu. 
Sprzęt powinien być zgodny z wymogami określonymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych dla konkretnych robót.  
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na stan jakości transportu materiałów oraz komunikacji wewnętrznej szpitala, tj. 
posadzek, drzwi, ścian, itd.  
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji 
robót oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
5.2 Roboty rozbiórkowe  
Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych w pomieszczeniach użytkowanych, gdzie 
przewidziano prace dostosowawcze Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia 
istniejącego stanu wykończenia, instalacji i urządzenia. Prace rozbiórkowe powinny być 
wykonywane w taki sposób aby nie zakłócić pracy szpitala, z ograniczeniem hałasu do 
minimum w godzinach pracy. 
5.3 Likwidacja placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 
wokół budowy. Uporządkowanie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami ustawy 
Prawo budowlane i administracyjnymi o porządku 
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę  robót, jakości materiałów i elementów, 
zapewni odpowiedni system kontroli. 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Przed sporządzeniem oferty wymagana jest wizja stanu istniejącego pomieszczeń 
przeznaczonych na Pracownię Rentgenodiagnostyki Zabiegowej. Nie wymaga się 
prowadzenia książki obmiarów w trakcie realizacji zamówienia. 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
8.1 Rodzaje odbiorów 
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór końcowy i odbiór ostateczny 
(pogwarancyjny). 
Ponadto występują następujące odbiory: przewodów kominowych, instalacji i urządzeń 
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technicznych. 
8.2 Odbiór końcowych 
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o 
wykonanie robót budowlanych.  
8.3 Odbiór ostateczny - pogwarancyjny   
Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz odbiorze po rękojmi oraz 
ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancji. 
8.4 Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Wykonawca - Dostawca jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji wykonawczej -
powykonawczej. W skład dokumentacji powykonawczej, wchodzą między innymi: 
1. projekt technologiczny i architektoniczny pracowni zaopiniowany przez rzeczoznawcę ds. 
sanitarno-epidemiologicznych i p.poż 
2. projekt osłon radiacyjnych zaopiniowany przez Wojewódzką Stację Sanitarno – 
Epidemiologiczną, 
3. projekt wykonawczy instalacji elektrycznej pracowni i innych instalacji (według specyfikacji 
Programu Funkcjonalno Użytkowego), 
4. projekt zmian instalacji klimatyzacji, instalacji sanitarnych, 
5. projekt instalacji gazów medycznych, 
5. opinia konstruktora dotycząca wytrzymałości stropu na obciążenie aparatem rtg- angiografu 
i wyposażenia towarzyszącego,   
6. protokoły pomiarów wydajności i hałasu instalacji klimatyzacyjnej, protokół pomiarów izolacji 
i rezystancji posadzek antyelektrostatycznych, protokoły pomiarów izolacji i rezystancji kabli. 
7. oświadczenie kierownika budowy o : 
- zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym - doprowadzenie do 
należytego stanu i porządku terenu budowy, a także ulic i chodników,  
8.atesty, aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty dla materiałów i 
urządzeń, 
9.instrukcje obsługi urządzeń, instrukcje konserwacji. 
9. ROZLICZANIE ROBÓT 
Rozliczenia za wykonane roboty będzie na podstawie świadectwa płatności wystawionego 
przez Wykonawcę, akceptowanego przez Zamawiającego i protokółu odbioru końcowego. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacja projektowa 
Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne 
Szczegółowe przepisy, Normy Europejskie, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i 
ustalenia techniczne dla poszczególnych rodzaju robót są podane w opisach technicznych i 
specyfikacjach szczegółowych. 
 


